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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

  

بارش باران و سوز رسدی که یم وزید مانند تازیانه به  

د. رسش را در یقه اش فرو برد تا کمیر   ر به می  صورتش ضر

 در  معرض رسمای هوا باشد.    

غرغرکنان تا جلوی انتشارات پیش رفت و به خودش  

ی لعنت فرستاد. همه هم   بابت نپوشیدن لباس گرمیر

غرغرهای نگار. اگر آنقدر شتاب  عدل بر میگشت به 

زده و پر عجله از او نیم خواست به دنبالش برود که  

 حال اوضاع این نبود.    

سنگ ریزه ی جلوی پایش را با حرص و خشم به چند  

جلوتر پرتاب کرد و زیر سایبان انتشارات کوچک اما  میر

ز او  نفری جلوتر ا  10شلوغ دانشکده به انتظار ایستاد. 

ایستاده و منتظر بودند. با یک حساب رس انگشتر یک  

دقیقه ای را باید در این رسما و زیر این کج باران  20

 منتظر یم ماند.    
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صدای مرد انتشاراتر آمد که برگه های سفید و دست  

 نخورده را دسته یم کرد و به نفر اول صف داد.    

به    دخیر هزینه را حساب کرد و از صف خارج شد. حال

اندازه ی یک نفر جلوتر افتاده بود. کیم پیش رفت تا از  

 کج باراتر که خود را به او رسانده بود در امان ماند.    

صدای همهمه ی دانشجویان مبتر بر رسدی و شلوغر  

انتشارات به گوش یم رسید. همه با یکدیگر گفتگو کرده  

همه با هم  و مشغول بودند و این نشان میداد که 

آشناتی دارند و غریبه بودنش در دانشکده بیشیر به  

چشم یم آمد. البته زیاد هم از این بابت متاسف نبود  

ی را   زیرا حال حوصله ی صحبت با هیچ بتر بشر

 نداشت.    



  

  
 4 
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صدای زنگ تلفنش بلند شد. با بدخلقر آن را از  

نده   ون کشید. با دیدن دوباره نام گی  جیب کتش بی 

 هایش درهم رفت.     ی تماس اخم 

ر   ون آمد و با عصبانیت آیکون سی  کالفه از انتشارات بی 

د.      را فشر

قبل از اینکه صدای نگار در گوشش بپیچد تقریبا بر  

 رسش فریاد زد :   

 د المصب پوکوندی مارو، چیه ؟ چی میخوای؟     _ 

ی خندان به گرد دوستان خود   آن طرف خط دخیر

چشماتر که از ذوق براق شده بود رو به    نشسته و با 

 گوشر با لحن لوس و بچگانه ای گفت :    

 قربونت بشم سورن جونم چرا ت  اعصات  آخه؟     _ 

پچ پچ دوستانش کیم باال گرفت. عصت  دست روی  

د و ت  صدا به آنها تذکر داد تا آرام باشند.    
 بیتر فشر
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 صدا از اسپیکر تلفنش بلند شد :    

تر نگار اه      حالمو  _   ر  بهم می 

انگار که اصال برایش مهم نباشد، قهقهه ی مستانه ای  

زد و صدایش را به تقلید از صدای سورنا کلفت کرد و  

 گفت :    

 خییل میخوامت پش     _  

با شنیدن لحن التر نگار، اخم های وحشتناکش کیم  

عقب رفت، اما چند ثانیه بیشیر طول نکشید که  

بلندی از آن طرف خط باعث شد  صدای خنده ی 

 خون به صورتش بدود.    

 دوباره تلفن را روی بلند گو گذاشته بود .   

 با غرش وحشتنایک رو به گوشر فریاد زد :    

 غالفت میکنم نگار صی  کن.     _  
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و بعد بدون اجازه به نگاری که آن سوی خط از ترس  

کرد و پر خشم  داشت پس یم افتاد گوشر را قطع  

د.      دندان هایش را روی هم فشر

آخر این بار چندمش بود؟ چند بار دیگر باید این  

 مسخره بازی را به پا میکرد ؟    

صدای زنگ تلفنش که دوباره بلند شد ت  درنگ خط  

ی   قرمز را کشید و بعد هم او را بالک کرد. این تو بمی 

ی ها نبود . باید ادبش می   کرد.    دیگر از آن تو بمی 

نگار آن طرف خط درون کالس خایل دانشکده نشسته  

و زانوی غم بغل گرفته بود. با لحن بغض آلودی به  

 او را نگاه میکرد توپید :    
ی

 سمانه که با ناراحتر ساختگ

؟ االن چ خایک به   _   یم مردی دو دقه دهنتو یم بستر

 رسم بریزم؟   

منده نشان داد و گفت :      سمانه خودش را رسر
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نگار جون خییل ببخشید از دهنم در رفت، ی لحظه   

 شد، اصال نتونستم خودمو نگه دارم ی دفعه شد..   

 نگار عصت  حرفش را قطع کرد و گفت :    

... نخور بابا داشتر از خنده عر یم زدی یه لحظه   _ 

بود؟   سمانه که این ت  ادت  را انتظار نداشت بر آشفت  

 ای قرمز از خشم از جا بلند شد :    و با چهره 

درست حرف بزن بیشعور، میخواستر صداشو   _ 

اشتر رو   اسپیکر، حاال انگار چی شده؟     ر  نمی 

و همانطور که با گام های بلند از کالس خارج میشد  

ه ی عقده ای نثار نگار هاج و واج مانده کرد و   دخیر

 درب کالس را محکم بهم کوبید و رفت.    

ناباوری رو به سپیده دوست صمیمیش کرد و  نگار با  

 گفت :    
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ه ی کثافت از   _  یم بیتر چقد پرروعه؟؟؟ دخیر

 لجش این کارو کرد،   

 ... خانوم از حسادت داشت یم مرد آشغال...    

سپیده وحشت زده دست روی لبهایش گذاشت و  

 گفت :    

 هیسسسس زشته    _  

صال مهم نبود شانه ای باال  برای نگار که این حرف ها ا

 انداخت و گفت :    

 به درک     _ 

 صدایش ناله وار شد و ادامه داد  :    

 سورنم بالکم کرده اونو چیکار کنم سپیده؟؟    _  

سورنا دست میان موهای خیس از آبش فرو و آن ها را  

 رو به باال هدایت کرد. داشت به  
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انه  سمت انتشارات باز میگشت که صدای   الت دخیر

 ای او را رس جایش خشک نمود :  

؟     _   د واسه چی مغلطه میکتر حاچ 

با چشماتر گرد شده رس به عقب چرخاند. هیچکس  

 آنجا نبود.    

صدا که دوباره بلند شد فهمید کیس پشت دیوار  

 کوچک حیاط پشتر دانشکده است :    

یا نه؟    حاچ  امون بده دو دقه، صاب ملک منم  _ 

 میگم نه، نمیفروشم.    

ناخودآگاه به سمت دیوار کشیده شد، صدای دخیر  

 دوباره بلند شد :    

؟    _   حاچ  اهل معامله نیستیا، میخوای بزخری کتر
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ده   صدا یک لحظه قطع شد و او مشتاقانه گوش سیی

 بود تا لحن چاله میداتر دخیر او را مفرح سازد.    

ر باری بود که یم شنید یک دخیر انقدر مسلط  این  اولی 

 التر حرف بزند.    

، مگه مغز خر خوردم   _  اری واسم حاچ  ر اعصاب نمی 

 اون گنجو با   

 این قیمت بفروشم؟؟؟   

ر رفته و او را ازپس   دلش میخواست چند قدم دیگر نی 

دیوار یم دید او که تا بدین حد شکل خودش حرف  

د.     ر  می 

 ادامه داد :     دخیر با خونشدی
ی

 و نوغ کالفگ

حاچ  جون اما و اگر نکن من آینده ی اون زمینو   _ 

 دیدم و گول شما   

تمو نمیخورم والسالم.     و اون عموهای خوش غی 
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معلوم بود تلفن را قطع کرده است زیرا صدای دخیر به  

 گوش یم رسید که میگفت :   

 فک کرده با بچه طرفه پی  خرفت     _  

سورنا موهایش را که بخاطر سنگیتر وزن آب روی  

پیشانیش رس خورده بود را دوباره باال زد و قدم های  

ون   رفته اش را برگشت زیرا هر آن دخیر از پس دیوار بی 

 یم آمد.    

ه شده بود تا   مشتاقانه به آن قسمت از حیاط پشتر خی 

ی که آنقدر جذاب صحبت یم کرد را رویت    کند.    دخیر

صدای قدم هایش روی سنگ ریزه ها به گوش یم  

 رسید.  

ی با ظاهری جالب به سمت   همان لحظه دخیر

انتشارات یم آمد. روی شلوار کتان مشگ رنگش ،  
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ت بلند هم رنگش را پوشیده و کاله ورزشر   سوتی رسر

ر او را   ر کشیده بود که همی  اش را تا روی ابروها پایی 

ش را طوری روی شانه اش  جسورتر نشان میداد. کوله ا 

انداخته بود که از همان دخیر الت پشت دیوار انتظار  

یم رفت. ازظاهرش پیدا بود دانشجوی تربیت بدتر  

 است.    

دخیر با عصبانیت دستر روی پیشانیش کشید و با  

 غرغر گفت :   

 تف تو روحش، این هواهم گرفته ما رو..    _  

نگاه مشتاق و کنجکاو سورنا   و همان لحظه نگاهش در 

که زیر باران ایستاده بود افتاد. ابروهایش را پیش کشید  

 و همانطور که به سمتش یم آمد عصت  گفت :   

 هان چیه؟ زل زدی به ما؟    _ 
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سورنا که از لحن عصباتر و واکنش او جا خورده بود  

ی بگوید که دخیر دستش را در هوا   ر دهن باز کرد تا چی 

 پرتاب کرد و راهش را گرفت و رفت.    برایش 

سورنا همانطور مات و مبهوت رفتنش را نظاره کرد.  

ه شد تا از نظر محو شد. دوباره موهای   آنقدر به او خی 

خیس از آبش را باال زد. و زیر لب با شگفتر به خودش  

 گفت :    

ی بود...   _  ر  عجب چی 

  

ر  ر هایش عصت   خسته از ت  نتیجه ماندن پایی  باال رفیر

درب اتاق آموزش را بهم کوبید و غر غرهای زن پشت  

ر را نشنیده گرفت. در این روز رسد و باراتر و صد   می 

ر باری بود که او را باال، در   البته کسل کننده این دهمی 
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فالن اتاق، پیش فالن نفر فرستاده و آخر رس هم  

 
ر
ها   وقت اداری به پایان رسیده و ادامه ی این عالف

 یم ماند برای فردا.   

 زنیکه ی ناقص   _ 

همانطور که با خود غر غر میکرد پله ها را دو تا یگ  

ر آمد و از درب سالن دانشکده خارج شد.     پایی 

صد بار رفتمو اومدم، د المصب همون اول بنال   _ 

 دردت چیه؟ تف تو روحش ...  

چیر  باران کماکان در حال باریدن بود و دانشجویان بدون  

سانده تا کمیر در   با شتاب و عجله خود را به سالن می 

ند.     معرض باران قرار گی 

حواسش تی ماشینش رفت که از خاطرش رفته بود کجا  

ی   پارک کرده است که همان لحظه ت  هوا به دخیر

برخورد که رس در برگه هایش فرو کرده و او را ندیده  

 با صدای بلند به همراه برگه هاتی که در هوا  بود.  
دخیر
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ر افتاد. از شانس بدش هم خودش   تاب میخورد به زمی 

و هم نییم از برگه هایش درون چاله ی پرآت  که در  

مسی  بوجود آمده بود فرو رفتند. با هییم بلند و پر  

حریص که کشید عصبانیت و خشم نشسته در جانش  

ا این دیوار آهتر که او را به  را خایل کرد. رس بلند کرد ت 

این روز انداخته بود را ببیند که چشمش به سورناتی  

افتاد که ت  تفاوت و شاید هم کیم متاسف او را نگاه  

میکرد،البته تاسفش بخاطر وضعیت دخیر نبود بلکه از  

حواس پرتر دخیر بود که او را به این روز انداخته بود،  

را ت  گناه ترین فرد  به عقیده ی او، خودش در این ماج

 موجود بود.   

ر صدایش را باال برد و توپید :     دخیر پر حرص و خشمگی 

مگه کوری؟ نیم بیتر به چه روزی انداختر منو، اللم   _ 

 هستر که عذر خوایه نمیکتر نه؟ بچه پررو.   
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 سورنا ت  حوصله چرچر به چشمانش داد و گفت :   

ا  پاشو جمع کن خودتو دخیر جون، این اد  _ 

 اطوارات واسه ما خریدار نداره...  

دخیر متعجب و مبهوت از پرروتی او چشم گرد کرد و پر  

 از خشم فریاد زد :   

؟ من که به راه خودم میومدم تنه   _  چقد تو پرروتی

 لشتو میکشیدی کنار...   

با شنیدن حرف درشت دخیر برق خشم در چشمانش  

ر ر  فت. خودش را به  نشست و خونشدی اش از بی 

سمت دخیر که حال ایستاده و گل و الی لباسش را سیع  

 داشت کمرنگ کند متمایل کرد و غرید :   

یه کالم دیگه در بیاد سالم نمیمونه فکت، پس   _ 

 غالفش کن  

 ... 
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دخیر از هیبت و هیکل سورنا که چند برابر خودش بود  

و وقتر اینگونه به سمتش خم شده بود ترسناک تر هم  

شده بود زبان به کام گرفت و فقط از روی حرص لب  

د.     هایش را بهم فشر

نگاه پر نفرتش را حواله ی سورنا کرد. سورنا با  

ر را   خونشدی چند تا از برگه های افتاده روی زمی 

برداشت و با انگشتش محکم به شانه ی دخیر کوبید که  

لش را از دست داده و چند قدیم به   باعث شد کنیر

 شود.  عقب پرت 

 اینم برگه هات    _ 

چهره ی دخیر از درد در هم رفت و از ترس او فقط پر   

از بهت نگاهش کرد . سورنا دستش را به پیشاتر زد و با  

 خونشدی از او خداحافظر نمود و به راه افتاد :   
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 عزت زیاد بچه!    _ 

دخیر که دیگر از خشم کم مانده بود سکته کند تمام  

را در پرت کردن سنگ کنار پایش خایل کرد و   حرصش

ون   فحش هاتی که در دلش انبار شده بود را با خشم بی 

 فرستاد :   

وحیسر رواتر عقده ای خاک بر رس. فک کرده کیه   _ 

 کثافت زشت ت  ریخت .   

ا گرفته و برگه های خیس و   همانطور او را به باد نارسر

ر برداشت. باید این ماجرا را  گیل شده اش را از روی  زمی 

با دوستش در میان میگذاشت تا دگر بار حال این تازه  

ند. همان اول او را شناخته بود   وارد پر ادعا را خوب بگی 

 ت  ادب  
ر سورنای خانزاده ای که میگفتند همی 

وحشتناک بود که امروز یک چشمه از خشونتش را رو  

خیر هم در  کرده بود. بر خالف ظاهر دخیر کیسر که د

افش شده بود، زره ای   اوج عصبانیت مجبور به اعیر
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ر
ر دلیل کاف ادی نداشت و همی  ر اخالق و رفتار آدمی 

 برای از چشم افتادنش بود.    

عاقبت برگه هایش را جمع و جور کرد و به سمت کالس  

 به راه افتاد.   

سورنا نگایه به خیابان عریض روبروی دانشکده  

ال ماشینش گشت . خوب که  انداخت و با چشم به دنب 

ر سفید رنگش   ر ها را یگ یگ از نظر گذراند ماشی  ماشی 

در آن میان با آن چراغ های فوق العاده اش به او  

 عالمت داد. نفس راحتر کشید و به سمتش پا تند کرد.   

ر شود لباس هایش نم   تا زماتر که توانست وارد ماشی 

ز این  گرفته و باران خورده شده بودند که سورنا ا

ار بود.   ر  وضعیت بی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ت سفید رنگش   اهن اسیی کیم کت یل که روی پی 

پوشیده بود را از تنش فاصله داد ، اما متوجه شد  

زیاد روش موثری نیست، قبل از حرکت کتش را از تنش  

در آورد و روی صندیل شاگرد مقابل بخاری آویزان کرد  

ت  که تا رسیدن به مقصد خشک شود. با ژس

مخصوص به خودش یک پایش را باال آورد و سوئیچ را  

ر که به حرکت آمد یک لحظه نگاهش   چرخاند. ماشی 

اتر که جلوی درب   ر دخیر در نگاه مشتاق و پر تحسی 

دانشکده ایستاده و او را تحت نظر گرفته بودند گره  

 خورد.   

نیمچه لبخندی زد و چشم از آنها گرفت. چه دنیای  

 سان و ت  هیچ پنهان کردتر  کوچگ داشتند و چه آ

  

   

 احساسات خود را به معرض نمایش گذاشته بودند.   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ون کشید و با دیدن   گوشر را از جیب شلوارش بی 

چندین تماس از دست رفته از شماره های ناشناس اخم  

 در هم برد.  

احتماال کار نگاری بود که بالک شده و ناچارا از تلفن  

دوستانش کمک گرفته بود. او را مانند کف دستش  های  

یم شناخت! و عجیب هم دوستش داشت اما یک این  

بار به هر قیمتر که شده باید ادبش میکرد. لوس بازی  

 های نگار دیگر از حد گذشته بود.  

  

ابتدا تصمیم داشت بعد از ظهرش را خانه رفته و پیش  

ته کشید    مادر و پدرش بگذراند اما به ناگه احساساتش

 و پشیمان شد.   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

آن روز حوصله ی نصیحت و پند اندرز هاتی که پدر  

مادر ها حواله گوش فرزاندان دم بخت خود  

میکردند را اصال نداشت. فرمان را به خیابان منتیه به  

خانه ی مجردی اش پیچاند و خودش را از رسر یک  

 گفتگوی بیهوده خالص کرد.  

قف کرد و ریموت  وقتر روبروی خانه اش لحظه ای تو 

ر پرتاب   ی خودش را جلوی ماشی  د، یکهو دخیر در را فشر

ر متوقف   د و ماشی  کرد و او با شتاب پا روی ترمز فشر

 شد.   

هزار و یک لیچار توک زبانش آمد که بار دخیر کند که با  

دیدن نگار و چشمان پر اشک و آراییسر که پس از  

نگار با   ساعتها گریه و زاری بهم ریخته بود مبهوت ماند. 

ر را دور زد و خودش را روی صندیل   هق هق ماشی 

 شاگرد انداخت.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر پیچید. سورنا   صدای هق هق بلندش در اتاقک ماشی 

ر   ، کالفه و مستاصل مانده بود چه کند، ماشی  ر خشمگی 

را به حرکت آورد و داخل پارکینگ آمد هر چه بود از  

ون ایستادن که بهیر بود.    بی 

ر و دقایق طوالتر   صدای خاموش شدن موتور ماشی 

 سکوت سورنا هم نتوانست نگار را از گریه باز دارد.   

هر چقدر که از او عصت  بود دلش نیم آمد این  

ر او را تاب بیاورد، دستمایل برداشت و   وضعیت غم انگی 

 به سمتش گرفت :   

 پاک کن اون المصبارو    _ 

هاتی از خشم و عصبانیت را در خود  صدایش هنوز رگه 

داشت اما باعث نمیشد نگراتر و توجه مشهود در  

 کالمش را هم نادیده گرفت.   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

نگار رسش را باال آورد و با هق هقر که دوباره در  

وع به عذرخوایه کرد :     گلویش جوشیده بود رسر

 معذرت میخوام عشقم، غلط کردم، ... خوردم    _ 

ت سورنا را با دو دست  صدایش ناله وار شد و دس 

 چنگ زد و ادامه داد :   

م ، .... خوردم ببخش   _  سورنم، عشقم، بدون تو میمی 

 منو.  

 غلط کردم، دیگه تکرار نمیکنم سورنااا سورنا   

صدای هق هقش بلند شد و رسش را روی دست سورنا  

ده میشد خم کرد.     که در دستانش فشر

 ی و   سورنا منقلب شده از این همه گریه و زار 

دل رحیم که برای عزیزانش هیچ وقت سنگدیل به خرج  

نمیداد دستش را از میان دستان نگار خارج و رسش را در  

 آغوش گرفت.   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

گریه ی نگار بند آمد و خودش را باال کشید و با ذوق و  

 شوق در میان گریه و خنده فریاد زد :   

 بخشیدی؟؟؟   بخشیدی منو سورنم ،   _ 

 دیگه هیچ وقت هیچ وقت اون غلطو تکرار نمیکنم.   

لب سورنا برای لبخند کشیده شد که نگار ناگهان او را  

 بوسید.   

 بهت سورنا را اینگونه پاسخ داد :   

 بوسه ی آشتر کنون!    _ 

 سورن خندید و پدر سوخته ای نثارش کرد.   

ر گل و بلبل شده  است درب  نگار که فکر میکرد همه چی 

ر را باز کرد تا از آن خارج شود که صدای سورنا   ماشی 

 بلند شد  

  : 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ببند درو    _ 

ر حال در   نگار متعجب به سمتش برگشت و در همی 

 را هم آرام بست.   

سورنا که با چهری ای سخت و جدی به جلو زل زده  

وع به صحبت کرد :     بود رسر

میخوام تنها باشم  نگار به  یم برمت خونه، امروز  _ 

اض کرد :     آرایم اعیر

 اما سورن، من دلم خییل ...  _ 

 حرفش را قطع کرد و گفت :   

ر ک بخشیدمت خیلیه،  نق نق نکن که   _  همی 

 اعصابشو ندارم.   

ر را   نگار بغ کرده سکوت کرد و سورنا با مهارت ماشی 

ون آورد.     دوباره از پارکینگ بی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

نه اش پیاده میکرد نگار با چهره ای  وقتر او را مقابل خا

ر و آویزان گفت :     غمگی 

تا یک میخوای تنبیهم کتر سورن جونم؟ سورنا از لحن   _ 

 لوسش اخم درهم برد و تنها گفت:  

ر    _   بیی پایی 

نگار بار آخر هم خودش را در آغوش او انداخته و غرق  

 بوسه اش کرد.   

    معذرت میخوام عشقم، خییل _ 

پشیمونم،این دفعه میبیتر دیگه هیچ وقت این غلطو  

 تکرار نیم کنم.   

ون فرستاد   سورنا تنها رسی تکان داد و نگاهش را به بی 

 منتظر بود نگار پیاده شود و به خانه برگردد.   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ************************* 

   

ی دست تنها ، لجبازی   _   بی 
ننه همه اشو که نمیتوتر

 آژانس برو.   نکن با 

 ساحل ابروتی باال انداخت و گفت :   

تومن میشه،    10نوچ، عقلم کمه خانجون، کمه کمش _ 

 با  

مو میام ...   1000  تومن می 

وسایل درون دستش را به دست آزادش منتقل کرد و با  

 که تمام هیکلش را در بر میگرفت  
ی

ر ماکت بزریک برداشیر

 خانه را کرد.   قصد خارج شدن از  

خانجون با غصه نگاهش کرد و زیرلب برای موفقیتش  

 آیه الکرش زمزمه وار خواند و فوت کرد.   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 که متعلق به  
ر
ساحل قبل از خروج با ابرو به اتاف

 مادرش بود اشاره ای زد و گفت :   

 خانجون، هنوز اون توعه؟   _ 

زن را خیس کرد و با بغض گفت :      اشک چشمان پی 

بچه ها رو هم پس زد، تا خوابوندمشون جیگرم   _ 

 آتیش گرفت، این چه رسنوشتیه مادر ؟  

ساحل نگایه به ساعت انداخت که عقربه های آن او را  

ر تشویق میکرد ، دستر دور شانه ی مادربزرگش   به رفیر

 انداخت و گفت :   

ننه ساحلت به فدات، غصه خوردی؟! بزار از اون   _ 

م تو این هوای رسد بستتر  خراب ش ده بیام همتونو میی 

 بریزین تو رگ  ولش کن غمو غصه رو   

 این روزام تموم میشه حاال میبیتر ...  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ه ماند که تمام   زن به نوه ی جوان و زیبایش خی  پی 

مسئولیت ها را یک تنه به دوش یم کشید و حال  

وظیفه ی روبراه کردن حال و احوال خانواده اش را هم  

 ده گرفته بود.   برعه 

 مگر چند سال داشت که این همه بار  

  

   

 غم و درد به دوش بکشد؟  

زن ناگهاتر خودش را پیش کشید و پیشاتر دخیر را   پی 

 بوسید و گفت :   

الیه پی  بیسر مادر، خوشبخت و سفیدبخت بیسر   _ 

 مادر، برو به درس و مشقت برس.   

داد و دکمه ی آسانسور را  ساحل دستر برایش تکان  

د.    فشر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

باید به دنبال یک شغل پاره وقت دیگر میگشت،  

هفته ی بعد رس ماه بود و با این اوضاع دیگر فکر  

احتش   نمیکرد از پس کرایه این خانه بر آید باید از اسیر

د و به دنبال خانه ای جمع و جور تر هم یم گشت .   ر می 

 چقدر کار نکرده و کمبود وقت داشت.   

گایه به خودش در آیینه ی آسانسور انداخت و گفت  ن 

   : 

فقط خونوادم پیشم باشن همه سختیاشو به جون   _ 

 میخرم.  

 رسش را باال برد و رو به خدا زمزمه کرد :   

ر مایینا هوای مارو هم داشته باش   _  اوس کریم این پایی 

ه ...    جای دوری نمی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ایستاد و قبل از اینکه  آسانسور در طبقه ی همکف 

خودش را آماده ی خارج شدن کند، پش بچه های  

 همسایه با رس و صدا خواستند که وارد شوند.  

ر ماکتر که یک هفته ی تمام   ساحل ترسیده از شکسیر

رویش زحمت کشیده و امروز قرار بود تحویل داده شود  

و هزینه اش را دریافت کند، ماکت را عقب کشید و رو  

 ه ها صدا بلند کرد :   به پش بچ

ر عقب، یه مو از رس این کم بشه   _  یه یه پشا بکشی 

 یه جون از جونای من کم میشه   

پشها خنده ی آرایم کردند و طبق گفته ی او پا پس  

 کشیدند تا در کمال سالمت از آسانسور خارج شود.   

ساحل با لبخند از همه ی شان خداحافظر کرده و به  

 به راه افتاد.     سمت ایستگاه اتوبوس

ه مگه؟ دست   10 _  تومن بدم واسه آژانس؟؟؟ چه خی 

 دارم پا دارم من کارت دارم!  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

خودش به حرفش خندید و با انرژی کاذت  که به خود  

 میداد روی صندیل چوت  ایستگاه به انتظار نشست.   

هر چقدر که میگفت و یم خندید این درد بزرگ در  

فراموش شدتر نبود. اتوبوس که رسید  سینه اش 

فرصت فکر کردن از او سلب شد و با ناله نگایه به  

اتوبوس مملو از جمعیت انداخت، تا دانشگاه این ماکت  

را چگونه یم رساند خدا میدانست؟  نگایه به ماحصل  

زحمتش انداخت و یاد حرف خانجونش افتاد. لجوجانه  

 رس تکان داد و گفت :   

تومن خیلیه، میشینم واسه خاطر   10میگم بازم  _ 

 بعدی !  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

وع ترم جدید میگذشت و هنوز سورنا   دو هفته از رسر

از رفیق بازی دل نکنده بود. شاید برای کارهای اداری  

د اما   ر مهمان شدنش به این دانشکده رسی به آن می 

کت نیم کرد. بخاطر  واحد ناقابل   3کالسش را ابدا رسر

شده بود ترم آخری آالخون واالخون دانشکده   مجبور 

ی دیگری شود. با یادآوری کالسش فحیسر زیر لب داد  

 و ت  میل از رختخواب جدا شد.  

ر اول تریم چوب خط غیبت   دوست نداشت همی 

هایش پر شود یگ را باید برای روز مبادا که نگه  

 میداشت.  

بود که روبروی دانشکده متوقف کرد. ترم   10ساعت 

ر درس. باید توجه استاد را جلب  آخر  ی بود و لنگ همی 

 یم کرد.  

د و  وارد شد. هنوز چند قدیم نرفته بود   دزدگی  را فشر

 که صداتی تذکر گونه صدایش زد :   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 یه جوون صی  کن.   _ 

 اخم ها را درهم کرد و به عقب چرخید.  

مردی با لباس آت  کمرنگ که نشان میداد از انتظامات  

 یش را گرفته بود.  دانشکده است جلو 

سورنا عصت  نگاهش کرد ، همان اول علت صدا زدنش  

را متوجه شده بود. دسته دسته دانشجویاتر که داخل  

یم آمدند نگایه مشتاق و کنجکاو حواله ی سورنای در  

 بند مانده انداخته و با پچ پچ به راه خود ادامه میدادند.   

های آویخته به گردنش اشاره ای  مرد به موها و زنجی  

 کرد و گفت :   

پش جان، تو با این رس و وضع اومدی دانشگاه؟   _ 

 کارتدانشجوتی تو ببینم!  
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   یگانه علیزاده 

سورنا کالفه دستر در موهای پرپشتش کشید که در  

حصار کش محصور شده بود، صدای گرفته اش را  

 خطاب به مرد بلند کرد :   

ر رس و و  _  ترمو گذروندم ، این یه ترم   7ضع من با همی 

 باقیمونده هم قرار نیست تغیی  کنم   

کارت دانشجوتی اش را از میان کارت های کیف پولش  

ون کشید و به طرف مرد گرفت :     بی 

 اینم کارت، حله؟    _ 

مرد پس از بررش موشکافانه کارت را به او پس داد و  

 گفت :  

کن جوون وگرنه  این یه ترم باقیمونده خودتو اصالح   _ 

 برات تذکر انظبایط رد میشه..  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

این نوع جهل و ناداتر که مردم شهر بخصوص  

انتظاماتدانشگاه های رستارس کشور در آن غوطه ور  

 بودند خونش را به جوش یم آورد   

رسش را پیش آورد و دستانش را از هم گشود و با اشاره  

 ای که به خود میکرد گفت :   

موهامو وا کنم، زنجی  را رو درآرم،  یعتر من، کش   _ 

 همه گناه ها متوقف میشه؟   

 دیگه کیس با دیدنم از خود ت  خود نمیشه؟   

ه نگاهش کرد   مرد انتظامات وق زده از این گستاچر خی 

در واقع کالم برنده اش دهان او را بسته بود. سورنا با  

از او   همان ژست جذابش دستر به پیشاتر اش زد و 

 خداحافظر کرد.   
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   یگانه علیزاده 

یاد آوری چهره ی مبهوت مرد او را به نیشخند وا  

 میداشت.  

زیر لب ابلیه نثارش کرد و از درب شیشه ای دانشکده  

ی معماری عبور کرد و وارد سالن شد. به سمت برد  

اطالعات رفت و کالسش را در آن لیست بزرگ و پهناور  

 خییل زود پیدا کرد.  

کرد همهمه و رس و صدای بچه ها    درب کالس را که باز 

به یکباره خوابید و متعجب به این تازه وارد که دو هفته  

ه شدند.     ای کالس را پیچانده بود خی 

ر جای خایل   سورنا ت  تفاوت نگاه گرفت و به سمت اولی 

و مناست  که چشمش را گرفته بود به راه افتاد. پچ پچ  

کامال واضح یم شنید که موضوع ها باال گرفت و  

 بحثشان است.   

 سورنا خانزاده ای که میگن اینه؟    _ 

 چ مغرورم بود دیدیش؟    _ 
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   یگانه علیزاده 

 میگن دانشجو مهمانه ترم آخریه    _ 

 خییل خوشتیپه نه؟   _ 

صنم میگفت خییل وحشیه باهاش تو محوطه دعوا   _ 

 کرده بود   

شنیدن این حرف اخم هایش را در هم برد. دندان  

ک را مخاطب   غروچه ای کرد و خواست مستقیم دخیر

سد یک وحیسر بازی اش را دیده است که   قرار بدهد و بیی

ورود استاد میان تصمیمش وقفه انداخت. استاد جوان  

و پرآوازه ی درس تحلیل فضای شهری با سالم بلند و  

 رساتی که گفت داخل آمد.   

امش ایستاده و سالم نمودند.   بچه ها همه به احیر

مقدم از همه خواست تا رس جایشان نشسته و   استاد 

 زودتر بحث درش را آغاز کنند.  
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   یگانه علیزاده 

ساله ای بود که فارغ   34استاد مقدم جوان 

التحصیل دانشگاه هیر و معماری تهران بود و  

شایعات حایک از آن بود که مدرک ارشدش را هم از ژاپن  

در هر    گرفته است. از لحاظ تدریس بسیار غتر بود و 

ر داشت. اخالق خوب و لب پر    برای گفیر
ر
بات  حرف

خنده اش از او چهره ای محبوب ساخته بود و کالس  

 هایش همیشه ی خدا شلوغ و پر جمعیت بود.  

به رسم همیشه نگایه به کل جمعیت کالس انداخت و  

 همه را مورد سوال قرار داد :  

 اوضاع چطوره؟ خوش میگذره؟    _ 

ها برای پاسخ به سوال استاد بلند   صدای پش ها و دخیر

شد و در هم آمیخت. همانطور که چشمانش در میان  

د ناگهان سورنای تازه وارد که بعد از   ر جمعیت گشت می 

دو هفته پا به کالس گذاشته بود توجهش را جلب کرد.  
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   یگانه علیزاده 

ر کوبید و   خودکار را به نشانه ی تذکر چند بار روی می 

 ت :   گف

یف آورد    _   خب خب مهمونمون بالخره تشر

با این حرف، سکوت یکباره کالس را فرا گرفت و نگاه  

 همه با اشتیاق به او و استاد چسبید.   

سورنا با خونشدی گلوتی صاف کرد و صدای گرفته اش  

ر   که گوتی رسماخورده است در فضای کالس طنی 

 انداخت :   

 م   سالم استاد سورنا خانزاده هست _ 

 دانشگاه...    8 دانشجو ترم 

خییل یم کوشید تا لحنش لوتر گرانه نشود، و توجهات  

 را بیش از این به خود جلب نکند.  

 استاد اظهار خوشبختر کرد و بعد پرسید :   
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   یگانه علیزاده 

خب جناب خانزاده چطور شد که مهمان ما   _ 

شدی؟  سورنا کیم در جایش جابجا شد و در حالیکه  

استاد آن ور تر نیم رفت به حرف  نگاهش از چشمان 

 آمد :   

نفر به حد نصاب نرسید و ارائه    8واال استاد، کالس با  _ 

نشد، منم ترم آخر بودم مجبور شدم درخواست مهمان  

 به یه دانشگاه دیگه بدم.   

صدایش جذابیتر غی  قابل انکار داشت که باعث میشد  

ش با دقت گوش فرا  ناخودآگاه همه ی کالس به حرفهای

 دهند. کلمات را با یک تن خاص و مردانه ادا میکرد.   

 استاد مقدم ابروتی باال انداخت و گفت :   

 خوشحالم که تو رو با خودمون داریم سورنا   _ 

لحن ساده و ت  تکلف استاد به مذاق سورنا خوش  

 نشست :   
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   یگانه علیزاده 

 متشکرم استاد    _ 

ویل اونقدری  جلسه نبودی و یکم عقت  از بچه ها  4 _ 

  ...  نیست که نتوتر خودتو برسوتر

ده بود :     سورنا با دقت گوش سیی

، همه ی گروه ها  _  نفره    3اول باید یه گروه داشته باشر

 دو تاتی  
ر ان جز چند تا از بچه ها که به اضار خواسیر

، میتوتر با هر کدوم خواستر همگرویه بیسر   ر کار کیر

ه اسم گروهتو بده که سایتت  فقط تا آخر این جلس

 معلوم شه   

ر کرد و این بار نگاه دقیقش را در   سورنا رسی باال و پایی 

چهره ی تک تک بچه های موجود در کالس دوخت.  

پش ها از همان اول برایش شمشی  را از رو بسته بودند،  

چهره های خصمانه و جنگجویانه ی شان به خوت  گواه  
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   یگانه علیزاده 

ش را کیم بیشیر  حس و حال دروتر شان بود. رس 

چرخاند و خواست دخیر ها را از نظر بگذراند، که  

 تقه های شتاب زده ای به درب کالس نواخته شد.   

 استاد با لبخند صدا بلند کرد و گفت :   

 بیا تو ساحل   _ 

بچه ها همه خندیدند و سورنا با کیم کنجکاوی به  

ر که دخیر با چه  ره ای  سمت درب رس چرخاند همی 

 در دست داخل آمد، سورنا خییل  
ی

گلگون و ماکت بزریک

زود نگاهش را گرفت اما به ثانیه نکشید که به رسعت  

روز زمان کافر نبود تا   14به طرف دخیر برگشت. 

خاطره ی آن روز باراتر از ذهنش پاک شود. خودش  

بود، همان دخیر الت پشت دیوار! ظاهرش هم هیچ  

ی نکرده بود و حتر ک اله ورزشر اش را هم مانند  تغیی 

ر  کشیده بود.    دفعه ی قبل تا روی چشمانش پایی 
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   یگانه علیزاده 

با نیشخندی کنج لب نگاهش میکرد، پس او هم  

دانشجوی معماری بود و جالب تر آنکه هم کالش  

 خودش بود!   

استاد به سمت ساحل و ماکت در دستش که روی یگ  

ر ها با دقت قرارش داده بود تا آسیت  به آن   نرسد،  از می 

 به راه افتاد.  

صدای خنده و شوچر بچه ها باال گرفت که همه رس به  

 رس ساحل و ماکت فوق العاده اش یم گذاشتند.   

 استاد در حال زیر و رو کردن ماکت از او پرسید :   

 خانم مهندس باز که شاهکار کردی    _ 

 ساحل با لبخند دستش را روی سینه گذاشت و گفت :   

 مخلصم استاد!    _ 
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   یگانه علیزاده 

لبخند استاد عمق گرفت و حال سورنا هم مشتاق به  

 جلو خم شده بود تا او را بیشیر بشناسد.   

 استاد دوباره پرسید :   

 ماکت طرحته؟    _ 

ا از روبرو   قبل از اینکه ساحل جوات  بدهد یگ از دخیر

 گفت :   

 نه استاد سفارش یگ از بچه های ترم باالییه!   _ 

 دنبال این حرف سکوت بدی در کالس پیچید.  به 

ساحل نگایه پر حرف به دخیر انداخت و رو به استاد  

ت نگاهش میکرد با افتخار گفت :     که با حی 

 بله استاد مال یگ از بچه های طرح چهاره!    _ 

 استاد با شگفتر نگاهش کرد و گفت :   

 پالنش زدی ؟  احسنت! خییل عالیه  از رو  _ 

 ساحل رسی تکان داد و گفت :   
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   یگانه علیزاده 

بله استاد پالنشو آورد واسم دیگه بقیش که حل   _ 

 بود!   

استاد دوباره نگایه با دقت به ماکت انداخت و در  

 همان حال گفت :   



  

        _ 

  
 48 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
ر ماکت سازیه، خییل از بچه     یگانه علیزاده  اتفاقا سختیه کار، همی 

ر اما ساختش   ها پالنای خییل خوت  طراچ میکیر

نه، اما تو...    ر  به دل نمی 
ی

 چنگ

 اشاره ای به وید طبقه ی همکفش انداخت و گفت :   

ر در آوردی مخصوصا ویدت و   _  خییل خوب و تمی 

گلدون های دیواری، خییل حرفه ای و با خالقیت  این  

 نصبشون کردی اینجا!   

ر و تمجید مشعوف شده   ساحل که از این همه تحسی 

بود دوباره دست روی سینه اش گذاشت و کیم رو به  

 جلو خم شد و گفت :   

استاد من مخلص شمام! هربار سفارش گرفتم میای   _ 

 روزمو بسازین با حرفاتون!   یه توک پا جای شما 

 استاد خندید و گفت :   
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   یگانه علیزاده 

کارت درسته خانم مهندس آینده ی درخشاتر    _ 

 برات پیش بیتر میکنم.  

ر نگاهش میکردند.     حال همه ی بچه ها با تحسی 

ی که چندی قبل با   سورنا نیم نگایه حواله ی دخیر

ر ساحل گفته بود کرد که   تحقی  از سفارش گرفیر

 و نفرت او را یم نگرد.    متوجه شد با حرص 

ش رفت و گفت :   ر  استاد به سمت می 

وع کردم به قبول سفارش! اینقدر    3منم از ترم  _  رسر

زود کارم گرفت که میخواستم تا آخر کار دانشجوتی  

 قبول کنم تا بیام دانشگاه و تدریس !  

ر وار به ساحل   همه خندیدند و او با نگایه تحسی 

 گفت :   



  

      _ 
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کارت عالیه ساحل به خودت ایمان داشته باش     _    یگانه علیزاده 

 نگایه به بچه ها انداخت و گفت :   

ه   اگه میخواین آخر ترم ماکتتون نمره ی کامل بگی 

   ! خاتر  برین پیش خانم امی 

خنده ی بچه ها که دوباره بلند شد چشمگ به ساحل  

 زد و گفت :   

 بیا اینم تبلیغ، حال کردی؟!    _ 

صمیمیتر که استاد با بچه های  سورنا از این همه 

کالس به ویژه آن دخیر داشت متعجب ماند. در  

ا نبود     دانشگاه خودشان از این خی 

  

ر توضیح هر مبحث ،   وع کرد و حی  استاد درس را رسر

کارهای جلسه بعد را هم یادآوری یم کرد . بچه ها  
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   یگانه علیزاده 

وع کرده و خواستار نصف   همان ابتدا غرغرها را رسر

شدن کارهاتی بودن که استاد پای تخته لیست کرده  

 بود.   

ه ی   سورنا اما ت  توجه به همه ی آن ها نگاهش خی 

انه رفتار نیم کرد. شده بود   ی بود که هیچ دخیر دخیر

ک الت پشت دیوار که این بار با چهره ای   همان دخیر

ین زباتر میکرد و قهقه ی پشان کنار   خندان شی 

 ده بود. دستش را به آسمان بر 

صمیمت و شیطنتش به دور از هر ادا و عشوه ی  

انه ای بود گوتی پشی است در یک جمع  
دخیر

 پشانه!   

زماتر این گمانش تایید شد که ساحل با شنیدن حرف  

پش کناری اش با صدای بلند خندید و پش گوتی که  
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 خنده های او غرق شده باشد ت  حرف     یگانه علیزاده 

ر در طنی 

ه اش شد، ساحل که هنوز خنده بر لب  فقط  خی 

ه اش را شکار   داشت به طرفش برگشت که نگاه خی 

کرد، واکنیسر که سورنا انتظارش را یم کشید به هیچ  

ک نمایش داده بود، ساحل با   وجه آتر نبود که دخیر

دیدن قیافه ی مات رفته ی رضا هم کالش اش ، به  

فته که  آتر خنده اش را خورد و با چهره ای درهم ر 

 انزجارش را نشان میداد به او توپید :   

اه اه جمع کن خودتو پش، این چه ریختیه که به  

 خودت گرفتر بکش کنار ببینم...  

 بعد زیر لب برای خودش غرغر کرد :   

ر سکته زده ها میخ ما شده  ...   _   عی 

آنقدر برایش این صحنه جالب و به دور از باور بود  

 لند فقط بخندد!   که قصد داشت با صدای ب 
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   یگانه علیزاده 

ر خورده بود خودش را به    که چی 
با گوشه چشماتر

ک که حال برگه   سمت جلو پیش کشید و با لذت دخیر

ر بود را نگریست.     در دست مشغول نوشیر

ی بلد نبود و    دلی 
این بار قضیه فرق یم کرد این دخیر

ده بود او فقط   دیل از سورنای در بند نگار هم نی 

 و بسیار متفاوت بود!    جالب 

غی  قابل پیش بیتر بود و هر لحظه بیشیر از قبل او را  

احت، دخیر   شگفت زده میکرد، مثال وقتر در تایم اسیر

 کماکان  

ر بود، همان پش کناری اش رضا به   مشغول نوشیر

رسعت رفته و کیک و نسکافه ای برای خودشان  

 خریده بود.  
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قلنجش را پر رس و  ساحل تا چشمش به آنها افتاد،    یگانه علیزاده 

 صدا شکست و گفت :   

 آخ دمت گرم پش! تو فکرش بودم...   _ 

 رضا لبخند زد و با نیشخند گفت :   

دیگه همگرویه به این خوت  از کجا پیدا میکتر   _ 

؟!   خاتر  خانوووم امی 

ساحل رسش را در کوله اش فرو کرد و گوتی به دنبال  

ی یم گشت در همان حال  ر  جواب داد :   چی 

 خوب بودنت که داداچ آخر ترم مشخص میشه !    _ 

معلوم بود ، آنچه که به دنبالش یم گشت را پیدا کرده  

است زیرا رسش را با لبخند عمیقر که صورتش را  

ون آورد :     گرفته بود بی 
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   یگانه علیزاده 

بیا حاچ  اینم دونگ من ! دستت درست خییل  

 چسبید!   

نگاهش از صورد دخیر  سورنا مات این صحنه ماند!  

ر آمد و روی اسکناش که کنار لیوانش گذاشته   پایی 

بود رس خورد، دونگ کیک و نسکافه اش را پرداخته  

 بود؟!   

 رضا پول را برداشت و گفت :  

 _    !  نشد ی بار افتخار بدی مهمون ما باشر

 ساحل شانه ای باال انداخت و گفت :   

 حساب حساب کاکا برادر!    _ 

برگه ای که دقایقر میشد وقت پایش ضف کرده بود  

 را به سمت رضا گرفت و گفت :   

ر کم و کاستر نداره؟    _   ببی 
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رضا برگه را گرفت و او فرصت کرد به کالس نگایه     یگانه علیزاده 

 بیندازد.  

اکت بر نگشته بودند،   نییم از کالس هنوز از آنیر

ا  همانطور که نگاهش در کالس یم چرخید روی سورن 

 که با لبخند نگاهش یم کرد مکث کرد!   

یکهو یکه خورده ابرو باال انداخت و متعجب نگاهش  

کرد گوتی تازه او را میدید، غریبه ای که یکهو میان  

ر شده بود!     کالسشان سی 

 سورنا لبخند یک طرفه ای زد و گفت :   

؟!   _   شناختر

ه بود باال آمد  با این حرف رس رضا که در برگه فرو رفت

ه ی آن دو شد...    و موشکافانه خی 
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   یگانه علیزاده 

ساحل ابروهایش را بهم نزدیک کرد، نشان از تمرکز و  

 تفکرش بود :   

 _    !  نه واال حاچ 

ان و متعجب ماند او را   این بار این سورنا بود که حی 

 نشناخته بود؟!!  
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 سورنا را؟؟؟؟     یگانه علیزاده 

آن که یک بار دیدنش برای ماندگار شدنش در هر  

 بود، او را نشناخته بود؟!!  
ر
 ذهتر کاف

ر را دور و به آن تکیه زد با   سورنا از جا برخاست ، می 

 انداخته گفت :  ابروتی باال 

 گرفتر مارو؟     _ 

 ساحل متعجب رس کج کرد و گفت :   

مت خو ؟!    _   واس چی بگی 

 رضا مداخله کرد و گفت :   

ر شما؟   _   همو میشناسی 

سورنا گوتی اصال صدایش را نیم شنید نگاهش با  

 دخیر بود.  

 واقعا او را به جا نیاورده بود؟!   
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   یگانه علیزاده 

ر گرفت ، تا خواست زب  ان باز کند و  تکیه اش را از می 

 از دو هفته قبل بگوید، به خود آمد و سکوت کرد.   

 واقعا قصد داشت چه بگوید؟   

دو هفته قبیل که دخیر حتر بخاطر نیم آورد را برای  

 چی یادآوری کند؟  

ت  حرف به سمت درب رفت و از کالس خارج شد.  

 یم شد...  
ی

 داشت دوباره همان سورنای همیشگ

نده ی تماس  تلفنش زنگ خورد و   ندیده میدانست گی 

 کیست؟!   

ر رنگ را لمس کرد و بعد صدای طناز   آیکون سی 

 نگارش در گوشر پیچید :   

 سالاااام سورنا خان    _ 
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لبخند رضایت روی لب هایش نقش بست، معلوم     یگانه علیزاده 

 درس گرفته است!  
ر
 بود از بار قبل به اندازه ی کاف

ان کند ، مهرباتر به  سیع کرد تالش موفق نگار را   جی 

 لحنش افزود و احوالش را پرسید :  

 احوال شما نگار بانوی من ؟!   _ 

نگار ذوق زده از این همه مالیمت نشسته در لحن  

 سورنا جیغ کوتایه کشید و گفت :   

؟    _   عاااااالیه عالیم سورن جونم، تو کجاتی

ای زش  ؟ کالس چطور بود؟ دخیر ت و ت   چیکار میکتر

ریخت دانشکدتون چطورن هااان؟؟؟ لحن شادش  

 عصت  شده بود!   

  

 **************************** 
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   یگانه علیزاده 

ساحل نگایه به رضا که غرق نوشته های برگه شده  

 بود کرد و گفت :   

 میگم این پشه دانشجو جدیده؟    _ 

 رضا هویم کرد و هنوز نگاهش چسبیده به برگه بود...  

 سمتش چرخید و گفت :   ساحل کامل به 

تا حاال ندیده بودمش سال باالییه؟  رضا ت  تفاوت   _ 

 شانه باال انداخت و گفت :   

 نمیدونم   _ 

پیله کرده بوداا خداوکییل یادم نمیاد جاتی دیده   _ 

 باشمش...  

ساحل این را زیرلب به خود گفت و دوباره مشغول  

ر شد.     نوشیر
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ر لرزید مجبور شد دست   تلفن همراهش که روی    یگانه علیزاده  می 

 از کار بکشد و خودکارش را کناری بگذارد.   

شماره ناشناس بود و این روزها هر تماس ناآشناتی  

تنش را یم لرزاند. پر اخم از جا بلند شد که همان  

لحظه استاد با صدای بلند سالم دوباره ای کرد و  

 داخل آمد.   

ون  برود.     ساحل تلفن را باال برد و اجازه خواست بی 

 استاد باس حتما اینو جواب بدم   _ 

پس   _ استاد از لحنش خنده اش گرفت و گفت : 

 جلدی بیا!   

ساحل با تمام دل آشوبه ای که گرفته بود به لطف  

 استادش لبخندی زد و از کالس خارج شد.   

 خروج او مساوی شد با ورود سورنا.   
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   یگانه علیزاده 

بتواند خارج شود. با  خودش را کنار کشید تا دخیر 

وجودی که ت  تفاوتر در پیش گرفته بود اما این چهره  

ر را فراموش   ی آشفته باعث شد لحظه ای همه چی 

ی که چندی قبل با قیدی یم خندید حال   کند . دخیر

به تکاپو افتاده و برق نگراتر و پریشاتر در چشمانش به  

 وضوح دیده یم شد.   

 ت  توجه به او کیم از درب
کالس فاصله گرفت و    دخیر

د :     دکمه ی وصل تماس را فشر

 الو    _ 

با تمام اشتیافر که به رس در آوردن از ماجرا در خود  

حس میکرد ، گوش ایستادن را کار درستر نیم دانست  

ر کشید و وارد کالس شد.    ه را پایی   ، دستگی 



  

  

  
 64 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
ف در تلفن پیچید     یگانه علیزاده   که صدای آن مرد ت  رسر

ر همی 

ر افتاد. رمق از  انگار   پایی 
ی

قلبش از دست انداز بزریک

 تنش رفت و به دیوار تکیه زد :   

 سالم دخیر خوشگلم حالت چطوره؟!    _ 

 دستانش از خشم مشت شد و تنش به رعشه افتاد...  

 بود که در گوشش یم  
ی

صدایش به مانند ناقوس مریک

ون یم برد.    نشست و جان از تنش بی 

 زد :     پر از خشم، کینه و نفرت لب 

خفه شو، تف تو روح من باشه اگه دخیر تو باشم  _ 

 خنده ی کریه مرد در گوشر پیچید :   

بد قلقر نکن دیگه بال، بابا به این جووتر از کجا   _ 

 میخوای بیاری؟   

ر چهره اش و   ر تن صدایش، درهم رفیر بلند رفیر

انزجاری که در تک تک سلول هایش نسبت به این  
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   یگانه علیزاده 

احساس یم کرد با شنیدن این حرف به اوج خود  مرد 

 رسید :   

د ت  ناموس هرز، از اون دو تا بچه ای که پس   _ 

ر باز اومدی که   م کن ، آب شو و برو تو زمی  انداختر رسر

؟    چه زری بزتر

م حاال   من آدم نباشم اگه طالق ننه امو ازت نگی 

 واستا..  

د.    تلفن را با خشم قطع کرد و دندان روی هم فشر

رس تا پایش از خشم و عصبانیت یم لرزید. حیوان ت   

ف با چه وقاحتر حرف یم زد، یم دانست همه ی   رسر

 این ها از کجا آب میخورد؟   

باز به تیپ و تاپ هم زده بودند و این نمک به حرام  

 عرصه را برای تهدید و ترساندنش باز دیده بود...  
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 در طول سالن قدم زد و فکر کرد ...     یگانه علیزاده 

 این ماجرا...  به عاقبت 

 به چگونه رایصر کردن مادرش؟   

ف خوشش   نیم دانست مادرش از چی این نامرد ت  رسر

آمده بود که این همه حقارت را به جان یم خرید و  

بعد هر دعوا دوباره شال و کاله کرده و به آن جهنم  

 لعنتر بر میگشت...  

وس  البته که او از ذات خراب و سیاه بازی  های سی 

ی نیم دانست   ر  جانش چی 

زیرا چشیم برای دیدن و گوشر برای شنیدنش   

 نداشت...  

دنیایش خالصه شده بود در آن مردک ریقو یه ال  

 قبا...  
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   یگانه علیزاده 

یه ال قبا بودن که همیشه نشان از تنگ دستر نبود...  

 از فقر مایل نبود ...  

 و کرامات انساتر  
ر
گایه مردی با خصوصیات اخالف

ی  صفرمیشد ی ر ک آدم یه ال قبا، که جز هوس به چی 

ر دانش که   نیم اندیشید و کجا بود آن مادر همه چی 

 حاال در شناخت این اهریمن ناکام مانده بود؟  

بعد از دقایقر رفت و آمد در طول راهرو در حالیکه  

کیم از التهاب و خشم دروتر اش کاسته شده بود  

ر  فکری به رسش زد شاید وقتش ر  سیده بود که آن زمی 

را به فروش برساند؟  حاضر بود از تمام دار و ندارش  

 بگذرد تا رسر این مردک را از رسش کم کند...   

 ت  نظی   
ی

یاد پدر مهربانش افتاد، مردی که در مردانگ

بود، روزهای خوش حضورش چه زود به انتها رسیده  
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 شان دچار این همه مصیبت     یگانه علیزاده 

ی
بود، چه زود زندیک

 شد...  

تانش رسخ رسخ بود از بس تلفن را از حرص در  دس

 خود مشت کرده بود...  

صفحه را روشن کرد و چشمش به تصویری از  

 اش افتاد...  
ی

 روزهای پرسعادت زندیک

پدر، مادر و خودش که با یک لباس عروسگ صورتر  

 میانشان ایستاده بود!   

نگاه دقیقر به صورتش انداخت که پر بود از خنده  

 واقیع و از ته دل...  های 

پدرش دست دور شانه ی مادرش انداخته بود و  

ک را هم در آغوش گرفته بود    دخیر

بغض به گلویش نشست و این اشک ها بود که تصویر  

 را تار یم کرد.   
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   یگانه علیزاده 

 صفحه ی تلفنش را خاموش کرد و عزمش را جزم...  

  

آخرین بار درباره  کالس که به پایان رسید، استاد برای  

یلیست کارهاتی که گفته بود به همه تذکر داد. قبل از  

ر سورنا ایستاد و   اینکه از کالس خارج شود کنار می 

 گفت :   

سورنا واسه هفته بعدی باید گروهتو انتخاب   _ 

 کنیا...  

 سورنا به پا خاست و پرسید :  

نفره اس،    استاد تگ نمیشه کار کرد، سیستم من تک _ 

با گرویه کار کردن حال نیم کنم استاد کیم مکث کرد  

 و گفت :   
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تا حاال تحلیل نداشتر نه ؟  سورنا چانه باال   _    یگانه علیزاده 

 انداخت و نه گفت.   

وع   ر نهاد و با آرامش رسر استاد مقدم کیفش را روی می 

 کرد به صحبت :   

ر پروژه ی تحلیل فضای شهری طوری نیست   _  ببی 

انجام داد، یم بیتر که بجز دو گروه  که بشه تک نفره 

، سایتتون و لیست کاراتی    3بقیه همه  ر نفره کار میکیر

که من میخوام انقد بزرگ و زیاد هست که مطمئنم  

 تنهاتی از پسش بر نمیای...  

 از پسش بر میای حتما بر میای  
ی

ویل اگه خودت میگ

 حرفر نیست.   

 استاد لبخندی زد و کیفش را برداشت .   

ر به نظر یم رسید. همیشه و   سورنا مردد و نامطمی 

همه جا فقط از خودش کمک خواسته بود و بس !  
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   یگانه علیزاده 

ر دلیل   گرویه کار کردنم را هم تجربه کرده بود و همی 

 مضاعقر شده بود تا دیگر دور گروه را خط بکشد.   

اما در این میان، دلش تجربه ی جدیدی میخواست و  

 خرید. دوست داشت با این  ریسکش را هم به جان یم

ک متفاوت و با نمک برای یک بار هم که شده    دخیر

همگرویه شده و در دوستر را باز کند، خدا را چه  

 دیدی شاید دوست هاتی خوت  برای هم یم شدند.   

این افکاری بود که در آن لحظه از ذهنش یم گذشت  

 و برق اشتیاق را در چشمانش به نمایش گذاشته بود.  

 اد لبخند زد و گفت :   است 

 کجاتی پش؟    _ 

 سورنا به خود آمد و گفت :   
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ر   _    یگانه علیزاده  هیچی استاد، شما سایتو واسم مشخص کنی 

 بقیشو خودم حل میکنم...  

ون   A4استاد باشه ای گفت و برگه ی  را از کیفش بی 

 آورد.   

نقشه ی هواتی از یگ از محالت شهر را نشان میداد.  

دیدن محله ابروتی باال انداخت و آه از  سورنا با 

 نهادش بر آمد.   

 استاد متوجه شد و خندید :   

اینطوری آه نکش پش ، خیلیم محله ی باصفاییه!   _ 

 آخر ترم مطمئنم که نظرت عوض میشه در موردش!   

ر برداشت و از   استاد خودکار سورنا را از روی می 

 را عالمت زد.    71تا  55خیابان 

ردیف خیابان   3با دست به سورنا نشان داد که تا 

کنارش هم جزو پروژه ی او میشود. برگه را که به  
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   یگانه علیزاده 

دستش داد یک مستطیل بزرگ یم دید که شامل  

تعداد زیادی خیابان در خود بود و همه ی آنها باید  

 برداشت میشدند.   

استاد با دیدن چهره ی وارفته اش لبخند یک طرفه  

 :    ای زد و گفت

احساس میکنم سیستمت به گرویه کار کردن تغیی    _ 

 کرد االن نه؟!   

 سورنا خندید و نگاهش را از برگه جدا نکرد.  

 در همان حال گفت :   

 استاد حلش میکنم ...   _ 

 استاد مقدم باشه ای گفت و او را ترک کرد.  

سورنا قسمت های دیگر که قبال با خودکار توسط  

بودند را نگاه کرد. چشمانش به  استاد عالمت زده 
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ک یم گشت تا ببیند سایتش     یگانه علیزاده  دنبال فامیل دخیر

 کجاست و هم گرویه هایش که هستند؟   

خاتر را پیدا کرد. سایتش از   خییل زود ساحل امی 

بود. بیشیر کوچه های    13خیابان اول تا خیابان 

سایت بن بست بوده و این یک پوئن مثبت به نظر یم  

 ید...  رس

چشمانش ریز شد بر روی تک اسم موجود در کنار  

ک    نام دخیر

  : 

 رضا رسلک  

پس یگ از آن دو گروه دو نفره او و رضا بودند. به آتر  

فکر اینکه شاید آن پش،دوست پشش باشد از  

ذهنش گذشت اما رفتاری که ساحل از خود نشان  

 داده بود خییل زود این اندیشه را باطل میکرد.   
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   یگانه علیزاده 

خییل خوب میشد اگر با او هم گرویه میشد. در  

  100واقع اینکه فقط میخواست عضو این گروه شود 

ر   درصد بخاطر ساحل و کاربلدی اش بود، در همی 

چند ساعت کامال متوجه شده بود دانشجوی مستعد  

و کوشاتی است که بسیار به دردش میخورد و از طرفر  

ان پر ناز و غمز  ه که خود را آویزانش کند  از آن دخیر

ر بود.   ین انتخاب ممکن همی 
هم اصال نبود پس بهیر

اما با همه ی این ها غرورش اجازه نمیداد او این  

 موضوع را مطرح کند...  

  

 *************************** 

وسایلش را در گوشه ای از کافر نت قرار داد و بعد  

 پشت سیستم نشست.   
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 نت دسته   یگانه علیزاده 

ر
ای برگه را به دستش   احمدی مدیر کاف

 داد و گفت 

  : 

خاتر واسه فردا اینا باید تحویل داده بشه    _  خانم امی 

 ساحل رسی تکان داد و گفت :   

 حله تا شب تمومش میکنم    _ 

احمدی خوبه ای گفت و از او دور شد. او که رفت  

ساحل با دقت نگاهش را به برگه های پیش رویش  

 دوخت.   

یگ از وحشتناک ترین دستخط هاتی بود که تا به حال  

وع کرد به خواندنش ، تا هم   دیده بود. همان ابتدا رسر

با موضوع آشنا شود و هم کلماتر که بدخط نوشته  

دقیقه ای   10شده اند را برای خودش واضح بنویسد. 
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   یگانه علیزاده 

را ضف این کار کرد و بعد با بسم اللیه که گفت  

 ز کرد.  کارش را آغا

و شده و   ر که کالسش تمام شده بود سوار میر همی 

خود را به یگ از کارهای نیمه وقتش رساند. تایپ را  

بسیار دوست داشت و حتر اگر زماتر استطاعت مایل  

پیدا یم کرد هم از این کار دست نیم کشید. تق تق  

 برخورد دستانش با دکمه  

بدون نگاه  های کیبورد حس خوت  به او میداد و وقتر  

به کیبورد بدون خطا کلمات را تایپ میکرد ذوق زده و  

 پر از شوق یم شد...  

  

تنها بدی این کار، دردی بود که بعد از کار به جان  

ش بود اما با   گردنش یم افتاد و تا چند روز گریبان گی 
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همه ی این ها، شکایتر نداشت و با خوشحایل از     یگانه علیزاده 

هر چند اندک دارد به خود یم   اینکه منبع درآمدی

ی بود که لب به شکایت باز   بالید. ساحل اساسا دخیر

نیم کرد مگر زماتر که کارد به استخوانش یم رسید.  

ایظ وفق یم داد و سیع میکرد از   خودش را در هر رسر

د. شاید اگر پدرش زنده    استفاده را بی 
اقل امکانات اکیر

ج نمیشد او  یم بود و وضع زندگیشان اینگونه متشن

ان به عیش و نوش خود یم   هم مانند بافر دخیر

پرداخت و با این سن کم زیر بار این همه مسئولیت  

نیم رفت. اما هر چه که بود از کار کردنش نارایصر  

نبود بلکه احساس میکرد آدم مفید و با ارزشر است  

که از وقتش به درستر و در جهت رسیدن به اهدافش  

 استفاده میکند ...  

ا که کامال تاریک شد بالخره از صفحه ی مانیتور  هو 

دل کند و چشم گرفت. کمرش را به پشتر صندیل تکیه  
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   یگانه علیزاده 

داد و با لذت قلنجش را شکاند. فقط یک صفحه ی  

 دیگر باقیمانده بود.  

احت داد و چشمانش را بست. به   کیم به گردنش اسیر

یتر که از ساخت ما  کتش  امروز فکر کرد و پول شی 

گرفته بود. لذتر که از رضایت آن پش سال باالتی برده  

ان یاوه گو   ه و متعجب دخیر بود را حتر نگاه های خی 

نجش را گرفته بود و   ر کم نیم کرد. او حاصل دسیر نی 

ین تر از آن؟!    ی شی  ر  چه چی 

با همان چشمان بسته خندید. وقتر یاد نگاه های  

ر دیگر هم کالش های آن پش  ر آمی  یم افتاد    تحسی 

یتر خایص ته قلبش را یم گرفت و با خود به این   شی 

یم اندیشید که شاید سفارش های بعدی اش از آنها  

 باشد ...  
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صدای احمدی رشته ی افکارش را پاره کرد و باعث     یگانه علیزاده 

ون آید :     شد از خلسه بی 

خاتر قهوه میخوری ؟    _   خانم امی 

ام  پیشنهادش را رد  رس به سمت صدا گرداند و با احیر

 کرد :   

 دمتون گرم، میل ندارم!    _ 

احمدی باشه ای گفت و به کارش مشغول شد خوت   

ر نیم شد و از   این پش این بود که اصال پیگی  هیچ چی 

ر کرده بود پا را   محدوده ای که ساحل برای خود معی 

ر برای دخیر جواتر مانند او   فرا تر نیم گذاشت و همی 

ر باشد...  کافر    بود. اینکه امنیت کاری اش تضمی 

آخرین برگه ی باقیمانده را هم تایپ کرد و فایل ورد را 

 بست.  

 خوشبختانه این یگ هم به پایان رسیده بود.   
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 تموم شد!    _ 

 احمدی با تعجب رس برگرداند و گفت :   

 واقعا؟ همش؟    _ 

 ساحل لبخندی زد و گفت :   

 دین سیوش کردم .  بله به اسم تاریخچه ی  _ 

 احمدی رسی تکان داد و از او تشکر کرد.   

خاتر ، چند صفحه بود؟    _  دستت درد نکنه خانم امی 

 ساحل دوباره برگه ها را شمرد و گفت :   

 تا    30 _ 

ر حساب، هزینه را حساب کرد و   احمدی در ماشی 

 گفت :   

 اینم هزینه ی زحمت شما!   _ 
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زده جلو رفت و دسته ی اسکناس ها را  ساحل ذوق    یگانه علیزاده 

 از او گرفت.  

ر تسویه ی حساب بعد از    یگ دیگر از مزایایش همی 

مانه ی احمدی...    کار بود و البته برخورد محیر

همیشه وقتر میان تایپ خسته و کالفه میشد یاد  

پرداخت هزینه که یم افتاد دوباره انرژی و اشتیاق به  

ر یم شد و کار را با ذوق از رس یم گرفت.  جانش رسازی 

ر که خدا به فکرش   دنیا آنقدر ها هم بد نبود، همی 

بود و در زمان کوتایه دو کار خوب با حقوق خوب آن  

ر   هم نزدیک خانه اش پیدا کرده بود میتوانست تسکی 

غم و دردهایش باشد و بداند آن باال کیس هست که  

ر باشد!     حواسش تی همه چی 

ون آمد و به ساعت روی  با خوشحا یل از کافر نت بی 

ه شد که   عرص را نشان میداد...    6مچش خی 
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 **************************** 

با فراغ بایل و خیایل آسوده از دانشکده خارج شد،  

کیم از روند کارهای اداری اش مانده بود که امروز به  

 پایان رسید.   

بافر مانده بود و  روز تا جلسه ی بعدی تحلیل  4هنوز 

هنوز هیچ فکری در رس نداشت نه برای انجام لیست  

 کارهای استاد و نه برای تگ یا گرویه کار کردن!   

ک را دیده بود تا به امروز   از هفته ی قبل که دخیر

دیگر با هم دیداری نداشتند و راه پیدا کردنش را هم  

تر نبود اما  نیم دانست، البته که فهمیدنش کار سخ

در واقع هنوز تصمیم نگرفته بود این کار را بکند و یا  

   !  خی 
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ر شد و آن را از پارک خارج کرد. مادرش     یگانه علیزاده  سوار ماشی 

گفته بود ظهر به خانه بیاید و لیست خریدی داده  

صبح بود و    10بود که همه باید تهیه یم شد. ساعت 

 بود.   
ر
 تا هنگام ظهر هنوز زمان زیادی باف

ش را  برعکس همیشه به طرف خیابان پشتر    مسی 

دانشکده تغیی  داد تا از هاییی مارکتر که قبال دیده بود  

نیازهایش را برطرف کند. هنوز به مکان مورد نظرش  

نرسیده بود که توجهش به سمت دخیر و مردی که  

ظاهرا با هم به مشکل برخورده بودند جلب شد.  

د که مرد در ی ک  قصد داشت ت  تفاوت نگاه بگی 

حرکت دست دخیر را پیچاند و او با وسایل درون  

ر همانا و دیدن   ر افتاد. افتادنش به زمی  دستش به زمی 

 چهره اش همانا!   
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   یگانه علیزاده 

خاتر    ر آنکه دخیر کیس نیست جز ساحل امی  شناخیر

ر را    بود تا نگاه ت  تفاوتش تغیی  کرده و ماشی 
ر
کاف

 گوشه ای متوقف کند.   

ر پرید و به سمت آن دو  در یک حرکت از م ر پایی  اشی 

حرکت کرد. مرد حال روی زانو نشسته و ساحیل که  

در حال جمع کردن وسایلش بود را به باد دشنام و  

 تهدید گرفته بود.  

  

 ]03:11 03.08.19[  

 10# 
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؟ بدبخت ننه اتو طالق بدم که از   _  فکر کردی میتوتر

...  مفلیس آواره ی   ر  کوچه و خیابون میشی 

 ساحل از میان دندان های کلید شده اش غرید :   

ر زیر دینه   _  به جهنم! آواره شدن هزار بار بهیر از رفیر

 یه حرومزاده مثه توعه ...  

مرد با شنیدن این حرف به جنون رسید و با چهره ای  

ر برداشت و فریاد زد :   ر به طرف ساحل خی   خشمگی 

ه ی ...   _   ای دخیر

ساحل به رسعت قدیم پس رفت تا دست مرد به او  

ر هنگام دستر قوی و پر قدرت از   نرسد، اما در همی 

 کنارش مرد را به عقب پرت کرد و صدایش بلند شد :  

؟  _   یه داری چه غلظ میکتر
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   یگانه علیزاده 

ه شد که با آن هیبت   ساحل با ناباوری به مردی خی 

 و ظاهر کیس نبود جز هم کالش اش سورنا...  

وس قد م رفته را با حرص جلو آمد و به سورنا که  سی 

 ساحل را پشت رسش پنهان کرده بود توپید :   

مه اختیارشو دارم  برو کنار   _  به تو چه مرتیکه، دخیر

 ببینم...  

 ساحل با عصبانیت جیغ زد و گفت :   

 من دخیر تو نیستم کثافت ...نیستم    _ 

ر بر  وس دوباره به طرف ساحل خی  داشت که  سی 

سورنا تمام قد جلویش ایستاده و دخیر را پشت رسش  

 پنهان کرد :  

 یه یه، برو عقب، دستت بهش نمیخوره    _ 
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وس با این حرف مبهوت بر جای ماند، در     یگانه علیزاده  سی 

 حالیکه چهره اش از خشم کبود شده بود فریاد زد :   

ه ی...   _   دوست پششر آره؟؟ ای دخیر

ادبانه اش تکمیل شود سورنا  قبل از اینکه جمله ی ت  

دستر که باز به سمت ساحل دراز شده بود را پس زد  

 و گفت :   

و نیم   _  ببند اون فکو مرتیکه، من اصال این دخیر

تر تو باعث شد پاشم بیام و حقتو   شناسم اما ت  غی 

 بزارم کف دستت ...  

وس با اخم های درهم و ساحل پر از بهت و   سی 

 شم به دهان سورنا دوخته بودند.   تعجب چ

ان نگاهش   سورنا رس چرخاند و به طرف ساحل که حی 

 میکرد نامحسوس چشمگ زد و گفت :   

 خانم بفرما شما برو...   _ 
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   یگانه علیزاده 

ساحل یکه خورده به خود آمد و خییل زود بدون  

 بر زبان براند خودش را از پیش چشم آن  
ر
اینکه حرف

 دو دور کرد.   

وس چرخید و با همان چهره ی پر    سورنا به طرف سی 

 از اخم غرید :   

دفعه آخرت باشه مزاحم ناموس مردم مییسر بزن   _ 

وس عصت  و پر از حرص و خشم از   به چاک  سی 

ر ساحل و ناتمام ماندن تهدید هایش به طرف   رفیر

 سورنا حمله کرد و گفت :   

 به تو چه ... گمشو برو اون ور تو...   _ 

سورنا نگذاشت حرفش تمام شود و با مشت بر  

 دهانش کوبید :  

ف ت  آبرو    _ 
 مرتیکه ی ت  رسر
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با تمام آزاد بودن در روابطش باز اینگونه مانند این     یگانه علیزاده 

نمک به حرام دهن ت  چاک و بستر نداشت که در  

 میان خیابان با فریاد این الفاظ رکیک را بر زبان بیاورد.   

وس با دهاتر پر خون   ر افتاد و او را به باد  سی  به زمی 

ا بست.     فحش و نارسر

 سورنا با حرص تقر کنارش انداخت و گفت :  

یه لگد کافیه تا جونت ازت گرفته بشه مرتیکه ی   _ 

  ...  ریخت ماستر

 پوزخندی زد و دوباره ادامه داد :  

ت و نه هیچ دخیر دیگه ای   _  دیگه نه مزاحم دخیر

 .  مییسر وگرنه زیر پام لهت میکنم .. 

ت را با غیض و تمسخر فراوان گفته بود.     کلمه ی دخیر

وس    کنار سی 
ی

عقب گرد کرد تا برود که کاتر زرد رنگ

توجهش را به خود جلب کرد، مطمئنا هنگام افتادن  
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 به گوشه ای پرت شده بود ت  درنگ  
ر ساحل آن نی 

خم شد و آن را برداشت و بعد به طرف ماشینش به  

اد با دور شدن او، جمعیتر که ناظر ماجرا بودند  راه افت

وس رسانده و برای کمک   بالفاصله خود را به سی 

 پیش قدم شدند.   

سورنا رسی به نشانه ی تاسف تکان داد و درب  

 یم افتاد ت   
ر وضعیتر ماشینش را باز کرد. اگر در چنی 

شک به زیر دستاتر یم کوبید که بعد از مرگ برای  

 کمک آمده بودند.  

البته به نظرش او لیاقت همان دست ها را هم  

 نداشت.   

ر با صدای بدی از جا کنده شد و جمعیت حلقه   ماشی 

ر پر شتابش   وس رس باال گرفته و به رفیر زده به دور سی 

ه شدند.    خی 
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خییل دور نشده بود که دخیر را دوباره میان جمعیت     یگانه علیزاده 

مشوش و پریشان  روبرویش پیدا کرد. ساحل با ذهتر 

وس تهدیدش کرده بود که   در حال حرکت بود . سی 

مادرش را باید به خانه برگرداند در غی  این صورت به  

دنبال بچه ها آمده و آن ها را از مادرش یم گرفت.  

، با خشم و عتاب به   بعد از آن روز و آن تماس تلفتر

 با آن ت   
ی

خانه رفته و از مادرش خواسته بود قید زندیک

ف را زده و خودش را نجات دهد. مادر هم مانند   رسر

ر باال پریدن هایش از او   همیشه ت  توجه به او و پایی 

 خصویص اش دخالت نکند و  
ی

خواسته بود در زندیک

اگر حضورش با دو بچه برای ساحل و خانجون  

ر حاال آن جا را ترک کند.     دردرسی ایجاد کرده همی 

مادرش را چگونه قانع کند و   ساحل درمانده بود که

این بدبیتر را از چشمانش بزداید. اگر حضورشان  

دردرس بود که او خواستار طالق مادرش نیم شد.  
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بیشیر از یک هفته بود که مادرش تماس های  

وس را ت  جواب گذاشته و معلوم نبود چه   سی 

ش هم   تصمییم گرفته است اما با این حال به دخیر

ی های  اجازه ی دخالت نیم د اد. از آن طرف مشیر

ف    ساحل آنقدر شیاد و ت  رسر
ر آمده برای قطعه زمی 

ر را به تعویق   بوده که به ناچار مسئله ی فروش زمی 

انداخته بود. عموهایش با فرستادن نماینده ی دیگری  

ر مذاکره خواسته بودند که ساحل نشنیده   او را به می 

 تمام پیشنهاداتشان را رد کرده بود.  

  

 ]03:11 03.08.19[  

 11# 
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     یگانه علیزاده 

  

  

 حق داشت که نتواند  
ی

با این همه مشکل و آشفتگ

ر بزرگ سورنا   ذهن متمرکزی داشته باشد و حتر ماشی 

که دقایقر بود با فاصله کنارش حرکت یم کرد را حس  

 کند.  

ر داده و   عاقبت سورنا مجبور شد شیشه را پایی 

 صدایش زند :   

خاتر   خانم  _   امی 

ساحل باز هم متوجه نشد و سورنا با تک بوفر و  

 صداتی بلند تر دوباره او را خواند.   

 ساحل ترسیده از جا پرید و به عقب برگشت.  
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ابتدا با دیدن ماشیتر که با فاصله ی کیم از او پشت  

رسش قرار داشت عصت  خواست لیچار بار راننده  

و بست.  کند که خییل زود او را شناخت و لب فر 

 سورنا به نشان سالم رسی  

تکان داد و با باال بردن کاتر برای او علت صدا زدنش را  

ی را  ر مشخص کرد. گرچه که با آن فاصله ساحل چی 

متوجه نشد اما حرکت چندی قبل سورنا باعث شده  

بود به او احساس دین کند و یک تشکر را حداقل  

قدم جلوتر آمد و کنار  وظیفه ی خود بداند. چند 

شیشه ی شاگرد ایستاد. رسش را خم کرد و رو به  

ه شده   سورنا که با لبخند به او و ژست مردانه اش خی 

 بود گفت :   

 خییل مردی داداش دمت گرم    _ 
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لبخند سورنا عمق گرفت و با لذت نگاهش کرد. این     یگانه علیزاده 

 دخیر واقعا متفاوت بود!  

یک طرفه  دستر روی سینه اش گذاشت و با لبخند  

 ای گفت :   

 _   !  مخلصم آبچ 

ساحل با ابروهاتی باال رفته نگاهش کرد، سورنا تک  

 خندی زد و گفت :   
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 هان چیه زل زدی به ما؟!      یگانه علیزاده 

خندید و  بعد از این حرف خودش با صدای بلند 

ه ماند. ابروهای ساحل    خی 
مشتاقانه به واکنش دخیر

 بیشیر باال پرید و نگاهش عمیق تر و مشکوک تر شد.   

ر زمان بخاطر ترافیک ایجاد شده از پشت رس   در همی 

اض زدند ، سورنا به   ر برای سورنا بوق اعیر چند ماشی 

 خود آمد و مودبانه رو به ساحل گفت :   

 ارت دارم   اگه میشه بیی باال ک _ 

اض   ر مانده بود اما بوق اعیر ساحل مردد و نامطمی 

ر ها فرصت تفکر بیشیر را نیم داد پس ت  درنگ   ماشی 

ر را کشید و سوار شد. شاید   ه ی ماشی  دستگی 

ان کرده و خود را از   میتوانست کمک امروزش را جی 

 زیر دین خارج نماید.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
ر با شتاب از جا کنده شد و    یگانه علیزاده  ساحل که کمربند  ماشی 

ض   د گرفت و معیر نبسته بود دستش را به داشی 

 گفت :  

 پش آروم تر، االن چسبیده بودم به شیشه!   

 سورنا با صدای بلند خندید و گفت :  

س دارمت!   _   نیر

 کاتر را به سمتش گرفت و گفت :  

 کاترت افتاده بود کنار اون مرتیکه بیا     _ 

یادآوری دقایق قبل اخم هایش در هم رفت  ساحل با  

و آرام تشکر کرد. هیچ دلش نیم خواست از وضعیت  

ی بدانند .   ر  اش هم کالش های دانشکده چی 
ی

 زندیک

 با من من به سمتش برگشت و گفت :  
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واس خاطر امروز خییل مدیونتم، گرچه که خودم   _    یگانه علیزاده 

شو کم کنم اما منکر لطف بزرگت   میتونستم رسر

ان کنم واست...  نمیشم    داداش! دمت گرم! جی 

سورنا که بخاطر نیم آورد آخرین باز از همصحبتر با  

یک تا بدین حد به وجد آمده بود دستر روی سینه  

 اش گذاشت :  نوکرم! کاری نکردم انجام وظیفه بود !  

 ساحل با همان لحن مشکوکش گفت :  

؟    _  تر ر ، تو واسه چی این ریختر حرف می  بینم حاچ 

نا نیم نگایه به سمتش انداخت و ساحل ادامه  سور 

 داد :   

ادای منو در میاری یا مدل حرف زدنته؟ سورنا تک   _ 

 خندی زد و گفت :   
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ر بار که دیدمت فکر کردم تو داری ادا   _    یگانه علیزاده  اتفاقا اولی 

ی یاد ساحل آمده باشد کامل   ر در میاری انگار که چی 

 به سمتش چرخید و گفت :   

ر بارو این حرفا از کجا آب   هااا  _  بینم این اولی 

میخوره؟ من شمارو میشناسم؟ شما منو یم شناش؟  

چند دقیفه پیشم جمله ی خودمو به خورد خودم  

  !  دادیا  خییل تو نختم حاچ 
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   یگانه علیزاده 

سورنا با صدای بلند خندید و عدل چسبید به جمله  

 ی آخرش :  

؟!    _   واس چی تو نخ ماتی

 ساحل ت  خیال خندید و گفت :   

اوج نگی  پش جون، رو حرکتای مشکوکت قفیل   _ 

 زدم.  

 سورنا به نشانه ی تفهیم ابروتی باال پراند و گفت :  

اوالی ترم تو حیاط دانشکده واستاده بودم صداتو   _ 

از پشت دیوار حیاط پشتر شنیدم داشتر واسه یگ  

 شاخ و شونه یم کشیدی  

از اینکه ی دخیر انقد مشتر حرف بزنه کفم بریده  

ه ایم   ونو تا مارو دیدی که خی  بود، شما اومدی بی 

 ؟!   بت، زرتر توپیدی که هان چیه زل زدی به ما 
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خودش خندید و ساحل با چهره ای خندان نگاهش     یگانه علیزاده 

اتی بخاطر آورده بود.  
ر  کرد، یک چی 

 ساحل رسی تکان داد و گفت : 

اتی داره یادم میاد، اگه یه خرده تند رفتم   _ 
ر هااا یه چی 

  ...  باس مارو ببخیسر

 چند لحظه مکث کرد و گفت :   

 خو البد یه حرکتر زده بودی که بهت پریدم    _ 

این بار سورنا با صدای بلند به این لحن حق به جانب  

 خندید و در میان خنده هایش رو به او کرد و گفت :  

 خییل کارت درسته دخیر حال میکنم باهات!    _ 

 ساحل با چشماتر ریز شده گفت :  

 عه نه بابا، چه زودم پش خاله مییسر شما!   _ 
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   علیزاده یگانه 

 سورنا فقط خندید و هیچ نگفت.   

ی که رفته رفته از  سا حل با نگایه به خیابان ها و مسی 

 خانه اش دورتر و دورتر میشد به حرف آمد :  

بزن کنار یه جا، اون کاری که گفتیو بگو که ببینم   _ 

 میتونم کمکت کنم یا نه؟   

واال شاید به گوشت خورده باشه، دانشجو   _ 

میهمانمو ترم  
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   یگانه علیزاده 
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   علیزاده یگانه 

  3معدلم واسم خییل مهمه و تحلیلم که آخری، 

واحد، خودت در جریاتر که نمره ی خوب چقد  

 معدلو میکشونه باال!   

چند لحظه مکث کرد و با نگایه به چهره ی متفکر  

 ساحل ادامه داد :  

م کرده، این   _  راستیتش سایتمون خییل درگی 

استادتونم که دهن مارو رسویس کرده با اون حجم  

 کار...  

 ساحل به میان حرفش آمد و گفت :   

یه داداش استاد مقدم گیل است از گل های بهشت   _ 

م بهتااا...    ، باال چشش نگو ابرو که مییی

سورنا به لحن با نمکش خندید و عجیب بود این  

خندیدن های ت  خود و ت  جهت. اصال این دخیر که  
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د و  دهان باز یم کرد گوشه لبهایش کش یم آم   یگانه علیزاده 

ر میخورد!    چشمهایش چی 

 دوست خوت  میشد برایش!   

 دستانش را به نشانه ی تسلیم باال برد و گفت :   

تو غالف کن که هنوز کارم   _   شمشی 
باشه دخیر

 لنگته!  

 ساحل با صداقت لبخندی زد و گفت :  

 امروزت ما رو شیفته   _ 
ی

حلش میکنم داداش، مردونگ

 ی خودش کرد!   

 دان گفت :   سورنا با چهره ای خن

 که شیفته ی ما شدی؟  ساحل لبخند زد و گفت :     _ 
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   علیزاده یگانه 

حاال تا آخر ترم با این ریختر حرف زدنم کنار میای   _ 

ر اول بگم بت، هیچ منظور و مقصود و   فقط همی 

 مفهوم خاص و مورد داری نداره هیچ کدم از حرفام!  

 سورنا دستانش را باال برد و گفت :  

 بگی  بچه ...  نفس  _ 

 ساحل خندید و گفت :   

 _    !  آخه نگران شدم عاشقم بیسر

تزده نگاهش کرد و گفت :     سورنا با ناباوری و حی 
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نفس، سقفو داری  ماشاال به این حجم از اعتماد به     یگانه علیزاده 

م واست ؟    یا بگی 

 این بار نوبت ساحل بود که غش غش بخندد .  

خنده اش که خوب به پایان رسید دوباره سوالش را  

 تکرار کرد :  

خب حاچ  عرضتو به گوشم برسون که وقت تنگه   _ 

باید برم  سورنا رسی تکان داد و گوشر اش را از  

ون کشید، لیست ک ارهای استاد که از روی  جیبش بی 

 تخته عکس گرفته بود را به دستش داد و گفت :   

اگه لطف کتر و از مورد اول تا آخر واسم توضیح   _ 

 بدی خییل چاکرت میشم!   

 ساحل با نگاه کردن به لیست ناله ای کرد و گفت :   

 اووووو یک بره این همه راهو؟   _ 

 اینارو بگم   حاچ  تا فردا که در خدمتیم من بخوام 
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 چند لحظه مکث کرد و گفت :      یگانه علیزاده 

ر یه کار راحت تر اینه که منت بزارمو قبول کنم   _  ببی 

مورد   30با ما همگرویه بیسر اینطوری الزم نیس این 

تا که اونم باهم کنار   15اولو انجام بدی میمونه این 

 میایم!  

سورنا که فکر نیم کرد به این زودی به مراد دلش  

 گفت :   برسد شگفت زده  

منده نمودی مارو    _  ؟ دمت گرم بابا رسر
ی

جدی میگ

ساحل مانند سورنا دستر روی سینه اش گذاشت و  

 گفت :   

 انجام وظیفس داداش!   _ 

 سورنا عمیق نگاهش کرد و گفت :   
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   یگانه علیزاده 

، خییل خوشم میاد ازت! خوبه   _  خییل باحایل دخیر

چه  که با هم همگرویه شدیم، من اصال با بقیه ب 

 های کالستون حال نکردم!  

 ساحل غش غش خندید و گفت :   

ر اول کاری از ما خوشت اومد؟!    بیا همی 

 د به خودت بیا پش!  

 اگه میخوای همگروه ما بیسر نباس دلت بلرزه ها!   

ر بود...    از من گفیر

 سورنا با خنده گفت  :  

تا اخر ترم،  حاال با این ریختر حرف زدنم کنار میای   _ 

هیچ مقصود و منظور و مفهوم خاص و مورد داری  

 نداره هیچ کدوم از حرفام!!!  

 ساحل هم خندید و گفت :   
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 هستر   _    یگانه علیزاده 

ی
نه باریکال خوشم اومد، پش زبر و زرنگ

ی همه چیو!     زود میگی 

سورنا بادی به غبغب انداخت که ساحل را دوباره به  

 خنده انداخت و گفت :   
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 ویل خوشم اومد پیشنهادمو رو هوا زدیااا     یگانه علیزاده 

بابا المصب تعارف زدم یه نه و نوتی که میکردی  

 حداقل!  

 سورنا با صدای بلند خندید و گفت :  

 نیستم اصال!   اهل تعارف   _ 

 که ت   
کم کم یخ هر دو باز شد و بدون توجه به زماتر

وقفه در حال گذر بود به خنده و شوچر پرداختند. در  

میان آشفته بازار ذهتر که ساحل داشت این یک  

ساعت پر از خنده را عجیب نیاز داشت و در ته  

  قلبش از اینکه پیشنهاد همگرویه شدن را داده بود 

خییل هم خرسند به نظر یم رسید. فقط رضا یم ماند  

 که قانع کردنش کار سختر به نظر نیم رسید.  

تلفنش که زنگ خورد لحظه ای صدای خنده ی  

ر   هردو قطع شد. در حالیکه لبخند روی لبش از بی 
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ر رنگ را     یگانه علیزاده   آیکون سی 

رفتتر نبود با حس و حایل بهیر

 لمس کرد و با لحن پر انرژی گفت :  

یکم غرغرو ترین مادر دنیا جونم؟ چی  سالم عل

میخوای؟  مادرش که از خوشحال بودن پشش به  

 ذوق آمده بود گفت :   

 میبینم که از دنده ی راست پا شدی امروز    _ 

ون   سورنا تک خندی زد و با نگاه به ساحیل که به بی 

ه بود گفت :     خی 

بعله، آخه یه رفیق با مرام پیدا کردم لنگه ی   _ 

 خودم...  

ساحل با شنیدن این حرف بدون آنکه برگردد  

 لبخندی زد و ال اله اال الیه زیر لب گفت.   

مادرش خرید هایش را دوباره یادآوری کرد و از او  

خواست تا ساعتر بعد به خانه آمده که کیل کاردارد.  
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ه ی     یگانه علیزاده  تلفن که به پایان رسید ساحل رسی    ع دستگی 

ر کشید و    گفت :  درب را پایی 

خب دیگه داداش زحمتو کم میکنم، بخاطر امروز   _ 

 دمت گرم!  

 سورنا رسی    ع گفت :   

ر بابا یم رسونمت     بشی 

ساحل مانع شد و با قاطعیت از او خواست که اضار  

 نکند :   
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   یگانه علیزاده 

نه نه مچکرم یه خروار کار دارم که باید انجامش   _ 

 بدم !   
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     یگانه علیزاده 
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   یگانه علیزاده 

با حس و حال خوت  که از هم صحبتر با سورنا  

گرفته بود روانه ی خانه شد. آنقدر در همان یک  

ساعت همراه او خندیده بود که خنده ی خونش تا  

 هفته ی بعد تکمیل تکمیل بود !   

درب را باز کرد ، آپارتمان قدییم  کلید انداخت و 

روبرویش این روزها دیگر آخرین روزهاتی بود که رفت  

و آمدش را مشاهده یم کرد، اگر مادرش قبول میکرد  

که از آن مردک جدا شود، باید به یک خانه ی  

 
ی

نفره    5کوچکیر رفته تا بتواند از پس خرج های زندیک

 شان برآید...  

 خانجون که روزگاری مدیر مدرسه  حقوق بازنش
ی

ستگ

بود به عالوه ی سود ماهیانه ای که از حساب پدرش  

 و  
ی

مستقیم برایش واریز یم شد تا کنون که کفاف زندیک
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   یگانه علیزاده 

خرج دانشگاهش را داده بود اما اگر قرار بود مادر و  

 اضافه شوند دیگر  
ی

دو فرزند کوچکش هم به این زندیک

 هایشان بر نیم آمد.   با این مقدار پول از عهده ی نیاز 

ر دلیل بود که در کنار کار تایتی که از روزیکه   به همی 

وارد دانشگاه شده به آن مشغول شده بود حال در  

وع به    رسر
ی

ر به تازیک خانه به عنوان ظرفشور نی  ر یک آشیی

کار کرده بود . الزم نبود خانجون یا مادرش بدانند که  

ر که رس ماه، همه ی قبو  ض و  او چکار یم کند همی 

کرایه خانه پرداخت یم شد دیگر جا برای بحث نیم  

ر از این بابت خرسند بود .    ماند و او نی 

 آپارتمان  
ی

درب حیاط را بست و نگاه از نمای سنگ

گرفت، درون حیاط دخیر های کوچک همسایه همه  

روی تاب زنگ زده و رنگ و رو رفته نشسته و به بازی  



  

 

         

  
 119 

  

    افتاده در آب ماه                                  

 
   یگانه علیزاده 

ن ساحل همه دستر برایش  مشغول بودند،با دید

 تکان داده و آبچ  گویان صدایش زدند.   

ر    از تنش یم بارید اما باز باعث از بی 
ی

با اینکه خستگ

ر لبخند روی لب آنها نشد، با حفظ لبخندش به   رفیر

سمتشان رفت و وسایلش را به پایه ی تاب تکیه داد .  

ک ها از او میخواستند هولشان دهد.    دخیر

آن هیجان یم پاشید رو به بچه ها  با لحتر که به   

 گفت :   

ا؟!    _   آماده این دخیر

ان کوچک دیگری که در کنار تاب به انتظار   دخیر

نوبت ایستاده بودند با این لحن پر هیجان او با ذوق  

ر پریدند .     دست بهم کوبیده و باال و پایی 
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   یگانه علیزاده 

ساحل تاب را به عقب کشید و کشید و تا جاتی که  

دیگر جاتی نمانده بود و بعد با فریاد بلندی که هیجان  

خالص به تنشان رسازیر میکرد تاب را با شتاب به جلو  

 هل داد و شادمانه فریاد زد :   

 برین تا آسمونااااا  _ 

صدای خنده ی و جیغ های نشاط بخششان در  

حیاط یم پیچید و لبخند به لبش یم آورد، بعد از  

تاب داد و از جیغ و   اینکه همه را خوب حسات  

دادشان رایصر شد وسایلش را برداشت و به سمت  

 آسانسور حرکت کرد.   

ظهر بود اما احساس یم کرد دیگر جاتر در    12با اینکه 

بدنندارد شاید همه ی آن بخاطر روبرو شدن با آن  



  

 

         

  
 121 

  

    افتاده در آب ماه                                  

 
   یگانه علیزاده 

وس بود که روزش را خراب   ر سی  مردک ت  همه چی 

 کرده بود.   

عاشق شنبه ها بود چون تنها روزی بود  برعکس همه  

ی   که فقط تا ظهر کالس داشت و بعد از آن هم خی 

از شیفت های پاره وقتر که تمام وقت خایل اش را یم  

گرفت نبود و یم توانست یک دل سی  بخوابد و یا با  

د!     خانجون دل بدهد و قلوه بگی 

ر گند   وس عویصر آمده بود و به همه چی  اما حال سی 

 د...  زده بو 

د،   هوووف کالفه ای کشید و دکمه ی آسانسور را فشر

صدای جیغ و شیطنت بچه ها هنوز به گوش یم  

رسید، رسش را باال گرفت و به سقف باالی رسش که  

ه شد :     طبقه ی اول را نشان میداد خی 
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   یگانه علیزاده 

 تا بچه، دمشون گرم چ حوصله ای!   6 _ 

منظورش به همسایه ی پر رس و صدای طبقه اویل که  

ر باعث میشد همیشه  یک  ر بچه آورده بود و همی  جی 

 ی خدا حیاط پر از رس و صدای آنها باشد...  

ون   آسانسور که در طبقه ی سوم ایستاد با ت  حایل بی 

آمد و زیر لب دعا دعا کرد بچه ها خوابیده باشند تا  

 بتواند کیم آسوده بخوابد...  

د و چند ثانیه  بعد خانجونش با  زنگ درب را فشر

 و هن هن کنان درب را باز کرد، با باز شدن  
ی

خستگ

درب، ساحل تکیه اش را از دیوار گرفت و راست  

 ایستاد :   

 سامو علیک!    _ 
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   یگانه علیزاده 

خانجون کنار رفت تا نوه ی خسته و ت  حالش داخل  

 آید.   

ساک وسایلش را از او گرفت و با محبت حالش را  

 پرسید :   

 بگردم؟   سالم ننه! خوت  دورت   _ 

ر نگاه کردن   ساحل کش و قوش به خودش داد و حی 

 به دورو بر سالن گفت :  

آخ ننه خییل هالکم، بچه ها کجان؟ من برم دو دقه   _ 

 کپه امو بزارم...  

س نگایه به درب بسته ی اتافر که   خانجونش با اسیر

این روزها متعلق به مادرش بود انداخت و با من من  

 گفت :   

ه ننه، نا _  ر  هارتو گرم کنم؟ گرسنه ای؟   چی 



  

 

     

  
 124 
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   یگانه علیزاده 

ساحل خودش را روی مبل رها کرد و دستش را روی  

 گفت :   
ی

 پیشاتر اش گذاشت . با خستگ

 گرسنه که هستم اما االن دلم میخواد فقط بکپم...    _ 

به پهلو غلطید و ضمن نگاه کردن دوباره به اتاق  

 مادرش پرسید :   

نمیخواد ریخت مارو ببینه خودشو  مامانم باز   _ 

 چپونده تو اتاق؟   

س جلو آمد و باز از جواب به   خانجون پر اسیر

 سوالش طفره رفت :  
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   یگانه علیزاده 

 

_                             
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# 14   

  

  

  

  



  

 

     

  
 126 
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   یگانه علیزاده 

در این دو هفته عاداتشان خوب دستش آمده بود،  

عرص   6شده و صبح از خواب بیدار 11 بچه ها 

میخوابیدند و باز یک بیداری و خواب دیگر تا پایان  

 یم ماند مادرش هم به محض رسیدن او  
ر
روزشان باف

خودش را در اتاق حبس یم کرد و جز در مواقع  

ون نیم امد اما حاال سکوت عجیت  خانه را   وری بی  ضر

 فرا گرفته بود و خانجون هم که نم پس نمیداد.  

اه از در بسته ی اتاق گرفت و به خانجون پر از  نگ

تشویش داد. با اضطراب عجیت  نگاهش یم کرد. به  

 ابروهایش را بهم نزدیک کرد و کیم  
ی

نشان از گنگ

خودش را بلند کرد تا کمرش را به دسته ی مبل تکیه  

س خانجون و سکوت   دهد. این چهره ی پراسیر

  عجیب خانه داشت برایش مشکوک یم شد. نگاه 

 دقیقر به او انداخت و با موشکافر پرسید :   
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   یگانه علیزاده 

، جواب درست درمونم   _  ننه واس چی انقد پریشوتر

ک نمیدی به ما، این دو تا فسقل کجان؟ مامان  

ی بگو دیگه...   ر  کجاست؟ د ی چی 

خانجون با چهره ای که حال آثار ترس درش به خوت   

نمایان بود به سمتش آمد و روی مبل نشست.  

ایش نهاد و با دلهره و لحن محتایط  دستش را روی پ 

 گفت :   

ی بگم...   _  ر  ننه دورت بگردم، عصت  نشو بزار ی چی 

ساحل که حال واقعا نگران شده بود به سمتش خم  

 شد و گفت :   

تر ک...   _  ر  د آخه نوکرتم حرف نمی 
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   یگانه علیزاده 

از وقتر اومدم چشم به دهنته بلکه بگیو ملتفتمون  

دهانش را قورت داد و بدون نگاه به  کتر  خانجون آب  

 چشمان ساحل آرام اما رسی    ع گفت :   

 مادرت برگشت خونه اش     _ 

انگار هر چه رسیعیر یم گفت عمق فاجعه کمیر جلوه  

 یم کرد.   

ساحل شوکه زده چشم به دهان مادربزرگش دوخت،  

 انگار نفهمید چه گفت؟   

 با ابروهاتی به هم گره خورده گفت :   

 گفتر خانجون؟   چی   _ 

خانجون پر از ترس و حس دلسوزی نگاهش کرد و  

 دستر به صورتش کشید و با من من به حرف آمد :   
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   یگانه علیزاده 

ننه دورت بگردم آروم باش، کار میدی دست   _ 

 خودت...   

ساحل نگذاشت حرفش تمام شود با فریاد بلندی که  

 حایک از شوک و ناباوری اش بود گفت :  

؟؟؟؟    _   چی

؟ رفت دوباره پیش اون    ر راحتر برگشت؟ به همی 

مرتیکه؟؟؟ خانجون با لحتر محتاط و ترسیده  

ننه فدات شم،   _ دستش را گرفت و گفت :  

شوهرشه، صاحب مرده و زندشه، بابای بچه هاشه  

و ول کنه و جدا شه   ر نمیشه که با یک دعوا همه چی 

 ازش...  

این حرف با عصبانیت از جا جهید   ساحل با شنیدن

ر خورد و درد وحشتنایک در تنش   ی می  ر که پایش به تی 
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   یگانه علیزاده 

پیچید، اما حتر زره ای اخم نکرد، در مقابل دردی  

که مادرش به جانش نشانده بود اینها اصال به حساب  

 نیم آمد.   

از حرص و عصبانیت به خودش یم پیچید .طول  

ورش نیم شد  سالن را قدم زنان رفت و آمد، اصال با

ر کاری کرده باشد.     مادرش همچی 

 دستر به موهایش کشید و باز فریاد زد :   

؟ چی شد؟   _  ر چی شد که رفت پیش اون ت  همه چی 

دو هفته است خودمو پاره کردم که تهش بشه این؟؟  

این همه حرف زدم، رفتم و اومدم که اینجوری  

دستمو بزاره تو پوست گردو؟  خانجون با چهره ای پر  

از دلسوزی و دلنگراتر بخاطر نوه اش از جا بلند شد و  

 به سمتش رفت و گفت :   
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   یگانه علیزاده 

ر پیش پای تو اومد   _  ننه، گوش بگی  چی میگم، همی 

دنبالشون، نبودی که ببیتر بچه هاش چه بابا باباتی  

 میکردن...  

 ساحل حرفش را قطع کرد و با عصبانیت گفت :   

بچه  حرف بچه ها رو نکش وسط خانجون، اونا   _ 

ان، مادر سن و سال دارم چرا اینجوری جا زد؟ به  

 چیش دلخوش کرد که دوباره برگشت؟   

خانجون خواست آرامش کند، این دخیر خونش به  

ر یم پرید و نیم   جوش آمده بود مانند اسپند باال و پایی 

 دانست چه بگوید که بیشیر از این نشکند؟  

مادر؟ چرا انقدر خودتو ازار آخه تو چیکارش داری  _ 

، پیش شوهرشه و بچه  
ی

میدی البد خوشه تو اون زندیک

هاش...  خانجونش میخواست آرامش کند اما  
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   یگانه علیزاده 

ندانسته حرفش او را عجیب سوزاند، ساحل با  

 چشمان پر اشک و گلوتی بغض کرده گفت :   

؟ من بچه اش نیستم؟ متر که برام   _  پس من چی

یخواد کنارم باشه،  مادری نکرد، یه لحظه دلش نم

؟ مگه من چند سالمه؟     تکیه گاهم باشه؟ پس من چی

خانجون با دیدن نوه ی همیشه محکمش که حال با  

چشماتر پر اشک و صداتی پر لرز لب به شکایت باز  

کرده بود ت  طاقت خودش را به او رساند و خواست  

د.    در آغوشش بگی 

 او را اینگونه یم دید.  قلبش از جا در یم آمد وقتر 

اما ساحل عقب کشید ، از همه دلگی  بود، کاری که  

 مادرش کرده بود او را نابود کرده بود .  
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   یگانه علیزاده 

ر رفت و تلفنش را چنگ زد، با   با خشم به سمت می 

دست و پاتی که از عصبانیت یم لرزید شماره ی  

مادرش را گرفت، و فقط منتظر بود تماس برقرار  

 شود.  

سمتش و رفت و خواست این ماده   خانجون باز به

 شی  زخیم را آرام کند :   

ساحل الیه فدات شم، بزار اون تلفنو، االن یه   _ 

ی میگه عصت  مییسر یه کاری میدی دست   ر چی 

 خودت آخه...  

ساحل اما گوشش به این حرفا بدهکار نبود، باورش  

 که ت  خیال و فارغ از  
نیم شد در آن یک ساعتر

مشکالتش همراه سورنا یم خندید این فاجعه در حال  

 وقوع بوده است...  
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   یگانه علیزاده 

خانجون که خواست دوباره دهان باز کند عصت   

 حرفش را قطع کرد و گفت :   
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بسه کن خانجون بس کن، انقد طرفداری عروستو     یگانه علیزاده 

جلو من نکن، هنوز سال بابای خدابیامرزم نشده بود  

که رفت و عروس این ت  وجود شد...  
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   یگانه علیزاده 
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گفتم هر چقد کم گذاشت واسم، به درک، به     یگانه علیزاده 

جهنم، از اون خراب شده از پیش اون مرتیکه ی  

ون، نامردم اگه به روش بیارم ...    بدچشم بیاد بی 

 با صدای تحلیل رفته ای گفت :   

گفتم بیاد و االن واسم مادری کنه االن که از آب و    _ 

 ه میکردم...  گلم دراومدم... اما مثل اینکه اشتبا

ر مادرش   حرفش نیمه تمام ماند، زیرا صدای الو گفیر

 در تلفن پیچید :  

 الو    _ 

با شنیدن صدای مادرش تکیه اش را از دیوار گرفت و  

انگار دوباره درد به جانش ریخته شده بود که چهره  

 اش پر از خشم شد .  

 با حرص گفت :   
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دست مریزاد، تا رفتمو  دست مریزاد مامان خانوم     یگانه علیزاده 

 اومدمخوب قاپتو دزدیدن نه؟   

 نونوار اون ت  وحود چشتو زد و گفتر بمونم  
ی

برق زندیک

 تو اون آلونک که چی بشه؟   

یک دور به دور خودش زد و بدون نگاه کردن به  

س پس یم افتاد همانطور پر   خانجوتر که از اسیر

یب بود که  حرص به حرف هایش ادامه داد و عج 

 صداتی از مادرش در نیم آمد :   

ر ، خدم و حشم چشتو گرفت و گفتر  _  خونه، ماشی 

 گور بابای ساحل بدبخت...  

 صدایش رفته رفته داشت اوج یم گرفت :   

گفتر بره به جهنم، این همه سال واسش مادری    _ 

 نکردم باقیشم نیم کنم ...  
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ر رفت و با گلوی پر از    یگانه علیزاده  بغضش  خودداری اش از بی 

 فریاد زد :   

 آررره؟؟؟؟ برم به جهنم؟    _ 
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   یگانه علیزاده 

حال فقط صدای نفس های کوتاه و منقطع مادرش  

پیچید ؛  که حکایت از گریه اش بود در تلفن یم  

ساحل ت  توجه به حال مادرش با لحن رسد و  

 خاموشر گفت :   

کاری که امروز با من کردیو هیچ وقت فراموش    _ 

 نمیکنم، هیچوقت....  

تلفن را از گوشش جدا کرد و با تمام نفرتر که در تنش  

د و صدای هق   شعله یم کشید دکمه ی قرمز را فشر

اس به پایان رسید. دیگر بس  هق مادرش را نشنید و تم

بود هر چه برای رس پا کردن این خانواده کوشیده و  

ده بود دیگر بس بود ... باید قید کساتر   راه به جاتی نی 

 که قیدش را زده بودند، یم زد...  

خانجون که به سمتش آمد دستش را باال برد و با  

 نالید :  
ی

 خستگ
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   یگانه علیزاده 

 خییل...  هیچی نگو خانجون که خییل خرابم  _ 

حرف در دهان خانحون ماسید و او با شانه های  

خمیده به سمت اتاقش رفت، حتر حال نداشت از  

خانه خارج شود، اصال کجا را داشت که برود، در  

میانه ی راه یاد امام رضا افتاد اما فکرش را پس زد و  

انگار از او هم دلخور بود... همه دلش را شکسته  

 بودند.  

 ** 

 که زیر لب میخواند در حال آماده  
ی

سورنا با آهنگ

شدن بود، رضا زنگ زده و به او خی  داده بود که  

نفرشان باید در سایت حضور پیدا کنند و   3امروز هر 

 موارد بافر مانده از لیست استاد مقدم را انجام دهند.  
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   یگانه علیزاده 

ک بیش از حد مشتاق بود    برای دیدن دوباره ی دخیر

ت جز تفاوتر که آن دخیر داشت و  و هیچ دلیل نداش

 باعث خنده های گاه و ت  گاه او یم شد.   

د.   تلفنش به صدا در آمد و باعث شد نگاه از آینه بگی 

با دیدن شماره ی نگار لبخندی زد و انگار این دخیر  

حس ششم خییل فعایل داشت که به محض اینکه یاد  

  دخیر دیگری در ذهنش یم آمد نگار با تحکم خودش را 

 نشان میداد.   

 تماس را وصل کرد و روی بلندگو گذاشت :   

؟   _   سالم عزیزم خوت 

 سورنا دستر در موهایش کشید و جواب داد :  

ونم عشقم !   _  ر ون می  ر  می 

 نگار خنده ی کوتایه کرد و گفت :   
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ون؟   _   فدات شم، امروز کالسم کنسل شده بریم بی 

صبح را   9:۳۰انداخت که سورنا نگایه به ساعت 

نشان میداد با یک حساب رسانگشتر متوجه شد  

 عرصش خایل است :  

واال االن که باس برم تی کارای تحلیل، ویل شب   _ 

 حاضر باش میام دنبالت...  

نگار که انگار بادش خوابیده بود با لب و روتی آویزان  

 به حرف آمد :   

؟ شب که نمیشه مهموتر دع  _  وتیم،  عه االن نمیتوتر

 من االن دلم برات تنگیده بود خب؟  

سورنا کیم چهره اش در هم رفت اما به روی خودش  

 نیاورد و گفت :   

 غمت نباشه جیگر! فردا شب یم برمت ددر  !    _ 
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کیم دیگر صحبت کردند تا عاقبت نگار دل کند و  

تماس به پایان رسید، سورنا سوییچش را برداشت و از  

ون زد.    خانه بی 

 و  سایت م
ر

ورد نظر در مرکز شهر بود و مرکز شلوغ

 زواری!   

ر اول    کرد تا همی 
ی

با حداکیر رسعتر که داشت رانندیک

کاری مهر بدقویل رویش نچسبد. بعد از نیم ساعت  

 بالخره رسید، وقتر جای مناست  برای پارک  
ی

رانندیک

ر پیاده شد، نگایه به دور و برش   پیدا کرد از ماشی 

 انداخت و ساحل را دید که کیم  

جلوتر مشغول صحبت با تلفن است. با دیدنش یاد  

 پر از  
ی

خاطره ی چند روز قبل افتاد ، گوشه ای از زندیک

اتفاق دخیر برایش رو شده بود و ارزشش در نزدش  

 بیش از پیش!  
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با قدم هاتی محکم به سمتش رفت، ساحل که در  

به دور  حال صحبت عادت داشت کال راه برود یا  

خودش بچرخد متوجه ی سورنا شد که به سمتش یم  

 آید...  

با عصبانیت به رضای پشت خط که داشت برای  

نیامدنش بهانه ای جور یم کرد توپید و رسی به نشانه  

 ی سالم هم برای سورنا تکان داد :   

، این حرفا چیه که   _  اه شورشو در آوردی مرد حسات 

؟ این  تر ر پشه سورنام االن اینجاست، این همه راه  می 

از اون رس شهر کوبیده اومده، بگم بهش که رضا خان  

 چون نمیاد ما هم بریم ی روز دیگه بیایم؟  

  

 ]03:13 03.08.19[  

 16# 
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رضا عصت  از این رس وقت رسیدن سورنا رو به  

 ساحل گفت :   

حاده که  خب چرا نمیفهیم، مشکلم البد اونقدر  _ 

نمیتونم بیام، توام با این پشه تنها کار نکن امروزو  

 کنسل ...  

 ساحل عصت  به میان جمله اش پرید و گفت :   

 بابا، من اونقدر بیکار نیستم که هر روز   _ 
ی

چی میگ

 هرروز پاشم بیام اینجا...  
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سورنا که به او رسید، در جواب چانه زدن های رضا  

 فقط گفت 

  : 

 کاری نداری؟     _ 

و جوابش را شنیده نشنیده تلفن را قطع کرد و در  

 جیب کاپشنش انداخت.   

سورنا این بار دقیق تر نگاهش کرد، ظاهرش با دفعه  

تش رس جا   ی قبل متفاوت بود اما کماکان تیپ اسیی

ر لجتر به تن کرده بود با یک   بود، کاپشن کوتاه سی 

ر مشگ، روی م قنعه اش هم یک کاله ورزشر  جی 

 دیگر با طرح کمرنگ یک اسکلت به رس کرده بود...  

سورنا به خودش نگاه کرد که او هم یک کاپشن  

رنگ پوشیده بود و از قضا بسیار به مال    ر  سی 
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ساحل شبیه بود، لبخندی زد و زیر لب به خودش  

 گفت :   

 ست کردیم!    _ 

و اعصابش خرد بود که نه  ساحل آنقدر در فکر بود 

به ظاهر سورنا توجیه داشت و نه زیرلت  هایش را یم  

شنید. امروز که یگ از کالس های عمویم اش کنسل  

 با  
ی

شده بود وقت را غنیمت شمرد و بعد از هماهنگ

رضا آمده بودند تا کارهای نیمه تمام را به انجام  

  برسانند که حال خی  داده بود نمیتواند بیاید، این 

نیامدنش به کنار، غر زدن هایش که میگفت آنها هم  

ت  خیال شده و برگردند از تحمل ساحل خارج بود،  

فکر میکرد همه مثل خودش بیکار نشسته اند که  

امروز نشد فردا، خی  نداشت که ساحل برای هر  

 لحظه اش یک برنامه دارد.  
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ر آن دو رد و بدل شد دیگر   بعد از آن سالیم که بی 

 نزده و غرق در افکار خویش بودند،  هیچ کدام 
ر
حرف

ساحل به کارهای نکرده اش و سورنا به اعصاب  

 نداشته ی او...  

ر کوچه ایستاد و شاش اش را جلو   ساحل کنار اولی 

کشید و نشان سورنا داد، لحنش ت  حوصله و بدخلق  

از این بلوک تا ته این صفحه همه اشو   _ شده بود : 

برداشتم که میدوتر چیه؟ منتظر  باید برداشت کنیم،  

 به او نگاه کرد...   

سورنا از این لحنش خوشش نیامد و شاش را از زیر  

 دستش کشید و تنها یک کلمه گفت :   

 میدونم    _ 

با همان شاش در دست به داخل کوچه رفت تا خانه  

 ها را یگ پس از دیگری برداشت کند...   
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 نداشت قرار نبود دقو دیل  اگر حال و 
ر
حوصله ی کاف

اش را رس سورنا خایل کند، آن هم سورناتی که همه در  

 آرزوی همصحبتر با او بودند. 

ساحل وا رفته نگاهش کرد انتظار این عکس العمل را  

 از او نداشت ...  

سورنا که به اندازه ی کافر از او دور شد به خود آمد و  

خوایه و هم برای  به دنبالش رفت، هم برای عذر 

خانه را تنهاتی او   600تقسیم کار، نیم شد که تمام آن 

 برداشت کند.   

سورنا با رسعت مشغول بود، لیستر که از قبل ساحل  

آماده و دسته بندی کرده بود کارش را بسیار راحت یم  

کرد اما رسعت عمل باالی او هم قابل چشم پوشر  

ر خانه به رسعت اسکلت سازه  نبود این که با دیدن ه

، نما ، جنس مصالح، قدمت بنا، تعداد طبقات و... را  
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به رسعت تشخیص میداد و در آن چارت عالمت یم  

 زد کار هر کیس نبود.   

بالخره ساحل از سکوت و تعقیب کردنش دست  

 کشید و خودش را جلوی سورنا انداخت و گفت :   

 قهری با ما؟    _ 

اعصابش به جرقه ای بند بود تا آتش فشان  این روزها 

ر مادرش کنار   خشمش را فوران کند، هنوز با رفیر

ف   وس ت  رسر نیامده بود و تماس های گاه و ت  گاه سی 

ر مته بهخشخاش یم گذاشت، اما با همه ی این ها   نی 

خودش متوجه شده بود که ت  اعصات  اش نباید دامن  

 اش را بگی  
ی

 د...  ت  گناه ترین افراد زندیک

سورنا بدون نگاه به دخیر همانطور که در حال عالمت  

 زدن بود جلو یم رفت و ساحل ناچارا عقب.  

 آخر رس نیم نگایه حواله اش کرد و گفت :   
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؟     _   نه واس خاطر چی

  10ساحل رسش را پیش آورد و متوجه شد شماره 

نه را  خا   10دقیقه  5جدول را دارد پر میکند این که در 

تزده رس جای خود خشک   برداشت کرده بود او را حی 

نمود. سورنا که هنوز متوجه ی شگفتر او نشده بود  

ت  حواس یک قدم دیگر جلو آمد که با شاش دستش  

خورد به ساحل خشک شده در جای!   ساحل که  

روی پنجه ی پا ایستاده و به سمت برگه ی زیردست  

دلش را از دست داد  او خم شده بود با این برخورد تعا 

ر بخورد که سورنا با یک دست   و کم مانده بود به زمی 

 رسی    ع نگهش داشت و نگران گفت :  

 یه مواظب باش!   _ 

ساحل خجالت زده رسی    ع خودش را پس کشید و برای  

 عوض کردن جو گفت :   
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 تو کف این رسعت عملت بودم!    _ 

تعریف کردنا یک  سورنا تک خندی زد و فکر کرد این 

جور عذرخوایه از لحن ت  حوصله ی چندی قبلش  

 بود تا گره اخم هایش باز شود!  
ر
ر کاف  است و همی 

 به لبخندی اکتفا کرد و هیچ نگفت .  

ساحل هم قدم با او پیش یم رفت و به دست های  

مردانه ی سورنا که خانه های چارت را یگ پس از  

ه شد. کوچه ک  ه به پایان  دیگری عالمت یم زد خی 

رسید سورنا طبق نقشه یهواتی صفحه ی کنار دستش  

که بلوک های خانه با شماره هایشان را مشخص کرده  

ر   بود، به سمت خانه ی بعدی حرکت کرد و همی 

 باعث جیغ ناشر از شگفتر ساحل شد،  

  

 ]03:13 03.08.19[  
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 17# 

  

  

  

آنقدر راه نیوفتاده بود که  بود و هنوز  3بالخره او ترم  

با یک نگاه بلوک ها را از هم تشخیص دهد و این  

مهارت سورنا داشت دهانش را از تعجب باز یم کرد،  

خودش را با سبکبایل دوباره جلوی او انداخت و با  

 همان لحن مشعوف و محظورمخاطب قرارش داد :   

دمت گرم باباااا چقدر حرفه ای تو ، ایول داری   _ 

 داش!  

سورنا لبخند یک طرفه ای زد و به او اشاره کرد از رس  

 راهش کنار برود :   
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ر االن!    _   بیا کنار بچه باز میخوری زمی 

ساحل کنار رفت ویل ت  حواس در نزدیک ترین  

فاصله به او ایستاد و همچنان نگاهش به دستهای  

 سورنا بود...  

؟    _   اینارو از کجا یاد گرفتر

نگایه به خانه ی روبرویش انداخت و داشت    سورنا 

ر یم زد در همان حال جواب او را   قدمت بنا را تخمی 

 هم داد :   

انقد از این دست از پروژه ها داری که   8تا برش ترم  _ 

 دیگه برات میشه آب خوردن!   

 ساحل یکتای ابرویش را باال انداخت و گفت :   

عالمه ترم هشتر  حاچ  شکسته نفیس نفرما! یه   _ 

 دیدم تو خییل حرفه ای هستر بابا!   
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سورنا دست روی سینه اش نهاد و مخلصیم لب زد  

 و در حال عالمت زدن پرسید :   

 رضا نمیاد؟    _ 

 ساحل آیه کشید و گفت :   

، واسش یه کار یهوتی   _  هوووف از دست این بشر

 پیش اومد نمیتونه بیاد امروز  

 و آهان گفت.   سورنا ابروتی باال انداخت 

همان لحظه موتوری به رسعت از کنارشان گذشت  

د، سورنا خییل زود   که کم مانده بود ساحل را زیر بگی 

متوجه شد و دست زیر بازویش انداخت و او را کنار  

کشید، موتور سوار هنگام عبور چشمگ حواله ی  

ساحل و جوووون کشیده ای هم ضمیمه ی متلک  

 کرد.     پراتر اش
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اخم های سورنا بشدت درهم رفت و با چهره ای  

د، تعصب خایص روی دخیر   منقبض دندان بهم فشر

تر که داشت باعث   کنار دستش نداشت، اما غی 

 میشد این نگاه های هرز را تاب نیاورد.  

 مرتیکه ی...   _ 

د، دستش هنوز بازوی   سکوت کرد و دندان بهم فشر

بر گرفته بود و حال تقریبا در آغوشش  ساحل را در 

بود، نگاه عابرین پیاده که از همان لحظه ی اول که  

آن دو وارد کوچه شده بودند رویشان بود حال به  

 شده بود. ساحل عصت  خودش را کنار  
مراتب بیشیر

کشید و نگاه پر از خشمش را به موتور سواری دوخت  

تش به  که حال به یک نقطه تبدیل شده بود. اگر دس

 او یم رسید اینگونه راحتش نیم گذاشت ...  

 سورنا زیر لب غر زد :   
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 تف تو روحش چه محله ی با صفاییم هست!   _ 

ی نگفت و فقط حرص خورد.    ر  ساحل چی 

 برای به پایان رساندن سکوتر که میانشان بود گفت :   

 داداش دو دقه واستا !    _ 

عالمت زد و منتظر نگاهش  را  50سورنا شماره ی 

کرد، ساحل دستش را به سمتش دراز کرد و شاش را  

طلب کرد، بعد از آن که آن را گرفت، برگه ها را از زیر  

ه اش جدا کرد و دسته کرد، نییم را به دست او داد  گی 

 و نییم دیگر در دستان خودش!   

 اینا سهم تو، اینام مال من...   _  

ر فرمون پیش بر  ساعت   3یا 2یم فک کنم اگه با همی 

 دیگه تموم بشه نه؟   
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سورنا نگایه به مسی  روبرویش انداخت و خانه ها را  

یگ یگ از زیر نظر گذراند، اسکلت سازه و قدمت  

بناها که تقریبا در یک رنج بود و تشخیصش هم آسان  

ها هم کیم وقت بر بود، رسی به نشان تایید   ر  چی 
ر
باف

 تکان داد و گفت :   

 وم میشه   آره تم _ 

ون کشید و    از میان دستان ساحل بی 
ی

بعد چند بریک

 گفت :   

ش به من!    _   من تو این کار واردترم اینارو بسیی

ساحل ابتدا امتناع کرد اما خب اضار سورنا و  

 تحکمش باعث شد سکوت کرده و رضایت بدهد :  

این  دمت گرم پش، خییل کارمون جلو میوفته واسه  _ 

هفته  سورنا دوباره همان مخلصم را لب زد و مشغول  
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شد ، ساحل که با فعلتر که گفت داشت از او جدا  

 میشد با ابروهای باال رفته پرسید :   

 کجا؟     _ 

 ساحل برگشت و متعجب گفت :   

به این ورو من   13  اون طرف دیگه از خیابون _ 

 برداشت کنم دیگه!  

 کرد و نارایصر گفت :   سورنا نگایه به خلوتر کوچه ها  

ه دخیر  ساحل تک خندی زد   _  ر ؟ خوف برانگی  تنهاتی

 و گفت :   

برنامه همینه، همیشه با رضا همینطوری تقسیم   _ 

   !  وظایف میکنیم حاچ 

 سورنا هنوز قانع نشده بود :   
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خب االن رس ظهره بابا، من صالح نمیبینم   _ 

، صب کن باهم   بریم   بفرستمت تنهاتی

ساحل خنده ی بلندی کرد و همانطور که از او دور  

 میشد گفت 

  : 

ر کوچه پس کوچه   _  ، من بچه ی همی  ت  خیال حاچ 

هام  سورنا نگاهش کرد که داشت از او دور میشد،  

هیچ موافق تنها رفتنش نبود، در اینکه آن دخیر از  

پس خودش بر یم آمد شگ نبود اما جنس خراب هم  

 خوب یم شناخت.    نوعانش را هم 

 فقط توانست بلند بگوید :   

س باشه بچه     _   گوشیت در دسیر

ساحل بدون آنکه برگردد رسی تکان داد و به راهش  

 ادامه داد.  
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به لیست در دستش نگاه کرد اگر با حداکیر رسعتر  

هم که داشت به کارش یم پرداخت باز یک ساعتر  

فه به خانه های روبرویش  باید از او جدا یم بود، کال

وع کرد به عالمت زدن.     نگاه کرد و رسر

 ************* 
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تلفن که به رس و صدا افتاد، تسبیحش را کنار  

بلند شد، درد پایش  گذاشت و به سختر از جا 

امانش را یم برید بعد از هر بار نشست و برخاست.  

_         

  

   03.08.19   03:26    

# 18   
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هن هن کنان خودش را به تلفن رساند و آن را  

برداشت، در این رس ظهر انتظار هر کیس را داشت  

 جز محیا!  

خانجون انگار به گوش هایش هم اعتمادی نداشت با  

 تعجب و بهت در گوشر زمزمه کرد :  

 محیا؟    _ 

خط آه عمیقر کشید و با لحتر لرزان و  زن آن طرف 

 پر بغض لب زد :   

 خودمم خانجون    _ 

ش انگار رمق از تنش   زن با شنیدن صدای دخیر پی 

رفت، نیم دانست از فرط خوشحایل بود یا ناباوری،  

ر کرد و همانطور که گوشر را سفت   دستش را بند می 
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 و گالیه  چسبیده بود روی مبل نشست. پر از 
ی

دلتنگ

ر گفت :     آمی 

ت کردی ...   _   چه عجب یاد مادر پی 

ش هق هق را رس دهد.     بود تا دخیر
ر
ر جمله کاف  و همی 

زن پشیمان از گالیه اش گفت :     پی 

 گریه نکن مادر، قلبم امون نمیده     _ 

صدای گریه ی زن بیشیر شد و حال مادرش هم به  

 هق هق افتاده بود.   

التر که هر دو خوب گریسته و از بار  بعد از دقایقر طو 

سنگینغم و غصه سبک شده بودند ، عاقبت محیا با  

 صدای گرفته اش گفت :   

خانجون یه ماهه دیگه میام ایران، خییل دلم برات   _ 

 تنگه خانجون خییل ...  

زن با ناباوری فریاد زد :     پی 
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   یگانه علیزاده 

 مادر آره؟    _ 
ی

؟ میای ایران؟ راست میگ  راستر

محیا این همه هیجان و استقبال را انتظار نداشت و از  

اینکه بعد از آن همه بگو مگو مادرش برای دیدنش  

اینگونه به وجد یم آمد خوشحایل عمیقر در دلش  

 نشست. با همان لبخند عمیق گفت :   

آره خانجونم راست میگم، یه ماهه دیگه میام و   _ 

ر  شاید برای همیشه بمونم دورت بگردم، خان  جون عی 

 چی پشیمونم منو ببخش خانجون منو ببخش...  

یاد گذشته های پر درد فایده که نداشت هیچ، حال  

زن بدون   ر پی  خوبشان راهم خراب یم کرد، برای همی 

 توجه به حرفهایش گفت :   

ر   _  بیا مادر، که دلم برات حسات  تنگه، بیا ببی 

 ساحلت چقد بزرگ شده و قد کشیده...  
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   یگانه علیزاده 

ر   یز از عشق  به می   لی 
کنار دستش کوبید و با چشماتر

 نوه ی جوانش را توصیف کرد :   

 استخون ترکونده و خانویم شده برا خودش...    _ 

محیا ان طرف خط ت  تفاوت به این ابراز عالقه های  

ده بود و ذهنش پر کشیده بود به   مادرش گوش سیی

ه بود، حرف  آخرین باری که با برادرزاده اش حرف زد 

 که نه، درواقع دعوا کرده بود...  

... هم درس میخونه، هم کار میکنه، مرد خونمه  _ 

 مادر!   

زن خنده ی کوتایه کرد و چون بعد از آن همه   پی 

ش ندید، فکر کرد   حرف هیچواکنیسر از جانب دخیر

 تماس قطع شده است با تعجب صدایش زد :   

؟ الو؟  زن هویم کرد  _  و با کنایه  محیا مادر؟ هستر

 گفت :   
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   یگانه علیزاده 

نوه ی محبوبت که هنوز داداشای بیچاره مو داره   _ 

 رس یم دووونه خانجون؟   

ه حرف   ؟ نمیخوای با این دخیر ر مگه اونا پشات نیسیر

؟     بزتر قانعش کتر

ر حرف جرقه ای بود برای به آتش   و انگار همی 

زن. گوشر را با حرص به گوش دیگرش   کشاندن پی 

ر   وع کرد به گفیر چسباند و چشمانش را بست و رسر

 ناگفته های بسیاری که در دلش تلنبار شده بود :   

بسه دیگه بسه ، چی میخواین از جون این بچه،   _ 

ه یوجودشو کشیدین بس نیست؟ نمیدونم کجا   شی 

رو اشتباه رفتم که این شد رسانجامم با این بچه های  

 ناخلف...  
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ل معصوم که سایه ی  خدا رو خوش نمیاد این طف

هیشگ باال رسش نیست رو اینطوری عذاب میدین،  

 عرش خدا به لرزه در میاد اشک یتیمشو در بیارین ...  

محیا با صدا زدن مادرش سیع داشت آرامش کند اما  

ر جلو دارش نبود،   زن داغ کرده بود و هیچ چی  پی 

 دست روی شاهرگ حیاتر اش گذاشته بودند :   

م،    _  کاش یم مردم و این روزا رو نمیدیدم، الیه بمی 

ستون   م من که بچه ام افتاد سینه ی قی  الیه بمی 

خواهر برادراش صف کشیدن تا مال و منال زن و بچه  

اشو از چنگشون در بیارن، خدا منو بکشه با این بچه  

 بزرگ کردنم..  

به محیا که انگار برخورده بود با دلخوری فراوان میان  

 های مادرش صدا بلند کرد و گفت :   حرف
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کدوم حق خوردتر خانجون؟ نمیخوان که ازش    _ 

بدزدن، دو برابر ارزش اون زمینا پول میدن بابتش،  

خانوم پاشو کرده تو یک کفش که نیم فروشه فکر  

 کرده خییل عقل کله؟!   

ش را تاب نیاورد و با تحکم   ر های دخیر زن توهی  پی 

 گفت :   

بسه بسه توام شدی لنگه اونا، اینو آویزه ی گوشت   _ 

ی خی  نداری، حرفشو نزن.این دخیر   ر کن وقتر از چی 

 بیشیر از سنش عقل و درایت داره  

ر کنارش کوبید و با غرور افتخار گفت :     دوباره به می 

م در میاره، با  _  ر تا مهندس و   10رس از همه چی 

ر  کارشناسم حرف زده و مشورت کرده، پس  فکر نکنی 

نه، اصال زمینای خودشه، دوست   ر ت  گدار به آب می 
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داره نفروشه، خدارو خوش میاد که هر روز با هزار  

 تی اونزمینا؟  
ر ی بفرسیر  دوز و کلک مشیر

 محیا دلخور لب زد :   

تر انگار ما هفت پشت   _  ر خانجون یه جوری حرف می 

 غریبه ایم   

زن بر آشفت و با عصبانیت گفت :     پی 

ماه یکبار زنگ   3غریبه نیم بودین که هر اگر  _ 

، وقتر شما رسگرم   ر سی  تونو بیی دین حال مادر پی  ر نمی 

زنو یم   ر بچه بود که جور من پی  زندگیتون بودین همی 

 کشید  

ر شدن فشارم بیمارستانای شهرو گز   با هر باال و پایی 

سالشه   19یم کرد تا یک دکیر خوب بیاره باال رسم، 

 اما قد یه آدم بالغ درک و شعور داره...  

 محیا ت  حوصله حرف مادرش را قطع کرد و گفت :   
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و نزن تو رسمون . من   _  بسه خانجون انقد این دخیر

زن حق به  یه اشتبایه کردم تاوانشم دارم میدم  پی 

  

   03.08.19   03:26    

# 19   
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 جانب حرفش را قطع کرد :   

پس بخاطر اشتباه خودت حق نداری با این بچه   _ 

  بد تا کتر 
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   یگانه علیزاده 

سورنا کالفه به برگه ی در دستش نگاه کرد که هنوز  

ی حدود   ر  مانده بود و چی 
ر
خانه ی دیگر را   100باف

 برداشت نشده نشان میداد.   

خسته و ت  حوصله شده بود و نگراتر بابت رفیقش  

 م مزید بر علت بود.   ه

آخرین پیایم که داده بود ت  جواب مانده بود و حال  

نمیدانست چه کند، چند دقیقه ی قبل پیام داده بود  

و طبق این دو ساعت حالش را پرسیده بود اما این بار  

 ت  جواب مانده بود.  

 عاقبت برگه را تا و در جیبش فرو کرد.  

برداشت را دیگر نداشت با این ذهن  حوصله ی  

 آشفته مگر یم شد تمرکز کرد. 
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ی شد و رو به جلو حرکت کرد.    مشغول شماره گی 

اما بوق انتظار به آخر رسید و دخیر گوشر اش را  

جواب نداد. این بار نگراتر اش شدت یافت و با قدم  

ن  های بلند به راه افتاد. به نقشه ی هواتی سایتشا

ر زد اگر از دو ساعت قبل از خیابان   نگاه کرد و تخمی 

وع کرده باشد و نصف رسعت سورنا را   دهم رسر ر سی 

هم که یم داشت حال باید کوچه ی یازدهم را به انتها  

ی وارد   ر فکر با شتاب بیشیر رسانده باشد، با همی 

خیابان یازدهم شد. اما اثری از دخیر مشاهده نکرد،  

فت ویل ت  فایده بود همانطور  دوباره شماره اش را گر 

که با ذهتر مشوش و پریشان به پیش یم رفت متوجه  

شد از یگ از کوچه های فرغ همان خیابان رس و  

 صدا به گوش یم رسید.  
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با اخم های درهم جلو رفت و وارد کوچه شد.  

پش ایستاده و با صداتی که از خشم   3ساحل به گرد 

 یم لرزید مشغول بحث و جدل بود.   

ظاهر پشان نشان میداد از چه قماشر هستند و لحن  

 هم حسات  بساط تفریحشان را به پا کرده  
بازاری دخیر

بود. عصت  دندان قروچه ای کرد و خواست با فریاد  

صدایش زند که یگ از آن سه، ناگهان شاش در  

دست ساحل را کشید و به عقب پرت کرد بعد هم با  

به دیوار چسباند و خودش هم جلو   یک هول او را 

تر کافر بود که   آمد. دیدن این صحنه برای هر مرد غی 

پش زور بازوی خود را به   3به خروش بیفتد اینکه 

یک دخیر نحیف و تنها نشان میدادند به دور از  

 بود. فریاد پر از خشم سورنا و لگد پر از  
ی

مردانگ

ث شد  عصبانیتر که ساحل به سینه ی مرد کوبید باع
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چند لحظه آنها را گیج کند. ساحل با خشونت و  

 چهره ای ماالمال از خشم فریاد زد :   

ر تکلیف کتر   _  تو یک هستر که بخوای واسه من تعیی 

 مرتیکه؟ بکش کنار ببینم   

پشی که با لگد ساحل عقب رفته بود با چهره ای  

د   کبود شده از حرص خواست به سمتش هجوم بی 

 ان سورنا شد.   که دستانش اسی  دست

آن دو پش دیگر به کمک دوستشان شتافتند که سورنا  

با پیچاندن دست آن که به او نزدیکیر بود او را به  

عقب راند و ساحل هم دوباره از همان فرمول قبیل  

استفاده و با لگد برای چند ثانیه دویم را به عقب پرت  

 کرد.   
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حمله به ساحل گرفته  سورنا دست مردی که برای  

بود را با یک حرکت به پشت رسش پیچاند و از میان  

 دندان های کلید شده اش غرید :   

ت؟    _   ت  غی 
 دست روی دخیر بلند میکتر

دندان قروچه ای کرد و دستش را بیشیر پیچاند و  

 گفت :   

 اونم یه دخیر تنها، ادعای مردونگیتم میشه؟    _ 

دید و هر آن منتظر  ساحل که اوضاع را متشنج یم 

حمله ی آن دو جوان ریغوی دیگر بود کتش را کشید  

 و گفت :   

 ولش کن ارزششو نداره بیا بریم.    _ 

ب به طرف دوستانش هول داد   سورنا پشک را به ضر

 و غرید  
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  : 

ف!    _  ر پست مایه های ت  رسر  برین گم شی 

عجیب بود اگر وسط یک دعوای ناموش ساحل با    

اینگونه ت  اختیار خنده اش گرفته   شنیدن این فحش 

 بود؟!  

چهره ی عصباتر سورنا و آن رگ باد کرده و عضالت  

در هم پیچیده ی او برای هر کیس رعب آور بود و  

عجیب نبود که آنها بعد از حرفش اینگونه پا را به  

فرار بگذارند انگار فقط برای ساحل ادعایشان یم شد!  

ب شصتش را  که از حق  نگذریم او هم خوب ضر

 نشان داده بود.  

که کوچه را ترک کردند، سورنا عصت  نگاهش را    3آن 

به چهره ی ساحل داد که خییل سیع داشت خنده  

 اش را بخورد.  
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با دیدن چهره ی رسخ شده اش با تعجب ابروتی باال  

 فرستاد و گفت :   

 چته تو ؟    _ 

از شدت خنده  دخیر پقر زیر خنده زد و در حالیکه 

 کمر خم کرده بود بریده بریده گفت :   

حاچ  ناموسا، این چه فحیسر بود که دادی؟ از تو   _ 

 کدوم رسیال تاریچر یاد گرفته بودی؟   

 ابرو در هم کشید و این قهقه  
ی

سورنا به نشان از گنگ

زدن های او را نگاه یم کرد، برایش جای تعجب داشت  

 خیایل او !   این ت   

 نگاهش کرد و عصت  گفت :   

 قاعدتا االن نباس غش کتر از خنده    _ 
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دخیر با حفظ لبخند ناشر از خنده ی چندی قبلش  

 رو به او گفت :   

اگه قرار باشه واسه هر ت  رس و پاتی اخم کنم که   _ 

ی ازم نیم مونه    ر  دیگه چی 

ی  سورنا نگاه نارایصر به او کرد و دیگر صالح ندید   ر چی 

ر فقط پر حرص غرید :    ر راه رفیر  بگوید، حی 

اون ت  صاحابو واسه چی جواب نمیدی که خودمو   _ 

 زودتر یم رسوندم اقال   

ر برداشت و   دخیر به تندی شاش اش را از روی زمی 

ر تکان دادن خاک هایش به دنبال سورنا دوید و   حی 

 گفت :   

حاچ  بدجوری آبرومون، هیبتممون ، حیثیتمون ،   _ 

 مه چیمون جلوت رفته زیر سواال!   ه
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سورنا جواب نداد و فقط بیشیر اخم کرد هنوز  

 منظورش را نفهمیده بود...  

 دخیر ادامه داد :   

 فکر نکنیا این جوجه فوکولیا واسه من عددی ان   _ 

  

 ]03:26 03.08.19[  

 20# 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

میکنم و جای  تا از این گوگولیا رو رنگ  100روزی 

 قناری یم فروشم داداش !   

سورنا به تمسخر رسی تکان داد و باز هیچ نگفت،  

هیچ کدام نیم دانستند مقصد کجاست فقط به جلو  

 یم تاختند.   

 ساحل کالفه از این سکوت او دوباره ادامه داد :   

ر رسی قبل جغرافیای صورت   _  جون شوما همی 

 ...  یکیشونو بهم زدم

 حال انگار که داشت با خودش غرغر یم کرد :   

، شاخ بازی واسه من در میاره، د آخه   _  مرتیکه عنیر

تو اگه خییل شاچر جات باس رو رس گاو باشه  

 یبوست، چی بگم من آخه؟!   

سورنا با تمام خودداری اش با شنیدن این جمله ی او  

ل زیر خنده زد، صدای بلند خنده اش در   بدون کنیر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

بعد از ظهر زمستاتر در میان کوچه ها اکو یم  آن 

شد. انقدر خندید و خندید که اشک گوشه ی  

 چشمانش را خیس کرد.  

 دستش را به سمت دخیر تکان داد و با خنده گفت :   

 یبوست دیگه چی بود این وسط؟    _ 

مزده لب گاز گرفت و به آرایم گفت :     ساحل رسر

 عه مگه شنوفتر ؟    _ 

مزده یم دید، حالت   ر باری بود که او را رسر این اولی 

چهره اش عوض شده بود و دیگر اثری از آن همه  

غرور و رسکیسر در چهره اش مشاهده نیم شد، معلوم  

 بود که واقعا خجالت کشیده است ...  

ی   ر  هر لحظه چی 
سورنا با لذت نگاهش کرد، این دخیر

که  برای متعجب کردنش در چنته داشت، حتر حاال  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

فکر میکرد باید بعد از آن دعوا حسات  با هم به  

اختالف بخورند یم دید بدون هیچ تالشر لب هر دو  

 خندان است.   

سورنا با محبت نگاهش کرد و ت  اختیار از دهنش در  

 رفت :   

 چاک لباتم بخند فنا شم!    _ 

ساحل فقط نگاه عجیب او را دید و اخم گره کرد وای  

شنید چه گفته است.  دستر  به حال آن لحظه که یم 

 تکان داد و گفت :  

 چی نشنوفتم ؟    _ 

سورنا یکهو به خود آمد و صاف ایستاد، یک لحظه  

ر را فراموش کرده بود. چشمانش را   انگار همه چی 

محکم باز و بسته کرد و رسش را تکان داد، گوتی افکار  

ون یم پراند.     مزاحم را از رسش بی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 خنده گفت :   ساحل با  

؟    _  وتر ر ؟ می   چته حاچ 

سورنا بدون آنکه جواب بدهد عقب گرد کرد و از او  

دور شد. با یادآوری حرف چندی قبلش چشمانش را  

د و لعنتر زیر لب نثار زبان وامانده اش کرد.   محکم فشر

یک لحظه نمیدانست چه شد که اینگونه ت  اختیار  

 چ دلیل برایش پیدا نیم کرد.  ان حرف را زد واقعا هی

 **** 

 خانجون سفره را پهن کرد و صدایش زد :   

ه    _   ننه پاشو بیا شام حاضر

ساحل همانطور که روبروی تلویزیون و کنار بخاری  

 دراز کشیده بود کش و قوش به خود داد و گفت :   
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   یگانه علیزاده 

ننه انقد خستم که رس ت  شام میخوام بزارم   _ 

 تت گفت :   خانجون اخیم کرد و با شما 

نشنیدی میگن حتر شده یه لقمه ی کوچیک بخور   _ 

 ویل رس ت  شام نذار که اون ...  

ساحل با خنده حرف مادربزرگش را قطع کرد و  

 خودش ادامه داد :   

 که اون رگ عشائه تا صبح نفرینت نکنه     _ 

دستانش را به نشانه ی تسلیم باال برد و از جا  

 برخاست :  

حیف ننه، از آقامون امام صادقه وگرنه که االن کپه   _ 

 امم گذاشته بودم ...  

زن با عشق نگاهش کرد و گفت :     پی 

ی پختم.   _  ر  دورت بگردم مادر، بیا که واست قرمه سی 

 ساحل تا کمر خم شد و گفت :   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 قربونت برم عشقجون!   _ 

ر کالمش خندید.     و خودش قاه قاه به طیر

ون ظرف غذایش را جلو کشید و محتاطانه  خانج

 گفت :   

 امروز عمه محیات زنگ زد   _ 

دستان ساحل در میانه راه متوقف شد، شگفت زده  

 پرسید:   

 عمه محیا؟    _ 

ر کرد و با نگاه موشکافانه که   زن رسی باال و پایی  پی 

عکس العمل های او را زیر نظر داشت دوباره به  

 حرف آمد :   

 میاد ایران   یه ماه دیگه  _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

این حرفش بیشیر از قبل او را شوکه کرد، قاشق و  

تزده گفت :   ر آورد و حی   چنگالش را پایی 

 جددددی؟    _ 

 پنهان  
ر
ر کرد و با ذوف زن دوباره رسی باال و پایی  پی 

 نشدتر گفت :  

ننه، خییل پشیمون بود شاید برای همیشه بمونه    _ 

 انداخت و گفت :   ساحل ابروتی باال 

 عه به سالمتر   _ 

زن نگاهش کرد و   و مشغول غذا خوردنش شد. پی 

 انگارمستاصل بود که حرف بزند یا نه؟   

 خورشت را به سمتش پیش کشید و با من من گفت :   

ننه، اگه بیاد اینجا که مشکیل نداری هان؟  ساحل   _ 

 ابروتی باال انداخت و رسی    ع گفت :   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

،  نه ننه خونه ی خو  _  تر ر دته، این حرفا چیه که می 

 بیاد بمونه قدمش روی چشم   

 تک خندی زد و ادامه داد :   

 خودت یادمون دادی، مهمون حبیب خداست!    _ 

زن مبهوت نگاهش کرد و دیگر ماند که چه   پی 

 بگوید،باید چه یم گفت به این دخیر با این دل دریا؟  

  

 ]03:27 03.08.19[  

 21# 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

  

ر انداخت و نفس   نگایه به خودش در آینه ی ماشی 

ر دو دل بود...     عمیقر کشید. هنوز هم برای رفیر

 حضور یافته  
ی

بعد از مدت ها در یک میهماتر خانوادیک

بود ، شاید اصیل ترین دلیلش هم حضور خانواده ی  

 عمه اش بود!   

ک شیطاتر که حال در   خانه منتظر او  با یادآوری دخیر

نشسته بود گوشه ی لبش کشیده شد. صدای پیامک  

گوشر اش بلند شد و با دیدن نام پیام دهنده تک  

 خندی زد و با خود گفت :   

 د المصب چقد حالل زاده ای تو !    _ 

ر   مضمون پیام که از او خواسته بود زودتر از ماشی 

پیاده شود باعث شد با لبخند عمیق تری رسش را کج  

 تا طبقه ی ششم آپارتمان عمویش را نگاه کند.   کرده  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

پرده ی کنار رفته و دستر که برایش تکان داده شد او  

 را به خنده انداخت. برایش تایپ کرد :   

 برو کنار بچه دارم میام!   _ 

ر پیاده شد.     پیام ارسال شد و ت  مکث از ماشی 

ر بالفاصله پس از دورهیم که چ  ند روز  زن عمو مهی 

قبل مادرش به پا کرده بود در مقابل مهماتر امشب را  

تدارک دیده بود، جمع همه ی فامیل جمع بود و  

بان   ر حضور سورنا بعد از چند ماه ، مایه مباهات می 

محسوب میشد. بخصوص که مهماتر مادرش هم  

نمانده بود و با کار ناگهاتر که برایش پیش آمده بود  

را ترک کرده بود... آمد   قبل از حضور مهمانان خانه

که زنگ را بفشارد که درب با صدای تیگ باز شد! با  

 خنده رسی تکان داد و زیرلب گفت :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 آخرش رسشو به باد میده !   _ 

یتر که در دست گرفته بود حس خوت    جعبه ی شی 

به او نمیداد شاید مراسم خواستگاری را برایش تداغ  

ون کرد و به مهماتر  میکرد. این  افکار را از ذهنش بی 

اف یم کرد برایشان   امشب و افرادی که باید اعیر

 دلتنگ شده است فکر کرد...  

د.   6سوار آسانسور شد و دکمه ی طبقه   را فشر

دستر به موهای دم است  اش کشید و با تصور غرغر  

 های زیرلت  پدرش پوزخند زد.   

ام یم گذاش  تند خدا میدانست!  یک به سلیقه ی او احیر

آسانسور در طبقه ی مورد نظر ایستاد و او قبل از  

ون آمدن نگاه با دقت دیگری به خود انداخت.     بی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

هودی النگ مشگ رنگش به زیباتی هر چه تمام تر  

در تنش نشسته و عضالت درهم پیچیده اش را به  

 خوت  به نمایش گذاشته بود.  

مچش پیچیده بود همرنگ شلوار   دستمایل که به دور 

کتان پایش بود و استایل او همیشه خاص و جذاب یم  

نمود. طوری که به محض ورود همه ی نگاه ها را به  

ه کرده و جذابیت خود را به رخ یم کشید.     خود خی 

ون آمد و زنگ خانه   با اعتماد به نفس از آسانسور بی 

د.     را فشر

بلند اهایل تمام آپارتمان  صدای همهمه و خنده های 

د   را برداشته بود. دو، سه بار دیگر هم که زنگ را فشر

 بالخره به گوش یگ رسید.   

 فکر کنم صدای در بود...   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ک رساسیمه این را گفت و خود را به سمت   دخیر

درب انداخت. درب را با هول و به شدت باز کرد و  

ر لبخند را به لب های سورنا آورد .    همی 

؟!    چته  _   دخیر

 نگار خودش را پیش کشید و گفت :   

 ببخشید فدات شم!    _ 

 نگاهش کرد و نگار خییل زود  
ی

سورنا با حالت کالفگ

پیام را گرفت و با پیش کشیدن ابروها و کلفت کردن  

 صدایش جمله اش را تصحیح کرد :   

 _   !  پوزش قربان بخاطر تاخی 

ک را پیش کشید :   سورنا جلو آمد و شال    دخیر

تا وقتر کامران اینجاس این المصبو بده جلو، چند   _ 

ک با قر و قمیش و عشوه نگاهش کرد و   بار بگم؟  دخیر

 گفت :   
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   یگانه علیزاده 

 سورن جونم اصال محلش نمیدم که ...  _ 

سورنا رسی تکان داد و هیچ نگفت. روبروی درب  

ورودی، دیوار کم عریصر بود که نقش فیلیر را اجرا  

آینه و جا کفیسر روی آن نصب شده بود   میکرد و 

 کنارش هم رسویس مهمان  

قرار داشت که همیشه نگار در این مواقع خود را آنجا  

پنهان میکرد. نگایه به خودش و اوی آرام گرفته در  

 آغوشش کرد و رو به آینه زمزمه کرد :   

از اینجا که بگذریم تا اخر مهموتر باز میخوای رخ   _ 

؟!   پ   نهون کتر

ک دست روی سینه اش گذاشت و گفت :     دخیر

 من که دلم نمیخواد عزیز دلم، محبورم...   _ 
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   یگانه علیزاده 

 پیش کشیده شود  
ی

قبل از اینکه همان بحث همیشگ

 صداتی به گوش رسید :   

 یک بود نگار؟ کجا موندی؟   _ 

ون آمد و با هول و وال   بالفاصله از آغوشش بی 

 گفت :   خودش را به رسویس انداخت و  

 وای فضول خانوم اومد، من برم    _ 

سورنا رسی با نارضایتر تکان داد و دلیل این پنهان  

کاری ها را نیم دانست، مثال اگر همه میدانستند که  

 او از دخیر عمه اش خوشش یم آید چه یم شد؟   

پریوش دخیر عمویش وارد راهرو شد و با دیدن سورنا  

 فت :   با ذوق و تعجب گ

 وای سورن یک اومدی؟   _ 

یتر را به دستش داد و گفت :     جعبه ی شی 

 پیش پای شما کوچولو    _ 
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   یگانه علیزاده 

پریوش با شیطنت الی جعبه را باز کرد و با دیدن نوع  

یتر ها با خنده گفت :     شی 

ین !    _   ای خودشی 

 سورنا خندید و او را رو به جلو هول داد و گفت:   

 لیوان چاتی بیار واسمون  بیی بچه برو یه   _ 

ی بگوید که یاد نگار   ر پریوش غرولند کنان خواست چی 

 افتاد، با نگایه موزیانه به دور و بر گفت :   

 این نگار کوش پس؟ اومد که درو باز کنه    _ 

سورنا شانه ای باال انداخت و به درب رسویس اشاره  

ابروتی باال انداخت  کرد، پریوش با شیطنت و موزیانه 

 و پرسید :   

؟     _   یک رفت دستشوتی
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   یگانه علیزاده 

با دیدن چهره ی موشکافانه اش سورنا تک خندی زد  

 و گفت 

  : 

 برو بچه فضویل نکن ...   _ 

  

 ]03:27 03.08.19[  
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   یگانه علیزاده 

ر که در دید جمع قرار گرفت گفتگو ها برای   همی 

همهمه ی شاد و ذوق  لحظه ای متوقف شد و بعد  

زده ی فامیل که نشان از غافلگی  شدنشان بود به هوا  

خاست. زودتر از همه این عمه اش بود که با ذوق  

ون انداخت و رس و صورتش را   خانه بی  ر خود را از آشیی

 بوسه باران کرد :   

 عزیز عمه خوش اومدی    _ 

 سورنا با محبت او را بوسید :  

 نوکرم عمه!    _ 

 براق که به خوت  عشق و  عمه مهتاب  
با چشماتر

عالقه به آن در چشمهایش موج یم زد صورتش را  

 دوباره و سه باره بوسید و گفت :   

 _    !  آقاتی عمه جون آقاتی
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   یگانه علیزاده 

 بلند شد که از مهتاب خانم  
ی

اض همگ صدای اعیر

 میخواستند او را رها کند...  

 گفت :   
ی

 عمه مهتاب با عصبانیت ساختگ

 عه چیکارم دارین؟ یه ماهه ندیدم بچمو ...   _ 

 ماریا خواهرش رسی    ع گفت :   

واال عمه، ستاره ی سهیل شده ما هم ماه به ماه نیم  _ 

 بینمیش!  

سورنا بوسه ای برای خواهر کوچکش فرستاد و با  

 چشمک گفت :   

 خوشگله من که چند روز پیش دیدمت!   _ 

 ماریا با جیغ گفت :   

 تو مرکز خرید؟    _ 
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   یگانه علیزاده 

همه خندیدند و عمه مهتاب نگاهش را به افراد 

 پشت رسش انداخت و گفت :   

ر جون یه   _  ر به تخته شاهزادم چشم نشه، مهی  بزنی 

 اسپند دود کن واسش ...  

کامران که از دور و با تمسخر این نمایش را نگاه میکرد  

 بالخره از جا بلند شد و با نیشخند گفت :   

س عمه،  _   بادمجون بم آفت نداره ...  نیر

 سورنا زیرلب رو به عمه اش کرد و گفت :   

 خییل خوش چسه، جلوی پنکم نشسته...   _ 

 باز دهنشو وا کرد...  

مهتاب خانوم با شنیدن کنایه اش پقر زیر خنده زد...  

آنقدر بلند و از ته دل خندید که مهمانان را هم بدون  
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   یگانه علیزاده 

باشند به خنده  آنکه از محتوای آن اطالغ داشته 

 انداخت...  

استقبال به عمل آمده از سورنا فراتر از تصورش بود،  

همه طوری اظهار خوشحایل میکردند که داشت  

منده یم شد...    بخاطر دو دل بودنش بخاطر آمدن رسر

ش اش با اعضای خانواده به   بعد از اینکه احوالیی

را انتخاب کرد و  پایان رسید جاتی کنار پدرش و برادرش 

نشست ؛ طبق انتظارش نگاه چپگ پدرش موهایش را  

 نشانه رفته بود...  

به ای به بازویش زد و گفت :     پوریا ضر

 دیگه منم باید تو مهمونیا ببینمت ؟!   _ 

 سورنا دست دور شانه اش انداخت و گفت :   

 داشم من که لهم این روزا، تو مرام بزار بیا...   _ 

 طع کرد و گفت :   پوریا حرفش را ق
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من این حرفا حالیم نیس ! بچه ها دلشون واسه     یگانه علیزاده 

عموی ت  معرفتشون تنگ شده بخاطر اونا یه رس  

 بزن حداقل!   

تا دور سالن  سورنا به دنبال این حرف نگاهش را دور  

 چرخاند و گفت :   

 هاا کو این گودزیالهات؟    _ 

هر دو خندیدند و پوریا به اتاق هاتی که از آن رس و  

صدای بچه ها بلند یم شد اشاره کرد. هر دو برادر  

مشغول صحبت بودند که کامران هنوز هیچی نشده  

 سفره ی تیکه کنایه هایش را باز کرد :   

ا؟   چیه پش  _  ر دخیر  ، موهاتو بلند کردی عی 

در واقع این بشر اصال ارزش همصحبتر نداشت، اما  

دندان قروچه ی پدرش باعث شد رو به سمتش  
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برگرداند و با جوای دندان شکنش او را رس جایش     یگانه علیزاده 

 بنشاند :   

ر نکردم!    _   حاچ  زیر ابرو که تمی 

 سورنا پوزخندی زد و به ابروهایش اشاره کرد... 

 خیال خندید و عمویش لب گزید.   پوریا ت   

کامران از حرص گر گرفته بود، سورنا برای بیشیر  

چزاندنش خودش را پیش کشید و چشمگ زد و گفت  

   : 

 ناموسا آرایشگرت کیه؟    _ 

عمو احمد که از دعوای میان آنها حذر داشت و  

پشش و اختالفات میان آن دو را به خوت  میشناخت  

 رسی    ع خودش را در بحث انداخت و گفت :   

؟     _   کجاتی عمو، کم پیداتی
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   یگانه علیزاده 

دلش نیم خواست یک امشب که همه دور هم جمع  

اهه بکشد...    بودند پشش جو را به بی 

سورنا نگاه پر تنفرش را از کامران گرفت و به عمویش  

ار بود او را دوست   ر داد ؛ هر قدر که از پشش بی 

ام قائل بود :   داشت و برایش   احیر

 کم سعادتر از منه عمو!   

د و از کار و بار و درس و   عمو احمد شانه اش را فشر

 دانشگاهش پرسید.   

صدای زن عمو در میانه ی گفتگویشان بلند شد و  

خانه برگردد :    ر  باعث شد رس هر دو به آشیی

 پشم دستت درد نکنه زحمت کشیدی     _ 

ر خانوم ج یتر را باال گرفت تا نشان  مهی  عبه ی شی 

 شوهرش بدهد :  
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یتر مورد عالقتو گرفته!   _    یگانه علیزاده  ر شی   احمد آقا ببی 

عمو احمد با دیدنشان گل از گلش شکفت و صمن  

ر از جایش گفت:     برخاسیر

 دستت درد نکنه عمو چرا زحمت کشیدی!    _ 

سورنا دستر روی سینه اش گذاشت و با لبخند گفت  

   : 

نوش جونت، قابل نداره  زن عمو  مخلصم عمو   _ 

 صدایش را بلند کرد و گفت :  

اره کنار عموت، پشم!    _  ر  دیگه رژیم مژیمو می 

سورنا نفهمید جوابشان را داد یا نداد، نگاهش چسبید  

خانه یم رفت، شال   ر به نگاری که داشت به سمت آشیی

عقب رفته اش و نگاه هرز کامران دستش را از خشم  

 مشت نمود...  

 سورنا ت  طاقت مستقیم نگاهش کرد و بلند گفت :   
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   یگانه علیزاده 

 نگار    _ 

نگار ترسیده از این صدای بلند و تذکر گونه ی سورنا  

که جلوی جمع گفته بود به عقب برگشت و وحشت  

 زده نگاهش کرد :  

 بله    _ 

صدایش لرزش خایص داشت که فقط سورنا یم  

 ش بود :   فهمید، نگاهش به موهای افشان و پریشان 

 یک چاتی لطفا   

نگار رساسیمه شالش را پیش کشید و لرزان باشه  

خانه برگشت. کامران با   ر چشیم گفت و به آشیی
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ه شده     یگانه علیزاده  پوزخند به او خی 

 

 بهیر بود...  

    

  

   03.08.19   03:27    

# 23   
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   یگانه علیزاده 

یتر برگشت و با  عمو احمد با پیش دستر مملو از  شی 

 دهان پر گفت :   

 دستت درد نکنه عمو، خییل دلم هوس کرده بود...   _ 

خانه گرفت و برای   ر سورنا نگاه پر اخمش را از آشیی

 طبییع نشان دادن جو با لبخند گفت :   

نوش جونت عمو، رفیقم دیشب از یزد آورد ، تا   _ 

 دیدم یاد شما افتادم!   

د و تشکر کرد...  عمو احمد با محبت شانه اش   را فشر

 * 

مگه نمیگم این عویصر اینجاست حواست به این یه   _ 

 میر پارچه بیشیر باشه؟ هاان؟   
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نگار ترسیده نگایه به راهرو انداخت تا مبادا کیس     یگانه علیزاده 

د ؛ صدای   رس برسد و مچ قرار دزدیک شان را بگی 

 سورنا باعث شد به طرفش برگردد :   

ک دست روی  نگار اصال میشنو  ی چی میگم؟  دخیر

 دهانش گذاشت و گفت :   

، بخدا از بس ضایع رفتار کردی همه   _  هیشش یواشیر

 فهمیدن   

سورنا ابروتی باال پراند و خودش را عقب کشید تا  

 دست نگار از روی دهانش کنار رود :   

عه که حاال حرص و جوشای ما ضایع رفتار کردن   _ 

شو من  شده؟  د   ر آخه این سگ مصبو چشم هی 

 میشناسم...  

 نگار دستش را گرفت و گفت :   
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   یگانه علیزاده 

فدات بشم سورن جونم، از قصد که نمیکنم   _ 

ه خب     حواسم نیست عقب می 

 سورنا حق به جانب گفت :   

 از قصد باشه که گردنتو میشکنم بچه    _ 

بر خالف انتظار نگار با عشوه خودش را در آغوشش  

 انداخت و گفت :   

تر شدنت عشقم !    _  م واسه این غی   میمی 

سورنا با خنده ال اله اال الیه گفت و فقط نگاهش  

کرد.یک ساعتر بود که شام ضف شده بود و همه در  

حال صحبت بودند ... نگار خود را به اتاق پریوش  

رسانده بود که به تراس راه داشت و تراس هم به  

از مهمانان فاصله داشت و  قسمت دیگر پذیراتی که 

اینگونه اگر کیس از راه یم رسید راه در روی خوت   



  

 _ 

  
 213 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
جلویشان بود و راحت یم توانستند از یکدیگر جدا     یگانه علیزاده 

 شوند...  

اما با این حال هر دو گوش به زنگ مهمانان ناخوانده  

 ای بودند که دیر یا زود رس و کله شان پیدا یم شد.   

غم زده ی نگار با  سورنا با نگاه به چهره ی مغموم و 

 تعجب پرسید :   

 هان چته؟  

 نگار آیه کشید و گفت :   

 خییل دلم گرفته...   _ 

 سورنا او را در آغوش گرفت و گفت :   

 چرا خوشگل من؟    _ 

ک که میدانست دارد خوب روی او کار میکند   دخیر

 لحنش را مظلومانه تر کرد و گفت :   
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   یگانه علیزاده 

سورنا نچی  عمه خانومت منو اصال دوست نداره   _ 

 گفت :   
ی

 کرد و با کالفگ

وع نکن نگار، کشتر منو به موال این بحثای   _  باز رسر

 پوچو بزا کنار رس جدت   

 نگار غرولند کنان و پر حرص گفت :   

راست میگم دیگه چون از پرورشگاه آوردنم، به   _ 

 هیچ کدوم از حرفام گوش نمیدن   

ی   ر ک پیش  سورنا دهان باز کرد تا چی  بگوید که دخیر

 دستر کرد و گفت :   

صی  کن حرف بزنم، چند ماهه میگم این گیتارو   _ 

ر    ین، یه امروز، فردا میکیر  برام بگی 

ر حرف زدن پر حرصش گوشر را از جیبش   در حی 

ون کشید و گفت :     بی 
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 بزار عکسشو نشونت بدم   _    یگانه علیزاده 

ر که صفحه اش را روشن کرد ؛   پیام مشکویک  اما همی 

 با این مضمون برایش ارسال شده بود :   

 هستر خانویم؟   _ 
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   یگانه علیزاده 

نگار بهت زده و ترسیده دست پیش برد که پیام را از  

جلوی چشم دور کند که او در یک حرکت گوشر را از  

 دستش کشید...  

چشمانش به رسچر آتش شده بود و اخم های درهم  

 گره خورده اش او را به شدت ترسناک کرده بود.   

 نگار با ترس و لرز به بازویش چنگ زد و گفت :   

 سورنا، اجازه... بده... حرف بزنم...   _ 

 بزار...تو...ضیح...یم..دم  سورنا.. 

 سورنا با چهره ی منقبض دستش را باال برد و غرید :   

 بی  صداتو فقط    _ 

ون   وارد صفحه ی پیام ها شد و دل نگار از سینه بی 

 یم جهید؛ پر از بغض نالید :   

 سورنا... من ...نیم... شناسمش ...   _ 
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   علیزاده یگانه 

ر یم شد و فقط خدا یم   سیبک گلوی مرد باال و پایی 

 ت با دیدن پیام ها چه بر او میگذرد...   دانس

 عشق کوچولو بیا دیگه   _ 

 امروز کالس نیومدی، دلم برات له له یم زد   _ 

 میخوتر جواب نمیدی؟ نگار خانومم؟    _ 

با دیدن آخرین پیام ، از شدت خشم دندان قروچه  

فر   ای کرد که نگار را به وحشت انداخت. کدام ت  رسر

ناموسش چشم دوخته بود؟ هر شک و تردیدی که  به  

داشت با خواندن این پیام برطرف شد و امیدی که به  

ر نگار با کس دیگری در ذهنش جوالن   اشتباه گرفیر

 میداد به باد رفت...  

نگار ترسیده از جا بلند شد و در حالیکه عقب عقب  

 یم رفت با چشمان پر اشک و صدای لرزان گفت :   
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   یگانه علیزاده 

قرآن... یم...تونم... تو...ضیح...  به...  _ 

 بدم...سور...  

ر پر از خشم و ناگهاتر سورنا نطقش را در   برخاسیر

ر   نطفه خغه کرد، حاال ت  مهابا یم لرزید و چشمانش نی 

 به اشک گشته بود .  

سورنا گوشر را به عقب پرت کرد و با قدم هاتی آرام  

خشم تصویری از  به سمتش جلو آمد،این هیبت پر از 

او ساخته بود که نگار را به وحشت یم انداخت، کارش  

 را تمام شده و آبرویش را به باد رفته یم دید.  

 آنقدر عقب رفت که به چارچوب درب برخورد کرد.     

سورنا در یک قدیم اش ایستاد و با صداتی گرفته و  

 عصت  فقط پرسید :   

 چرا؟    _ 

ک زیر گریه زد و با هق هق  گفت :     دخیر
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   علیزاده یگانه 

...کن  بلند تر از قبل غرید :   _  فقط   _ سورنا... صی 

؟  نگار از ترس یم لرزید :     بنال واس خاطر چی
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   یگانه علیزاده 

 میگم..سورنا...تو...ضیح...میدم   _ 

 برد و گفت :   دستش را تهدید کنان باال  

 بدون یک کلمه دروغ    _ 

  

   03.08.19   03:27    

# 24   
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   علیزاده یگانه 

نگار با رنگ و روتی پریده اشک هایش را پاک کرد و  

دستش را گرفت، سورنا به شدت دستش را پس زد و  

 پر از خشم گفت  

  : 

 میشنوم...   _ 

ناامیدی در چهره اش سایه انداخته بود و نیم  

توانست این شی  غران روبرویش را چگونه آرام کند،  

 رفته و لرزاتر گفت :   با صدای گ

من نیم شناسمش سورن جونم، نمیشناسمش...   _ 

 هر...  

سورنا نماند تا دروغ دیگری بشنود او را با خشم از رس  

راهش کنار زد که باعث شد تعادلش را از دست داده  

ر بیفتد، اما آن لحظه خون جلوی چشمش را  و به زمی 
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   یگانه علیزاده 

تش زیر سوال رف ته بود ، باورش  گرفته بود، غی 

 او را یم شناخت و با او  
ی

نمیشد نگاری که از بچگ

بزرگ شده بود اینگونه خنجر از پشت بزند، اینگونه  

 خیانت کند؟   

ر   با تاسف و انزجار به چهره ی درمانده و رقت انگی 

ه شد و گفت :     نگار خی 

 به    _ 
ی

گفتم زر دروغ نشنوم! حاال ک نمیخوای بگ

 مردی برام نگار ،مردی...  جهنم، تموم شد، 

ش ته دلش خایل شد،   ر با شنیدن جمالت تهدید آمی 

 انگار عزیزی را از دست داده بود...  

حرف های سورنا هیچوقت به تاخی  نیم افتاد میان  

حرف تا عمل او هیچ فاصله ای نبود، وقتر میگفت  

 یم رود لحظه ای تردید نیم کرد...  
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   علیزاده یگانه 

ر ت  حال و ت  رمق به جا ماند، انگار  سورنا رفت و نگا

تازه یم فهمید چه گندی را باال آورده است... کیس را  

از دست داده بود که او را مانند جانش دوست  

داشت، حماقت کرده بود و حال داشت چوبش را یم  

خورد. رس روی زانویش گذاشت و آرام آرام گریست،  

ر دیر شده بود...     دیگر برای همه چی 

ی که روی تن مچاله شده اش افتاد با چشمان  سایه ا

 اشک آلود رسش را باال آورد :  

 اینم آخرش، بهت گفته بودم !    _ 

کامران بود که دست به سینه به دیوار پشت رسش  

تکیه زده و نگاهش یم کرد، پوزخند و لحن حق به  

جانبش او را به جنون یم کشاند، عصت  از جا بلند  

 فت :   شد و گ
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   یگانه علیزاده 

 تو خفه شو به تو ربظ نداره   _ 

آمد که از کنارش رد شود که دستش اسی  دستان  

 کامران شد :   

 من میتونم کمکت کنم   _ 

ون   نگار که آماده بود دستش را از میان دستانش بی 

بکشد با شنیدن این حرف در میانه ی راه  ت  حرکت  

 ماند، پر از بهت و البته امیدواری زمزمه کرد :  

؟   _   چی

بازویش هنوز در دست او بود اما انگار این موضوع در  

 آن لحظه هیچ اهمیتر نداشت...  

 کامران ابروتی باال انداخت و با نیشخند گفت :   

ط!   _   فقط به یک رسر

 ** 
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   علیزاده یگانه 

 صبح بود و استاد در آستانه ی آمدن...   10ساعت 

ی از سورنا نبود، ساحل ت  حال و ت    اما هنوز خی 

ر گذاشته و چشم به درب  حوصله رسش  را روی می 

 کالس دوخته بود.  

ی را گم کرده بود، مدت ها بود که برای   ر انگار یک چی 

ندیدن کیس اینگونه ت  حوصله نشده بود، بعد از  

روزهای پر از غم و اندویه که از در و دیوار مصیبت  

ها برایش رسازیر یم شدند، حال چند هفته ای بود که  

فت و یم خندید، خودش هم میدانست که دلیل  میگ

اصیل اش حضور سورنا است... پش جذاب و مهرباتر  

که خییل زود جایش را در قلب ساحل پیدا کرده بود،  

نه از رس عشق و عاشقر که ساحل درب قلبش را  

مدت ها قبل شش قفله کرده بود ، فقط رفیقر که با  
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تش در یم  او احساس راحتر یم کرد و گذر زمان از دس

ک فراوان !     رفت. یک دوست صمییم با وجوه مشیر

رضا دسته ای از برگه های لوله شده را به آرایم به  

 رسش زد و گفت :   

 چی شده ؟ چرا پکری؟    _ 

ساحل بدون آنکه برگردد همانطور ت  حال جواب داد  

   : 

 خسته ام، خوابمم میاد!    _ 

 کرد و گفت :   رضا نگایه به ساعتش  

دهو رب  ع شد، استادم که نیومد  او هم زیرلب گفت   _ 

   : 

 سورنام نیومد!   _ 

صدایش آرام تر از آتر بود که رضا بشنود، درب کالس  

باز شدو ساحل با اشتیاق و امید برای دیدن سورنا  
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رسش را باال آورد ، اما با دیدن استاد تمام شور و  

ه اش بر روی  هیجانش خایل شد و خنده ی هیجان زد 

 لب هایش خشکید!   

ام استاد از جا بلند شد :     نچی زیر لب گفت و به احیر

 تف تو روحش...   _ 

دقیقا نمیدانست منظورش سورناست یا خودش و ت   

 اش!   
ی
 حوصلگ

هنوز زیر لب با خودش غرغر یم کرد که تقه ای به  

 درب خورد و بالخره انتظار به پایان رسید و او آمد.  

اف   ساحل ت  اختیار خندید و نگاهش کرد. باید اعیر

میکرد که از چند روز قبل تا به حال دلتنگش شده  

است وقتر این فکر از ذهنش گذشت به رسعت  

 اضافه کرد :  
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 فقط دوستیم فقط    _ 

سورنا برای استاد به نشانه ی سالم رسی تکان داد و  

رفت.  با هماناخم های درهم در کنار ساحل قرار گ

 و ت  حوصله ی او تمام ذوق ساحل  
چهره ی عصباتر

 را کور کرد و باعث شد با نگراتر نگاهش کند.   

 به آرایم دستش را تکان داد و پرسید :   

وتر ؟    _  ر  چیه پش می 

سورنا ت  حوصله تر از آتر بود که جواب بدهد اما  

لحن نگران و صمییم دخیر باعث شد هر چند کوتاه  

 جواب بدهد :  

 نه نیستم    _ 

وع کرد باعث شد گفتگوی   استاد که درس را رسر

میانشان قطع شده و گوش به او بسپارند... اما هنوز  

ده دقیقه بیشیر نگذشته بود که ساحل طاقت نیاورد  
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چه یادداشتش کند و روی آن   و برگه ای از دفیر

 نوشت :   

 چی شده رفیق؟ کمگ ازم بر میاد؟   _ 

را بدون آنکه توجه استاد جلب شود به طرفش  برگه 

 هل داد... 
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 که افتاده بود به هیچ 
ر
وجه اتفاق ساده و ت   اتفاف

تش بازی   اهمیتر نبود، نگارش خیانت کرده و با غی 

کرده بود، همان دخیر بچه ی کوچگ که بدون اجازه  

ی او آب نمیخورد حال بدون اجازه اش با چه ت   

ف هاتی که همکالم نشده بود...  
 رسر

از چند شب قبل فقط به خودش لعنت یم فرستاد که  

ظه شماره ی آن نمک به حرام را برنداشته  چرا آن لح

بود تا حال اینگونه از خشم و نسوزد وسازد! باید  

شماره و آدرس آن دزد ناموس را پیدا میکرد و حقش را  

ر روی ناموس   کف دستش میگذاشت، دست گذاشیر

او عواقب خوت  را در انتظار نداشت باید آن را ثابت  

ف و هم به نگار    ت  مرام...  یم کرد هم به آن ت  رسر
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 بود برگه را گذاشته بود از این ت   
ساحل که دقایقر

توجیه سورنا کالفه شد و با نیم نگایه به او،  

 خودکارش را به برگه زد و اشاره کرد آن را بخواند...  

 ابروهایش را بهم نزدیک کرد و  
ی

سورنا به نشان گنگ

 تکیه اش را از صندیل گرفت و برگه را برداشت.  

نمیدانست در آن دو جمله چه جادوتی نهفته بود که  

 روی  
ی

نسیم خنگ در دلش پیچید و لبخند کمرنگ

 لبهایش نقش بست.  

ر برداشت و نوشت :     خودکاری از روی می 

حال خرابمو هیچ دردی دوا نیم کنه اما مرش که   _ 

  !  گفتر

یقر  برگه را آرام به سمتش هل داد و ساحل پس از دقا 

که نگاه استاد معطوف او بود بالخره برگه را برداشت  

 و پیام سورنا را خواند!   
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اینکه حال خرابش با هیچ دردی دوا نیم شد دلش را  

ی ننوشت و بیشیر فکر کرد تا   ر به درد آورد، دیگر چی 

 چگونه حالش را خوب کند.  

در این مدت کوتایه که با او آشنا شده بود با  

ام  ش آشنا شده بود. سورنا در  شخصیت قابل احیر

پس چهره ی جدی و غی  قابل انعطافش قلب بزرگ و  

مهرباتر داشت که توجه ساحل را به خود جلب کرده  

 بود...  

پشی که با جود مال و مکنت فراوان،زره ای غرور و  

تکی  نداشت فقط پوسته ی سختر به دور خود  

کشیده بود که ساخل از پس آن شخصیت واقتر و  

 را دیده بود...   مهربانش 

این را در روزهاتی که برای تحلیل سایت همراه هم  

بودند کشف کرده بود.  بخصوص زماتر که در کوچه  
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پس کوچه های محله ی موردنظرشان هر بار بساط  

خورایک و تنقالت را برای کودکاتر که مشغول بازی  

حتر  بودند فراهم یم کرد. یم گفت و یم خندید و 

ر گران قیمتش هم باال   اجازه میداد از رس و کول ماشی 

رفته و فارغ از نام و اعتبارش به بازی یم پرداخت.  

 داشت که ساحل  
ی

پشی با این خصوصیات قلب بزریک

خوب آن را شناخته بود و این دل نگراتر برای دوست  

خوب و مهربانش، برای خوب کردن حالش، هیچ  

 تعجب آور نبود...  

 که استاد ت  وقفه به تدریس مشغول  پس از سا 
عتر

بود و ساحل هم در فکر خوب کردن هم گرویه اش،  

عاقبت زمان کرکسیون فرا رسید. استاد لیست را از  

ر گروه را برای کرکسیون   ون کشید و  اولی  کیفش بی 

 فراخواند.   
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ساحل با دست پر و لبخند عمیق از جا بلند شد و با  

جمع آوری شده اش به سمت استاد  گزارش های  

رفت. رضا هم لپ تاپش را برداشت و به دنبالش به  

راه افتاد. بقیه ی گروه ها هنوز در حال جمع بندی  

گزارش هایشان بودند. سورنا ت  حال و ت  حوصله  

نگاهش را از تی انها فرستاد و خودش از جایش بلند  

نشد. اصال حوصله درس و دانشگاه برایش نمانده  

ود...کالس های دانشگاه خودش را که کال ت  خیال  ب 

شده بود، ورود به آنجا مساوی بود با هجوم  

خاطرات او و نگار و بعد هم خود زنده اش را در  

برابرش یم یافت. هنوز کیم ته دلش امید داشت که  

ر پیچیده    نبوده باشد همه چی 
ر کابوش بیشیر همه چی 

تناک  در یک سوتفاهم باشد نه این حقیقت وحش

 روبرویش...  
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ر بود که دلش نیم    دل چرکی 
اما انقدر از آن دخیر

خواست فرصت دوباره ای به دستش بدهد، حاضر  

بود از غم دوری و یا شاید خیانتش زره زره آب شود  

اما اگر این ماجرا به آن حقیقت هولناک منتیه یم  

  شد دیگر حتر نگاهش نیم کرد، پاک میکرد و از زند 
ی

یک

ون یم انداخت... برای همیشه...    اش بی 

به اینجای افکارش که رسید نفس عمیقر کشید و  

ر شد...    سیبک گلویش باال و پایی 

ه ی اوست که   خی  نداشت که چند جفت چشم خی 

 ساحل را یم نگرد...  

ساحل برگشت و دستر برایش تکان داد و بعد صدای  

 به هوا خواست!  
ی

 بلند خنده ی همگ

 او را نگاه کرد اصال جز او  ازفکر ب 
ی

ون آمد و با گنگ ی 

 حوصله ی هیچ کس را نداشت!   
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 ساحل با خنده گفت :   

 استاد با شمان جناب خانزاده ...   _ 

 سورنا دستر به موهایش کشید و رو به استاد گفت :   

منده استاد، حواسم پرت بود  استاد نگایه به   _  رسر

 مانیتور انداخت و گفت :   

 روزه کل سایتتو برداشت کردی پش!   میگن یه _ 

 سورنا لبخندی زد و با متانت گفت :  

ان کردم  _   فقط کم کاری هفته های قبلمو جی 

ساحل به این فروتتر او لبخند زد و با شوق رو به  

 استاد ادامه داد :   

استاد داره شکسته نفیس یم کنه ، دمش گرم ده پله   _ 

 انداختمون! خییل کارش درسته ...  جلو 
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استاد با خنده رسی تکان داد و رو به سورنا چشمگ  

 زد و گفت :   

 خوب هواتو داره هم گروهیتا!  _ 

 سورنا رسی خم کرد و به آرایم گفت :   

 نظر لطفشه! من واقعا کار خایص نکردم...   _ 

ساحل به رسعت چانه باال انداخت و خییل آرام برای  

ی را تعریف کرد که صدای بلند خنده اش  استاد  ر چی 

ناگهان به هوا خواست. بچه ها متعجب رس از کار  

خود کشیده و آن دو را نگاه کردند. رضا که کیم عصت   

به نظر یم رسید و حرف ساحل را هم شنیده بود با ت   

 اسالید دیگری از کارش را نشان استاد داد و  
ی
حوصلگ

 گفت :  

 دین.  استاد اینو هنوز ندی _ 
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استاد مقدم با همان لبخند روی لبش که حال به  

ه شده بود رو به ساحل   مانیتور لپ تاپ رضا خی 

 گفت :   

درصد کالسای چارشنبه رو بخاطر تو میام   70 _ 

  ... ! پر انرژی مثبتر  دخیر

رضا دندان قروچه ای کرد و سورنا ابرو باال پراند.  

بلند  صدای استاد بخاطر سکوت یکباره ی کالس 

 پیچید و به گوش همه رسید.  

ر باری نبود که او از این ابراز احساسات   این اولی 

 ت  خیال خندید و به  
ر مستفیض یم شد برای همی 

 شیوه ی خودش تشکر کرد :  

 کوچیک شومام استاد !    _ 

 استاد رسی تکان داد و مشغول کرکسیون با رضا شد...  
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ه پایان رسید، دیگر تا  کارشان که نیم ساعت بعد ب 

اکت عمال بیکاری بود و نوبت کرکسیون   رسیدن به آنیر

 دیگر بچه های کالس...  

رضا لپ تاپش را برداشت و با اندک چاشتر  

ر گذاشت و بدون نگاه به ساحل از   عصبانیت روی می 

کالس خارج شد. ساحل هم برگه هایش را مرتب کرده  

ی که ترک ش هایش  و از جایش بلند شد. همان دخیر

قبال هم به او اصابت کرده بود با کنایه رو به او زمزمه  

 کرد :  

 بیسر که پا شر دیگه...   _ 

ساحل بران نگاهش کرد اما ترجیح داد حرفر نزند،  

 ت  ادت  دخیر مقابلش باعث  
ر حضور استاد و همچنی 

میشد قید هم کالیم با او را زده و بگذرد... رسش را به  

ش به راه   ر نشانه ی تاسف تکان داد و به سمت می 
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ان از تنفر   ر افتاد. هیچ دلییل پیدا نیم کرد که این می 

دخیر را توجیه کند... از همان سال قبل با هم به  

مشکل خورده و نه تنها روابطشان بهبود نیافته بود  

بلکه روز به روز بدتر شد تا اینکه رسانجام به این  

قطه ای که دیگر هم کالش  نقطه رسیده بودند... ن 

هایش را هم علیه او شورانده و باعث کدورت  

 میانشان شده بود...   

تک و تنها ماندن او در کالس باعث شد تنهاتی پیشه  

د و به دور از همه به تالشش برای موفقیتش ادامه   گی 

 دهد تا اینکه روزی قفل تنهاتی اش را شکست و...  

اخه ی دیگر یم  از اینکه فکرش از یک شاخه به ش

 پرید و حال هم به اینجا رسیده بود متحی  ماند...  

افکارش را پس زد و نگاهش را یک نیم دور چرخاند و با  

 تعجب پرسید :  
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 کو رضا پس؟     _ 

سورنا که در حال تماشای تصاویر گوشر اش بود  

 بدون نگاه به او، با ابرو به درب کالس اشاره کرد :  

 توپشم خییل پر بود!  رفت،   _ 

ه ماند :    ابروهای دخیر باال پرید و متعجب خی 

؟   _   برای چی

 سورنا شانه ای باال انداخت و دیگر حرف نزد.   

ر نگاه کرد   دخیر متفکر به لپ تاپ رها شده بر روی می 

ر را دور زد   و دلیل عصباتر بودن رضا را نیم فهمید. می 

 ت.   و میان صندیل سورنا و رضا رس جایش نشس

خداروشکر تمریناتشان را به خوت  انجام داده و در  

ر   کرکسیون هم به ایراد جدی برنخورده بودند و همی 
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ان زیادی جلو یم   ر کارشان را برای هفته ی آینده به می 

 انداخت.   

برگه هایش را مرتب کرد و سیع کرد مواردی که استاد  

ر امروز اصالح    کند ...  گفته بود را همی 

ه در افکار سکوت پیشه کرده    بود که هر دو خی 
دقایقر

بودند و جز صدای صحبت استاد با گروه های رفته  

 برای  

کرکسیون،صداتی به گوش نیم رسید و کالس در  

 آرامش فرو رفته بود.   

وقتر بعد از نیم ساعت رضا برگشت هنوز اخم هایش  

چهره ی   درهم بود و تسلطش را باز پس نگرفته بود. با 

رسد و ت  روح به رس جایش بازگشت و همچنان  

 سکوت کرده بود.   

 ساحل برگه ی زیر دستش را نشانش داد و گفت :   
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اینارو باید تو قسمت برداشت خونه ها اضافه   _ 

 کنیم پش  

رضا رسی تکان داد و برگه را گرفت. همه ی کار ها را  

ول  در این نیم ساعت انجام داده بود و این یعتر مشغ

صحبت و خوش گذراتر با آن پش موبلند نبوده  

 است...  

کیم گره اخم هایش باز شد اما لحن رسدش به جا  

بود. از او دلخور بود ت  اندازه هم دلخور بود، پش  

تازه وارد و غریبه ای را که خییل زود به میان دوستر  

ان صمیمیت  ر   آنها راه داده بود و حال هم به این می 

رسیده بودند که برایش در خیابان سینه سیی کند،  

  ... تر شود، لعنتر  غی 

د . ای کاش الل یم شد و همان   مشتش را از خشم فشر

روز اول با حضورش در این گروه موافقت نیم کرد.  
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وقتر هر دو به این نتیجه رسیده که دو نفری  اصال 

بهیر کار میکنند دیگر چرا یگ دیگر را اضافه کرده  

 بودند؟  

هوووف کالفه ای کشید و اطالعات را یگ یگ وارد  

سیستم کرد. ساحل رسش را به سمت سورنا چرخاند  

 و با چشم و ابرو پرسید :  

 چیه حاچ  هنوز تو لگ؟    _ 

کشید و نگاهش هنوز به تصویر  سورنا آه عمیقر  

 خودش و نگار بود ...  

از دو شب قبل تا به حال فقط از خودش یم پرسید  

 چرا؟ چی برایش کم گذاشته بود که خیانت کرد؟   

آن هم نگار؟؟ باورش سخت بود با آن همه ادعای  

 عاشقر ...  
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ف   تصمیم گرفته بود هر طوری که هست آن ت  رسر

را پیدا کرده و حقش را کف دستش بگذارد  ت  ناموس 

و بعد برای همیشه دفیر این ماجرا را یم بست ،  

 تمامش یم کرد و السالم !   

 ** 

آفتاب دامنش را جمع کرده و ابرهای سیاه به رسعت  

 آسمان را در برگرفته بودند...  

به نظر یم رسید باران پر شدتر در پیش باشد. نگاهش  

رستاد که ابرها به رسعت  را به پهنه ی آسمان ف

خورشید را پشت خود پنهان کرده و حال تنها ردی از  

ر   ش را از ماشی 
آن به جا مانده بود... مرد جوان چیر

ون کشید و به خودش بابت این دور اندییسر اش   بی 

 اش  
ی

ر زدن دشمن همیشگ ی تا به زمی  ر لبخند زد. چی 

 بافر نمانده بود... با یک تی  دو نشان یم زد...  
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...  فق ، کیم دیگر صی   ط کیم دیگر صی 

با قدم هاتی محکم به سمت محل قرار پیش رفت...  

ر موقعیت طالتی   فکرش را هم نیم کرد همچی 

 نصیبش شود...  

ینگ   ینگ جی  درب کافه را به آرایم گشود و صدای جی 

آویز باالی درب توجه چند نفری را به خود جلب کرد.  

ر های تک نفره به دنبال او  نگاهش را در  میان می 

چرخاند و عاقبت در کورترین قسمت کافه پیدایش  

 کرد...  

ر و هنوز متوجه ی ورود کیس نشده بود...   رسش پایی 

 به نظر یم رسید در فکر عمیقر باشد...  

ر ها راهش   کیفش را در دستش محکم کرد و از میان می 

ش رسید م ر رد  را به سمت او پیدا کرد. وقتر رس می 

 هنوز عمیقا در فکر فرو رفته بود...  
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صندیل را با رسو صدا پس کشید و مرد یکه خورده از  

 بر روی او بود. هنوز  
ی

فکر خارج شد. نگاهش با گنگ

 نشناخته بودتش.   

مرد جوان روی صندیل نشست و کیفش را کنارش  

 گذاشت.  

   دستش را به سمتش دراز کرد و با نیشخند گفت : 

 سالم، یک ساعت پیش باهم صحبت کردیم!   _ 

مرد روبروتی که کت چرم ارغواتر پوشیده و کالیه  

ر کرد و گفت   مشگ رنگ به رس داشت رسی باال و پایی 

 : 

 چیکار باید بکنم در ازاش؟    _ 

 ترس و تردید با کیم دقت از صدایش احساس یم شد.   

 :  قبل از اینکه مخاطبش دهان باز کند، رسی    ع پرسید 



  

  

  
 250 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 _   ...  چی باید صدات کنم؟ دیروزم نگفتر

 مرد جوان لبخند معنا داری زد و گفت :   

 کامران هستم کامران خانزاده!    _ 

 مرد با بهت زمزمه کرد :  

؟؟   _  ؟ تو برادرشر  برادرشر

 کامران تک خندی زد و در جایش جابجا شد ...  

غرور و تکی  از چهره اش رسازیر شده بود بخصوص  

مقابل سورنا صالچ قدرتمند هم یافته  که حاال در 

 بود...  

شان رسید و سفارش گرفت.   ر  کافه من رس می 

 قهوه سفارش داده و او را تی  
خییل زود هر دو فنجاتر

کارش فرستادند. حتر ثانیه ای را نباید به بطالت یم  

 گذراندند...  
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ر پشک کافه من، به حرف   ه به مسی  رفیر کامران خی 

برادرش نیستم، اما مهم هم نیست که چه    _ د :  آم

 نسبتر باهاش دارم.   

 تو فقط باید کارتو انجام بدی...  

 نگاهش را به او برگرداند و با تاکید زمزمه کرد :  

ی...   _   در مقابل پویل که میگی 

 **** 

 سورنا بدخلق و ت  حوصله وارد خانه شد.  

 یک کوه کندن ت  نتیجه در جانش 
ی

نشسته  خستگ

 بود و درمانش هنوز پیدا نبود...  
ی

 بود. درد بزریک

خانه   ر ر پرت کرد و به سمت آشیی سویچش را روی می 

 رفت...  
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تیل از ظروف نشسته با ت  نظم ترین شکل ممکن  

روی کابینت ها پخش شده بودند. نگاهش به بهم  

خانه گی  کرد و یادش رفت برای چه پا به   ر  آشیی
ی

ریختگ

 ا گذاشته بود...  آنج

عصت  دندان قروچه ای کرد و راه رفته را برگشت...  

ر بود نگار با خط   صدای تلفنش بلند شد و مطمی 

جدیدی به انتظار شنیدن صدایش زنگ زده است.  

فقط خشم بود که در تنش شعله یم کشید، خدا را  

ر نیم کرد   شکر میکرد که دم دستش نبود وگرنه تضمی 

 گردنش را نشکند...  

خودش را روی کاناپه پهن کرد و با همان چهره ی  

ر در و دیوار خانه را نگریست که هر قسمتش   خشمگی 

 ردی از خاطرات آن دخیر را یادآوری یم کرد.   
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باکس پیام هایش پر بود از نگار و شماره هاتی که نیم  

ک مضمون همه ی پیام ها   شناخت، نکته مشیر

ر   زمان برای توضیح و  عذرخوایه هایش و خواسیر

 تفصیل ماجرا بود ...  

 قسم میخورد که اشتبایه شده است...  

 قسم میخورد...  

 نگار یک شبه برایش رنگ باخته بود...  

همان شت  که در کمال تعجب دیگر مهمانان بدون  

ر کالیم خانه را ترک کرده بود و بعد هم تماس   گفیر

 هایشان را ت  جواب گذاشته بود...  

قطع شد و از یک شماره ی ناشناس دیگر پیام  تماس 

 رسید :  
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سورنا غلط کردم... شکر خوردم. اما بزار توضیح   _ 

 بدم، سوتفاهم شده...  

پوزخندی زد و نگاه گرفت حاال باید به خودش یم  

 گفت که او را دیگر نیم شناسد...  

ر خییل واضح عیان شده بود، چه سوتفایه   همه چی 

 ا یم دانست !  بود خد

  

 ]03:28 03.08.19[  

تلفن دو بار دیگر هم که به صدا در آمد بالخره ت   

ون کشید .     حوصله آن را از جیبش بی 

د شماره ی ناشناس بود. با کیم   ر همانطور که حدس می 

تاخی  در حالیکه داشت تماس به پایان یم رسید  

د ؛ دوست نداشت حرف بزند، انگار   ر را فشر آیکون سی 
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همه ی دنیا قهر بود که همه را از صدایش محروم   با 

 کرده بود...  

نده به حرف بیاید و با شنیدن   منتظر ماند تماس گی 

 صدای نگار تلفن را قطع کند...  

اما تصوراتش به حقیقت نپیوست و به محض اتصال  

تماس، مردی مضطرب و پریشان در گوشر صدایش  

 زد :  

 آقای سورنا خانزاده؟    _ 

د اما حرفر   سورنا با ابروهاتی پیش کشیده گوش سیی

 نزد. پس نگار نبود...  

 مرد دوباره همانطور پریشان مضطرب ادامه داد :   

 باید در مورد موضوع مهیم باهاتون حرف بزنم...   _ 
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 ]03:30 03.08.19[  

 28# 

  

  

  

  

کالفه و عصت  دور خود یم چرخید و منتظر بود این  

ناشناس با حرف های مهمش زودتر از راه برسد.  

کارش به کجا رسیده بود که حال نام ناموسش را از  

 زبان این و آن جمع میکرد.   

شب قبل وقتر مرد ناشناش تماس گرفته و  

ر تصمیم سورنا قطع   درخواست مالقات کرده بود اولی 

غریبه و  تلفن بود اما با شنیدن نام نگار از زبان یک  

تش باد کرده   موضوغ که به او ختم یم شد رگ غی 
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بود و ت  حرف درخواست مرد ناشناس را پذیرفته  

بود. اگر این اتفاقات پیش نیم آمد ت  چون و چرا  

دندان های کیس که نام ناموسش را به زبان یم آورد  

یم شکست، اما حال خود نگار کمرش را شکسته و  

 او ایستاده بود که  فقط میخواست بداند کجای زند 
ی

یک

 حال و روزش این شده بود...  

ر   رس صبح بود و زمان عحیت  برای یک این چنی 

. اما ترجیح داده بود زودتر رس از ماجرا در   مالقاتر

فر   آورده و بعد به کارهایش برسد. قرار بود آن ت  رسر

که خودش را میان او و نگار انداخته بود را خییل زود  

ا کند. کالفه از جا برخاست و دوباره دور خودش  پید

دقیقه تا زمان موعد وقت بود.   5چرخید . هنوز 

تلفنش را چک کرد تا ببیند مرد پیام دیگری نداده  

 است.   
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ی نبود !     نه هیچ خی 

نفس عمیقر کشید و گفتگوی دیشب را دوباره به  

 خاطر آورد :  

 چه موضوع مهیم؟    _ 

هاتی در مورد خانم نگار براتون توضیح  باید یک  _ 
ر چی 

 بدم   

هنوز هم با یادآوریش دندان هایش روی هم کلید  

 میشد و رگ گردنش برآمده!   

ل کرده بود تا فریاد نزند،   سورنا خییل خودش را کنیر

 مرد دوباره به حرف آمده بود :   

خواهش میکنم، حرف های خییل مهمیه که شما   _ 

ین...    ازش ت  خی 

 ای خانزاده؟  آق _ 

 با شنیدن صدا پر شتاب به عقب چرخید .   
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 بالخره انتظار به رس رسیده و او آمده بود...  

تزده   ر که رس چرخاند و چهره ی مرد را دید حی  همی 

نگاهش کرد... باورش نمیشد، خودش بود... همان  

 عویصر که در به در به دنبالش بود...  

چهره اش رسخ شد با خشم زمزمه  به ثانیه نکشید که  

 کرد :  

 تو؟؟   _ 

مجال صحبت نداد و مشت گره کرده اش را با نهایت   

قدرتر که حال در تنش به جریان افتاده بود به  

 صورتش کوباند...  

صبح توجه کیس   9پارک خلوت تر از آتر بود که در 

 به آن دو جلب شود...  
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ر افتاد و دستانش را  مرد با آخ بلندی که گفت  به زمی 

روی بیتر اش که حال قطرات خون از ال به الی آن  

ر یم ریخت قرار داد و از درد به خودش پیچید   به پایی 

 : 

 آخ    _ 

سورنا که خودداری اش را از دست داده بود خودش را  

 به سمتش خم کرد و غرید :  

مرتیکه ی ت  ناموس چطور جرئت کردی خودتو   _ 

؟     آفتات  کتر

 لگدی به پهلویش کوباند و فریاد زد :  

 هاااان؟ اومدی خون تو حالل کنم؟    _ 

مرد فقط از درد ناله میکرد و در مقابل خشم و  

خشونت سورنا هیچ مقاومتر از خود نشان نمیداد و  

ر او را عصت  تر یم کرد.     همی 
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ر زانو زد و یقه اش را به دست   کنارش روی زمی 

 فاصله گرفته بود و ت  حال و  گرفت. 
ر رس مرد از زمی 

 پر درد سورنا را نگاه میکرد.   

ی دور یقه اش   سورنا دستانش را با خشم بیشیر

 پیچاند و گفت  

 : 

د واس چی اللموتر گرفتر حیف نون؟ زر بزن دیگه   _ 

  ... 

چه... میخواستر بخوری؟ بنال تا همینجا جون تو  

 ه حرف آمد :  نگرفتم  مرد با لکنت و تته پته ب 

 صب..ر کن... میگم..   _ 

سورنا با خشم رسش را به عقب پرت کرد که با صدا  

ر خورد و نعره ی پر درد مرد به هوا خاست.     به زمی 
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سورنا از جا بلند شد و کف دستش را به صورتش  

 کشید و نیم دانست خودش را چگونه آرام کند؟   

آنقدر عصت  بود که ت  شک میتوانست جانش را  

د.  بگ  ی 

مرد آرام آرام داشت از جایش بلند میشد. دستش را  

به نیمکت بند کرد و با کمک آن سیع کرد رس پا  

 بایستد.   

سورنا با دیدنش پر شد از نفرت و انزجار. دندان روی  

ر حاال نرفته و گردنش را نشکند.   هم سایید تا همی 

 فریاد زد :  

ف...   _   زر بزن دیگه ت  رسر

مرد دستش را به نشانه ی صی  باال برد و دستمایل از  

ون کشید. چهره اش پر بود از درد و خون...    جیبش بی 
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 لبش  
ی

دستمال را روی بیتر اش گذاشت و بریدیک

 حرف زدن را برایش سخت تر یم کرد :  

... یک سوء....تفاهم   _  ر آقای... خانزاده، همه... چی 

 ....بزرگه ....  

ر برداشت که او با ترس از  سورنا با خشم به  طرفش خی 

 جانش بلند تر از او فریاد زد :  

 ت  گناهه، هیچی نمیدونه، همش تقصی    _ 
اون دخیر

 منه...  

 من مزاحمش شدم...  

سورنا در میانه ی راه متوقف شد و پر از بهت نگاهش  

 کرد.  

مرد دستمال پر خون را درون سطل زباله ی کنار  

 سورنا را نگاه کرد :    نیمکت انداخت و با پشیماتر 
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آقا، غلط کردم، ... خوردم، منم نمیدونستم کیس   _ 

سوندم دانشگاه که   تو زندگیشه، من خواهرمو می 

 چند بار دیدمش و از وقار و سنگینیش خوشم اومد...  

 به سختر ادامه داد :  

شماره اشو خواهرم واسم پیدا کرد، اون دخیر هر   _ 

میدادم رسی    ع منو بالک میکرد، منم مجبور  بار پیام 

 میشدم همش شماره مو عوض کنم...  

دستانش مشت شده بود و نفس نفس عمیقر که  

ل عصبانیتش بود.    میکشید برای کنیر

به شست سورنا آب دهانش را   مرد با ترس از ضر

 قورت داد و همانطور خمیده و پر از درد ادامه داد :   

خر بالخره جوابمو داد و گفت کیس تو  دفعه آ  _ 

 زندگیشه...  

 نفس سورنا در سینه حبس شد.  
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ر   مرد به گریه افتاد و با هق هق خودش را روی زمی 

 پیش پای او انداخت.   

سورنا با انزجار خودش را پس کشید و با نفرت فقط  

 نگاهش کرد   

التماس گونه نگاهش کرد و با گریه گفت  مرد با حالتر 

   : 
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 آقای خانزاده ما هیچ کدوممون نمیدونستم..   _ 

 کن و ببخش    
ی

 تو مردونگ

من فکر میکردم داره ناز میکنه، چون هیچوقت ندیده  

 بودم با کیس بیاد دانشگاه   

دست پیش برد تا کفش های سورنا را لمس کند که او  

رسی    ع کنار کشید، مرد با هق هق ادامه داد خودش را 

تو رو قرآن دیگه نزنش، اون ت  گناهه، اون حتر یه   _ : 

 پیامم بهم نداده...من همش مزاحمش میشدم   

انگار قلب سورنا را شکافته بودند. با بهت آب دهانش  

ان زمزمه   ر زانو زد و حی  را قورت داد و او هم روی زمی 

 کرد :  

 نزنمش؟   _ 

صت استفاده کرد و دستانش را بند پاهای او  مرد از فر 

 کرد و نالید :  
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ه منه، اون هیچ کاری نکرده، چطور   _  همش تقصی 

؟ ندونسته قضاوت   دلت میاد دست روش بلند کتر

 نکن مرد...  

لش را از دست میداد، تاب شنیدن   داشت کم کم کنیر

  آنکه یک غریبه از ناموسش اینگونه و با این لحن

 حرف بزند را نداشت...  

ر   از جایش با شتاب برخاست و دستان مرد روی زمی 

افتاد. خییل سخت بود که حال و روز نگارش را از یک  

غریبه پرس و جو کند اما با این حال توان این را  

 نداشت که ساده از آن بگذرد.  

 رو به مرد با عتاب غرید :  

 ...   درست و درمون بنال چه اتفافر براش افتاده  _ 

 مرد به چهره اش رنگ تعجب و بهت پاشید و گفت :   
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رس و صورت زخمیش مگه کار شما نیست؟  قلب   _ 

 سورنا در سینه فرو ریخت و ت  طاقت نعره کشید :  

ف زر مفت نزن فقط جواب منو بده ، چه   _  ت  رسر

 بالتی رسش اومده   

 مرد خودش را عقب کشید و گفت :  

خواهرم دیروز دیده بودتش، تمام صورتش کبود   _ 

 بود، دستشم گچ گرفته بود... 

 رنگ از رویش پرید و بهت زده نگاهش کرد...  

دیگر نماند تا عجز و البه های مرد را گوش کند با قدم  

های بلند به سمت خروچ  پارک حرکت کرد. در واقع  

 داشت یم دوید.  

ر میکرد مضمون هیچ کدامش  به پیام های نگار فک

درباره ی حال و روز خودش نبود فقط میگفت  
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سوتفاهم شده و از او فرصت برای توضیح  

 میخواست.   

ر داشت از    افتاده و همی 
ر
نمیدانست برایش چه اتفاف

 نگراتر به جنون یم کشاندش.   

صدای تلفنش بلند شد و با رسعت دست برد و آن را  

 برداشت.  

 نام نگار رویش نقش بسته باشد .   به امید آنکه  

خاتر باعث شد بادش خایل شده   دیدن نام ساحل امی 

 را روی صندیل شاگرد بکوبد. ت   
و با خشم گوشر

طاقت دست پیش برد و سوییچ را در قفل چرخاند و  

ر را روشن کرد.باید به دیدنش یم رفت و حالش   ماشی 

ی را دیگر تاب نیم آورد.   ر  را یم دید. این ت  خی  ماشی 

 با صدای بدی از جا کنده شد و به جلو تاخت.  
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  ****** 

کامران دست زیر بغلش برد و سیع کرد از جا بلندش  

 کند :  

کارت خوب بود، خوشم اومد  مرد با چشم غره    _ 

 نگاهش کرد و گفت :  

 خوب بود؟   _ 
ی

یه جای سالم تو تنم نمونده، میگ

؟!   ر  همی 

 کامران پوزخندی زد و گفت :  

ی که دوست پش داره همینه،   _  تقاص رابطه با دخیر

 تازه از مرگ نجاتت دادم   

 مرد با خشونت او را پس زد و گفت :  
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دستش بم نرسه  یم تونستم یه جوری در برم که    یگانه علیزاده 

پس این حرفا رو تو گوش من نخون، من پولمو  

میخوام فهمیدی؟  کامران نمادین و با تمسخر کتش  

 را صاف کرد و گفت :  

 یه تند نرو پش، حاال حاال ها ما با هم کار داریم...   _ 

مرد ت  حوصله نگاهش کرد و کامران دست برد و از  

ون کشید، آن را به  درون کیفش پاکت   سفیدی را بی 

طرفش گرفت که مرد به رسعت دست پیش برد تا  

د، اما کامران در لحظه ی آخر با لبخند پر   بگی 

تمسخری که گوشه ی لبش بود آن را پس کشید و  

 گفت :  

این سهم امروزت، پول خییل خوت  توشه، حقوق   _ 

 چند ماهته...  
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ت پیش  پاکت را به سمتش گرفت و مرد با تعلل دس    یگانه علیزاده 

 برد و آن را گرفت. کامران ادامه داد :   

امروز از فیلم اومدنت خییل خوشم اومد میتونیم  

 دوستای خوت  باشیم برای هم!   

مرد عصت  به رس و صورتش اشاره کرد و پر حرص به  

 حرف آمد :  

از شما به ما زیاد رسیده، من دیگه پشت دستمو   _ 

ا برم...   ر  داغ میکنم سمت این چی 

 با تمسخر گفت:    کامران

ه خودته، خودتم   _  رس و صورت خونیت تقصی 

میدوتر این زخما دیر یا زود نصیبت میشد، اون  

پشی که دیدی ، به راحتر دست از رست بر نیم  

ر کردم.    داشت، اینجوری حداقل جونتو تضمی 
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ر کرد و دیگر نگاهش     یگانه علیزاده  مرد با حرص رسی باال و پایی 

ر یم کرد که کامران با لحن  نکرد، داشت  عزم رفیر

ی صدا بلند کرد :    ر  وسوسه انگی 

یه کار دیگه هم برات دارم، کار سختر نیست، این  

زخم و زیگیل های امروزتم نداره، فقط باید یکم  

نقشتو ادامه بدی، پولشم دوبرابر حقوق یک ماهت  

از اون آموزشگاست؟  تو چند روز پول چن ماهتو در  

   میاری؟ چطوره؟ 

 * 

صدای پیامک تلفنش باعث شد ت  حوصله آن را  

ه اش را این روز ها از دست   ر بردارد. تمام امید و انگی 

داده بود.با دیدن نام کامران شتابزده رمز گوشر اش را  

زد و وارد جعبه ی پیام ها شد. بدون معطیل روی نام  

به زد و پیامش را باز کرد :    کامران ضر



  

    _ 

  
 274 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
...فقط   _    یگانه علیزاده  احتماال بیاد پیشت، نشون نده میدوتر

اتی که بهت گفتمو بهش بگو...  
ر  چی 

  

 ]03:30 03.08.19[  
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 30# 

  

  

  

  

خواندن پیام ناباور پلگ زد و دوباره و سه باره  نگار با  

ر را درست   پیام را خواند. انگار واقعا داشت همه چی 

میکرد. باورش نمیشد... باورش نمیشد... همانطور که  

به تک تک کلمات پیام کامران چشم دوخته بود  

شماره ی سورنا روی صفحه ی تلفنش افتاد و او از  

د. چند بوق که  هیجان نفسش را در سینه حبس کر 

خورد حرف های کامران در گوشش تکرار شد. دست  

ر را کشید. صدای دلواپس سورنا   پیش برد و خط سی 
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ر کرده   چشمانش را پر از اشک کرد، چطور با او چنی 

 الو نگار    _ بود؟  

وع کرد به التماس و گریه و   نگار رسی تکان داد و رسر

یکرد  زاری، باید مو به مو به حرف های کامران عمل م 

 : 

سورنا عشقم، سورن جونم، سوءتفاهم شده، فقط   _ 

بزار بهت توضیح بدم سورنا خواهش میکنم و بعد  

 هق هق کنان زیر گریه زد .   

 سورنا میان گریه هایش صدا بلند کرد و گفت :  

؟   _   فقط بگو کجاتی

نگار اشک هایش را پاک کرد و از میان اشک هایش  

 بریده گفت :  بریده 

 چند روزه خونم ...سورن جونم...   _ 

 سورنا دارم میایم گفت و تلفن را قطع کرد.   
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نگار ناباور به صفحه ی گوش اش نگاه کرد که دوباره  

پیام کامران را به تصویر کشیده بود. به نظر یم رسید  

واقعا پای حرفش مانده است. یادش به حرف سورنا  

ید و جیغ کشید. انگار همه  افتاد، از خوشحایل از جا پر 

ر داشت مانند قبل یم شد.   چی 

جلوی آینه ایستاد و نگایه به صورت غرق آرایشش  

انداخت، این چهره از غم عشق و دوری خی  نمیداد،  

 خییل هم شاد و رسحال به نظر یم رسید...  

خییل زود به دستشوتی رفت تا آرایش صورتش را پاک  

ایش را بیشیر به نمایش بگذارد، گچ  کند و کبودی ه

دستش هم خوب و واقیع به نظر یم رسید... از هوش  

و ذکاوت کامران به وجد آمد و قول داد این لطفش را  

ان نماید...    به زودی جی 

 *** 
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 رضا با پوزخند نگاهش کرد و گفت :  

 چیه ؟ جواب نمیده؟    _ 

ساحل با ابرو های باال رفته به سمتش برگشت و  

 :   گفت

چته تو؟ دیشب که بهش خی  ندادم که انتظار   _ 

 داری کله صبح اینجا باشه ...  

 شانه ای باال انداخت و ادامه داد :  

 البد خوابه...   _ 

رضا با حرص رسی تکان داد و جلو تر از او به راه افتاد.  

دخیر ال اله اال هللا گویان نگاهش کرد و نمیدانست او  

 با آن پش پیدا کرده است؟  به  چه پدر  
ی

کشتگ

 دنبالش راه افتاد و صدایش زد :  

؟!   _   چته پش چار نعل میتازوتر

 رضا هیچ نگفت و به راهش ادامه داد.   



  

  

  
 279 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

دخیر با کیم نفس نفس به او رسید و شاش را از  

 دستش کشید.   

وع کن.   _   بدش من، تو از اون طرف رسر

 رضا مصمم نگاهش کرد و گفت :  

تاتی باهم برداشت میکنیم نمیخوام مثه دفعه ی  دو   _ 

 قبیل بشه.   

 دخیر چشمگ زد و با خنده گفت :  

؟    _  وتر ر  حاچ  می 

 رضا گنگ نگاهش کرد و گفت :  

 چرا؟    _ 

دخیر شانه هایش را باال انداخت و همانطور که رو به  

 جلو حرکت میکرد با کنایه گفت :  
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اونجاتی که خاطر ما قد میده همیشه کارو  واال تا  _ 

 نصف میکردی تا زودتر به تهش برسیم...  

 رضا در کنارش قرار گرفت و با لبخند گفت:  

 من بعد اوضاع این ریختیه داداش ساحل!    _ 

لبخند عمیقر روی صورتش نشست و با خنده  

 راه افتادیا !   _ نگاهش کرد : 

گر کیفیت هاتی که لیستشان  یگ یگ به کمک یکدی 

کرده بودند را در محله چک کرده و بررش میکردند.  

ر کار کردن رضا نگاهش را به او داد که با جدیت در   حی 

ر از زباله های افتاده کنار خانه ها   حال عکس گرفیر

 بود!   

ساحل دلیل خایص داره اینجوری حرف زدنت؟   _ 

 دخیر عکسش را گرفت و زیرش نوشت :   
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 مانند باکس های زباله باعث   _ 
ر
نبود امکانات کاف

 در خیابان پنجم محله ی... شده  
ی

پخش آلودیک

 است.   

ون آورد و نگاهش را به رضای   رسش را از گوشر بی 

 منتظر داد، دستر به سینه گذاشت و گفت :  

 پوزش حاچ  نشنوفتم چی فرمودی!   _ 

د  رضا لبخند زد و جلوتر آمد، حرفش را دوباره تکرار کر 

 و با دقت عکس العملش را زیر نظر گرفت.   

ساحل با شنیدن سوالش ابروهایش را که نشان از  

 تفکرش بود بهم نزدیک کرد و با تاخی  جواب داد :  

واال ما هم از شیکم ننه مون داش مشتر به دنیا   _ 

 نیومدیم، روزگار این ریختر پرمون داد!   

ار خودش که مبحث سایه  رضا همانطور که به رساغ ک

اندازی خانه های محله ی... بود یم رفت حرفر که  
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مدت ها روی دلش سنگیتر یم کرد را به زبان آورد،  

درواقع از اینکه ساحل دخیر بودن و لطیف بودنش  

ر های او را   را فراموش کرده بود و همینطور چراغ سی 

 هم نیم گرفت به ستوه آمده بود :  

 واسشون  _ 
ی

ه اما هویتشونو   خیلیا زندیک سخت میگی 

  ... ر  گم نمیکیر

 ساحل یکه خورده از پشت رس نگاهش کرد ...  

ر   هویت؟ یعتر او هویتش را گم کرده بود؟  عکس گرفیر

یو گم نکردم   _ را ت  خیال شد و پیشش رفت :  ر من چی 

 بودم فقط از یه جاتی به بعد  
ر رضا، من همیشه همی 

 الن دارم   شدیدتر رو کردم به این خلق و خوتی که ا

 رضا به طرفش برگشت و گفت :  
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ونه ات فاصله   _  قبول کن که از شخصیت دخیر

گرفتر این گارد گرفتنات برای همه منطقیه؟ ساحل  

 لبخند پر دردی زد و گفت :  

تر   _  ر  یه حاچ  خییل شعاری حرف می 

سایل که عمر گرفتم قد یه نخود   20من تو این 

 ندیدم از 
ی

ر بوده،نحیف  مردونگ هیشگ! تا بوده همی 

نن به   ر ، ضعیف باشر خنجر می  ، لطیف باشر باشر

  ... ر حاچ   تنت، پاره پاره ات میکیر

  

 ]03:30 03.08.19[  
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جلوی بخاری دراز کشیده بود و به گفتگوی چند  

 ساعت قبلش با رضا فکر میکرد.  

از نطق غرایش هم نظر رضا عوض نشده  حتر بعد 

بود و حقرا به او نمیداد که دنیایش را اینگونه تغیی   

 دهد.   

ساحل همانطور دراز کشیده شانه ای باال انداخت و  

 با خودش گفت :  

 به جهنم، انگار وظیفمه بهش ثابت کنم !   _ 

خانه فریاد زد :   ر  خانجون از آشیی

برات؟  ساحل خمیازه ی  ننه چاتی میخوری بیارم  _ 

 بلندی کشید و نه گفت.   

آنقدر خسته بود که چشم روی هم میگذاشت  

روحش به پرواز در یم آمد. نیم ساعتر بود که از  

خانه ی اوس رجب فارغ شده بود. دانشجوی   ر آشیی
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 اش مجبور به  
ی

مهندش بود و برای گذران زندیک

! به نظر خودش که کار عار  ر    ظرفشوتی نبود و همی 

که دنبال پول حالل بود به نظرش خییل با ارزش بود  

و کنایه ی اطرافیان را به هیچ یم پنداشت اما با این  

حال مایل نبود هم کالش هایش را در جریان کارهاتی  

 که به آن مشغول بود بگذارد!   

صبح فردایش خوده عذاب الیم بود. به   8کالس 

ه شده که ساعت روی دیو  شب را نشان   23:30ار خی 

میداد اگر یک ساعتر میخوابید میتوانست با یک  

ر خودش را تا صبح نگه دارد و   فنجان قهوه ی سنگی 

 درس هایش را بخواند.  

به سختر از جا بلند شد و روی مبل گوشه ی سالن  

خودش را انداخت. با همان صدای خسته و ت  حالش  

خانه بود  رو به خانجون که مشغول مرتب  ر سازی آشیی

 صدا بلند کرد :  
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منده اتم نمیتونم کمک دستت باشم خییل   _  ننه رسر

 لهم االن!   

ون آمد و با محبت نگاهش   خانه بی  ر خانجون از آشیی

کرد که دراز کشیده و ساعدش را روی پیشاتر اش  

منده مادر، کاری نیست    _ گذاشته بود :  دشمنت رسر

،  که تو انجام بدی، صبتا شب داری   زحمت میکیسر

منده اتم که وبال گردنت شدم     من رسر

ساحل به تندی اخم کرد و رسش را کیم باال گرفت تا  

 او را ببیند :  

ننه این حرفا چیه؟ وظیفمه هر کاری میکنم، تو اگه   _ 

نباشر من کجا شبو صب کنم آخه؟ تو چراغ این  

 خونه ای ننه ! دیگه نشنوم از این حرفا بزتر   

گردنش را دوباره رها کرد و دستش را هم روی پیشاتر  

اش گذاشت، فکر به اینکه یک روز خانجونش نباشد  
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دیوانه اش میکرد. وقتر پدرش رفت و کیم بعد  

مادرش هم به فکر تجدید فراش افتاده بود این  

خانجون بود که با تمام وجود خودش را پای این دخیر  

 گذاشت و هم مادرش شد و هم پدرش  

خانجون با محبت و اشک هاتی که از عشق زیاد به  

نوه اش در چشمانش جمع شده بود، آیت الکرش  

برایش خواند و به سمتش فوت کرد . ذکر روز و  

ر بود که از چشم بد دور بماند و بالخره   شبش همی 

د.    بگی 
 رس و ساماتر

ک کم کم روی هم افتاد و خواب او را در   چشمان دخیر

ده دقیقه ای نگذشته بود که   بر گرفت. اما هنوز 

صدای بلند زنگ درب چرتش را به بدترین حالت  

 ممکن پاره کرد.  

با وحشت از جا پرید و نگاه رسخش را به آیفون داد 

که چند نفری را پشت درب نشان میداد. خانجون  
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ون آمد و بابت بیدار شدن   خانه بی  ر غرغرکنان از آشیی

 ها را به رگبار بست :  نوه ی بیچاره اش آن 

م   _  ای خدا نگذره ازشون، باز زنگو اشتبایه زدن، بمی 

 بچه ام تازه خوابش برده بود  

غرغرهایش داشت اوج یم گرفت که چشمش به افراد 

 موجوددر تصویر کوچک آیفون افتاد  

 وا رفته رس جایش ماند و زبان به کامش چسبید.   

نگاهش میکرد،هنوز گیج خواب بود و  ساحل پریشان  

هاله ای محو از مادربزرگش یم دید. صدای خش  

 گرفته ی او خانجون را به خود آورد :  

 کیه ننه؟     _ 

د و با ذهتر مشوش به   زن دکمه ی کلید را فشر پی 

 سمتش چرخید و زمزمه کرد :  

 عموهاتن مادر   _ 
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 بود تا خواب را به کیل از 
ر
ر چند کلمه کاف رسش  همی 

اند.    بیی

پتوی نازیک که خانجون رویش انداخته بود را از  

دورش کند و از جا بلند شد، زیر لب به خودش گفت  

 : 

 سالم روستاتی ت  طمع نیست    _ 

 معلوم نیس واس خاطر چی اومدن؟!  

فت بلند فریاد زد :    همانطور که به سمت اتاقش می 

یتر داریم تو یخچال؟    _   ننه میوه شی 

زن به خود آمد و درب را نیمه باز گذاشت . به    پی 

خانه رفت تا وسایل را برای پذیراتی فراهم کند. با   ر آشیی

دیدن یخچال پر خیالش راحت شد و از همانجا فریاد  

 زد :  

 آره ننه داریم    _ 
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ون آمد، دلش    از سینه بی 
ی

نفس ساحل با آسودیک

مقابل این جماعت گرگ صفت  نمیخواست زره ای 

کم آورده و راه را برای یاوه گوتی هایشان هموار کند.  

موهای بلندش را سفت بست و پشت رسش گوجه  

ون آمده و   کرد حوصله نداشت از زیر شال بی 

تمرکزش را برهم بزند. یم دانست گفتگوی پر جنجایل  

به پیش دارند و دوست نداشت با ت  حواش مسی  راه  

ین لباس  به سمت دل د. یگ از بهیر خواه آنان پیش بی 

هایش را از آویز جدا و به تن کرد. تنوع انتخات   

نداشت زیرا جنس خوب با قیمت مناسب همه جا  

برایش پیدا نیم شد که با سلیقه اش هم همخواتر  

ت کرم بلندش شال مشگ   داشته باشد. روی سوییشر

هم  اش را آزاد انداخت و شلوار کتان مشگ رنگش را 

به پا کرد. کیم خودش را به طرف آینه کشید و  

 خودش را برانداز کرد.   
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قد و باالی الغر و کشیده اش خوب در آن  

ت کرم رنگ قالب خورده بود و کیم پرتر و   سوییشر

 رسحال تر نشانش میداد.    

فرصتر نبود تا دستر به چهره اش بکشد، چشمان  

 اش را بیشیر به  
ی

مخمور قهوه ای رنگش خستگ

 نمایش میگذاشت.  

  

 ]03:30 03.08.19[  

 32# 
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به خصوص که رگه های قرمز تمام سفیدی چشمش  

 زیاد  
ی

ر از خستگ را پوشانده بود. پوست سفیدش نی 

ت  رنگ تر شده بود. رژ کالباش اش را برداشت و به  

ان   ر ر یک رژ کشیدن به می  لب هایش کشید، همی 

خسته ی قبلش او را فاصله داد.  زیادی از چهره ی  

کیم از همان رژ را هم با دست ، روی گونه هایش  

کشید و بعد از اینکه رضایتش از ظاهرش جلب شد از  

ون آمد. عجیب بود که هنوز نرسیده بودند...    اتاق بی 

خانه ایستاد و خانجونش را نگاه کرد که با   ر جلوی آشیی

. به  اضطراب مشغول چیدن میوه ها درون دیس بود 

 آرایم صدایش زد :  

 ننه، ننه    _ 

آنقدر درگی  فکر و خیال بود که صدایش را نشنید ،  

 ساحل بلندتر صدایش کرد :  
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 ننه، حواست کجاست؟    _ 

زن یکه خورده به خود آمد و نگاهش کرد :    پی 

 هان؟    _ 

ش که از شوق   ساحل دلش به حال مادربزرگ پی 

افتاده بود یم سوخت  دیدار فرزندانش به تپ و تاپ 

   ... 

ننه، فدات شم ول کن اینارو، برو خودتو خوشگل   _ 

یف آوردن ...    موشگل کن ، پشات بالخره تشر

هر کاری کرد بازهم نتوانست کنایه نزند. از وجود  

م یم کرد. دلش    فرزندان ت  رگ و ریشه ای رسر
ر همچی 

در بود و  به حال مادربزرگش بیشیر آشوب بود که ما 

این دوری را بر نیم تابید هر چند که تظاهر به  

خونشدی میکرد، باز میدانست ته دلش چه آشوت   

 است.   
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به یاد مادر خودش پوزخند زد و رسی به نشانه ی  

تاسف تکان داد، از روزی که رفته بود محض رضای  

ش چگونه   خدا یک تماس هم نگرفته بود ببیند دخیر

 روزگار یم گذراند.   

خانه خارج شود    ر ر که خواست از آشیی زن همی  پی 

 صدای یاهلل گویان عمویش در خانه پیچید...  

ساحل پوزخندی زد و با اعتماد به نفس صدا بلند کرد  

 و گفت :   

 بفرما تو عمو!   _ 

خانجون به نشانه ی حمایت دست پشت کمر دخیر  

نشان  گذاشت و از جایش تکان نخورد. میخواست 

 میکند.   
ی

 دهد تا چه حد پشت نوه اش ایستادیک

عمو شهروز چشم چرخاند و نگاهش افتاد روی نوه و  

مادربزرگ که تنگ هم ایستاده بودند. پشت رسش  
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عمو بهروز داخل شد و درب خانه را بست. ساحل از  

اینکه یم دید تعدادشان کم است نفس راحتر کشید.  

سید و بابت  عمو شهروز دست و صورت مادرش را بو 

غیب شدن یکباره اش زبان به توجیه و تفصیل باز  

کرد. ساحل ت  حوصله و ت  طاقت نگاهشان میکرد تا  

 زودتر این نمایش مسخره را به پایان برسانند.  

شهروز رسش را برگرداند و نگاه پر تمسخر ساحل را  

 شکار کرد. ابروتی باال پراند و گفت :  

 چطوری عموجون؟    _ 

تش کرد و کنایه زد :  ساحل دست د   ر جیب سوییشر

 به لطف خدا هنوز رسپام!    _ 

شهروز دستر به ریشش کشید و دست ها را به نشانه  

 ی شکر باال برد :  

 الیه شکر! سالمت باشر عمو    _ 
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ی از خود نشان داد و تند و فرز   بهروز چاپلوش کمیر

ش کرد که البته سهم مادر  ش بیشیر  با هر دو احوالیی

 بود...  

ساحل به مبل های پشت رسشان اشاره ای زد و گفت  

 : 

 راه گم کردین از این ورا ...   _ 

 با ابرو به ساعت اشاره زد و ادامه داد :   

یف بیارین چه رسد به   _  ما رس شب انتظار نداریم تشر

 این موقع !   

بهروز خصمانه نگاهش کرد و اما شهروز منطقر تر  

فت.   گفت :  جلو می 
ی

 سکوت کرد و با زرنگ

 زیاد مزاحمت نمیشیم عمو!    _ 

 ساحل با تمسخر خودش را جلو کشید و گفت :  



  

  
 298 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

حاج عمو مهمون حبیب خداست... یاد گرفتیم  _ 

ام دشمن رسمونو نگه داریم تو خونمون، شما که   احیر

 جای خود داری!   

دندان شکنش هر دو را  حاج عموی غلیظش و جواب 

رس جای خود نشاند. کنایه اش به چند سال قبل بود  

و ت  حرمتر که هر دو عمو به او کرده بودند... معلوم  

بود شمشی  را از رو بسته است و همان ساحل  

یکدنده و لجبازی که زخم دشمنانش را از یاد نیم برد  

مقابلشان نشسته است . فکر میکردند مدتر راحتش  

ر نفرستند او را یم ترساند و  گذاشته  ی تی زمی 
و مشیر

وادار میکند کیم هم که شده عقب نشیتر کند ، اما از  

ا نبود. خییل وقت بود که حنای آن دو پیشش   این خی 

 رنگ باخته بود.   
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ر    میانشان در جریان بود و در این بی 
جنگ لفظر

زن بود که با سکوتش اجازه ی میدان تازی را تمام   پی 

 نوه اش صادر کرده بود.     و کمال به

زن برای   ساحل روی مبل مقابل آنها نشست و پی 

خانه برگشت.   ر  پذیراتی به آشیی

ه؟    _  ا عمو؟ درس و دانشگاه خوب پیش می   چه خی 

بهروز بود که این را پرسیده بود. ساحل نگاه برانش را  

از چشمان عمو شهروز جدا کرد و به کنارش سوق  

رادرش بود و نمیتوانست مانند  داد. بهروز ساده تر از ب 

ر لحن رسد و مصنوغ اش   د و همی  او با پنبه رس بی 

دلیل کافر بود تا شخصیتش را نشان دهد. ساحل به  

 پشت رسش تکیه زد و به صالبت جواب داد :  

ر که با جماعت پر تزویر و   _  میگذره دیگه عمو ، همی 

 هم کالس نیستیم 
ی

 ایام به کامه!   دورو و دورنگ
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رنگ از رویشان پرید و خشم در چهره شان پر رنگ  

 شد.  

ی خودش را پیش کشید و گفت :    بهروز با ت  صی 

تر بچه؟ فکر میکتر ما   _  ر چرا انقد زخم زبون می 

 دشمنتیم که...  

 ساحل حرفش را قطع کرد و گفت :  

، خواهشن این بازیو زودتر   _  ر عمو دوستمم نیستی 

، ته ه ر سه  تموم کنی  ر لعنتر می  مه ی حرفا به اون زمی 

 نه؟   

ی  تومنم که بخواین   10من باید چند بار بگم میر

 نمیفروشم،نمیفروشم...  
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ین و آینده دارترین   به پدر خدابیامرزش که بهیر

رسمایه اش را برای پش کوچکش به ارث گذاشته  

ر  وزی که هر چه زمان   500بود... زمی  ی پی 
میر

اب کهنه با ارزش تر میشد و   میگذشت مانند رسر

  ... ی هایش بیشیر و بیشیر  مشیر

آنقدر ملک با ارزشر بود که شهروز صالح نمیدانست  

برای امالیک های طمع کارتر از خودشان آن را رونماتی  

ی و کارشناس   ر هر چه مشیر کند و برای همی 

میفرستاد همه و همه از زیر دستان خودش در  

ی های   کارخانه اش بودند. چند وقتر هم بود که مشیر

ک یم فرستاد تا او را وسوسه به    زیر قیمت برای دخیر

ر روز   قبول پیشنهاد کند و این فکر که قیمت آن زمی 

به روز باال یم رود را از رسش بندازد. اما نیم دانست  

که ساحل با یک خوب خداشناس آشنا شده بود و  
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ر را برایش   رک و راست همه ی واقعیت های آن زمی 

ح داده بود که حال دم به هیچ تله ای نمیداد.   ..  رسر

 شهروز دندان قروچه ای کرد و گفت :  

عمو تو هنوز خییل بچه ای، ما هم نمیدونیم از یک   _ 

ی که اینطور یکدنده داری لگد به بختت   خط میگی 

نه، درو که   ر ، اما بدون شانس یه بار در خونتو می  تر ر می 

   ! ه و دیگه رنگشم نمیبیتر ه و می   وا نکتر مییی

ت  موقیع روی لب  با شنیدن حرفش، لبخند پهن و 

های ساحل نقش بست. خدا را شکر میکرد که  

نمیدانست با یک مشورت کرده و از ال به الی جمله  

هایش خوب فهمیده بود چگونه آن ها را سوزانده  

 ت  اطالغ.   
ر  است همی 

خانه آمد و ساحل به   ر  چاتی از آشیی
خانجون با سیتر

را از دستش گرفت. اشاره  تندی از جا بلند شد و سیتر 
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زن روی مبل بنشیند، بعد هم لیوان چاتی را   کرد تا پی 

ر بدون آنکه تعارف   برایش گذاشت و سیتر را روی می 

 کند مقابل دو برادر قرار داد.   

 خانجون رسی    ع گفت :  

 خودت چی مادر؟    _ 

 ساحل ابرو باال انداخت و گفت :  

 مییل ندارم خانجون...   _ 

میکرد تا چایشان را کوفت کرده و  منتظر نگاهشان 

شان را زودتر کم کنند.     رسر

شهروز لبش را با چاتی تر کرد و بعد از نیم نگایه که  

حواله ی مادرش و آن ابروهای گره کرده اش کرد  

 شمرده شمرده به حرف آمد :   

اییو   _  ر واال غرض از مزاحمت اینه که اومدیم یه چی 

 اسناد و مداریک    واست عموجون روشن
ی

کنیم. به تازیک
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وزی ارث بابای   ر پی  پیدا کردیم که نشون میده زمی 

 خدابیامرزت نیست اصال.  

لحظه ای سکوت کرد و با دقت نگاهش را تی مادرش  

ه   ت به او خی   پر از حی 
و ساحل فرستاد که با چشماتر

 بودند.  

به ی کاری وارد کرده است   معلوم بود طبق انتظار ضر

  ... 

ر مادر و برادرش در گردش   بهروز ت  طاقت نگاهش بی 

 بود.  

شهروز چرچر به تسبیحش داد و ذکری زیر لب خواند  

ی به حرف آمد :     و با تسلط بیشیر

اما دلم نمیاد طفل یتیمیو تو این دوره و زمونه ت    _ 

 هیچ رها کنم!   
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  ساحل با انزجار چشمانش را از تسبیح او جدا کرد و 

به چشمان پر از خباثتش دوخت. حیف خانه ی خدا  

که او به دورش چرخیده بود و نام حاچ  را به دنبال  

خود اضافه کرده بود او که زاده ی شیطان بود و درس  

ش !     بگی 

 با تنفر زمزمه کرد :  

 بازی جدیده؟    _ 

 شهروز از جا بلند شد و مادرش را نگاه کرد :   

ر ،  حاج خانم شما هم میدوتر   _  که رس وصیت نوشیر

ز   آقاجون یک شبه رایش برگشت و زمینو به نام فریی 

 زد...  

با حق به جانت  حرص درآر به ساحل نگاه کرد که از  

شدت خشم روی پا بند نبود و اگر اجازه یم یافت  

 دندان های این پی  کفتار را در دهانش خرد میکرد.   
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 میکند ادامه داد 
ی

 :  انگار که دارد از خودگذشتگ

ز خدا بیامرز با   _  سند و مدرکشم موجوده که فریی 

جعل سند زمینو به نام خودش زده ویل ما مرام و  

 رسمون میشه، نمیخوایم تو رو عمو ت   
ی

مردونگ

 پشتوانه بزاریم...  

 مکتر کرد و با خونشدی تی  آخرش را زد :   

ر سهم بابات نیست دیگه،  _  اما یه  با اینکه اون زمی 

 شانیس بهت میدیمو یه پیشنهاد دیگه...  

ی  تومن نقد و عیل الحساب ازت میخرم، نظرت    4میر

چیه؟ ساحل با نفرت از جا بلند شد و به درب  

 خروچ  اشاره کرد :   

امتون واجب، اما محبت که از حد   _  ینو احیر بزرگیر

 بگذرد با عرض پوزش نادان خیال بد کند،   
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شکتر کنم مثل خودتون، پاتونو از  قبل اینکه حرمت 

ون     خونم بزارین بی 

 شهروز تا دهان باز کرد ساحل غرید :  

ر حاال    _   همی 

دستانش از خشم مشت بود و به خاطر خانجون بود  

ونشان نکرده بود.     که با داد و فریاد بی 

 شهروز شانه ای باال انداخت و گفت :  

ر یک هفته   میدونم شوکه شدی عمو!  _  برای همی 

بهت فرصت میدم، قبول کردی که هیچ نکردی باید  

برای همیشه قید اون زمینو بزتر و دست بکیسر  

 ازش...  
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زن با عصبانیت از جا بلند شد و رو به پشش توپید   پی 

   : 

تر شهروز ؟ خجالت بکش ،   _  ر این حرفا چیه که می 

تر ؟  به   ر  برادر مرده ات تهمت می 

خون خون ساحل را میخورد ، با تمام سلول های  

ر بود باز یک بازی جدید راه انداخته این   تنش مطمی 

 عموی ت  مرام ...  

 شهروز به سمت مادرش جلو آمد و گفت :  
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 حاج خانم ، تهمت نیست ...   _ 

 ساحل دندان قروچه ای کرد و بلند توپید :  

 به سالمت ...   _ 

زن که نای رس پا   هر دو با پوزخند هاتی کنج لب از پی 

ایستادن نداشت خداحافظر کرده و رفتند . ساحل  

ر   منتظر ماند درب آسانسور بسته شود، صدای پایی 

ر آن را که شنید با عصبانیت شالش را از رس   رفیر

 درآورده و به مبل کوبید :  

 اه اه اه    _ 

زن بااحتیاط جلو آمد و دست روی بازویش   پی 

 گذاشت :  

 ننه ، دورت بگردم    _ 

ساحل چشمان پر خونش را به او دوخت و ت  حال  

 لب زد :  
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ر ؟    _   ننه اینا دیگه کی 

زن چکید و با غصه نوه ی بیچاره اش را   اشک پی 

نگریست که کلکسیون غم و اندوه هایش تکمیل  

 تکمیل شده بود ...   

ه مال و منال داره ، چشمش مونده رو اون  این هم _ 

ر لعنتر    زمی 

از رس غصه کمرش خم خورد و دستش را به دیوار  

 گرفت با لحن بغض داری گفت :  

ر آدیم بود ؟ آدم جعل سند ؟   _  ننه ، آقام یه همچی 

آره ننه ؟  تنش لرز گرفته بود و اشک ها دانه دانه  

 غلطید... روی گونه هایش یم  

زن دست زیر بغلش برد و کمک کرد روی مبل   پی 

 بنشیند .   
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ننه دورت بگردم ، معلومه که نه ، همه رو رسش   _ 

قسم میخوردند ، اهل دوز وکلک نبود بچم ، پاک  

 پاک بود، مرد بود مرد  

رسش را به پشتر مبل تکیه داد و چشمانش را بست .  

ر آن از رس ت  خو   سوزش بدی را  با بسیر
ی

ات  و خستگ

ر چشمانش را دوباره پر اشک ساخت   حس کرد و همی 

زن کنارش نشسته و مشغول نوازشش بود ،   . پی 

صدای لرزان از بغضش باز هم آوای خوشر را ایحاد  

ک مست خواب شد. رسش را   میکرد . چشمان دخیر

روی پای مادربزرگش گذاشت و اجازه داد نوازش  

 کمرنگ کند ...    هایش غم و دردش را کیم

 بود ، محال بود کیس ازش کمک   _ 
ی

بابات پر مردونگ

 بخواد دست رد به سینه اش بزنه ،  
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سوننت ننه ، طمع چشمشونو   این ناخلفا میخوان بیر

کور کرده ، نمیدونم کجای راهو اشتباه رفتم که این  

 شد آخر وعاقبت من با این بچه ها ...  

اثشو تقسیم  شت  که پدر بزرگت خواست ارث و می   

وزی مال شهروز بود ، مغازه ی راسته   ر پی  کنه ، زمی 

ز و حجره ی فرش هم برای بهروز ،   ی بازار مال فریی 

ر خییل قبل تر ها سندشو   همه اینو از قبل میدونسیر

نوشته بود حاچ  خدا بیامرز یم ترسید ناغافل مرگ  

بیاد رساغش و تکلیف بچه هاش نامشخص بمونه ،  

 ...  اما شبش اومد و 

ک را به صفر رسانده    بیش از حد توان دخیر
ی

خستگ

بود ، در حالیکه میل شدیدی داشت تا بافر سخنان  

مادربزرگش را بشنود ، به خواب فرو رفت و دیگر  

ی را نشنید...   ر  چی 
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 * 

اکت ایستاده بود .   پشت درب کالس به انتظار آنیر

میکرد زودتر کالس خایل  این پا و آن پا میکرد و دعا 

شود تا بتواند با استاد صحبت کند . انتظارش زیاد  

طویل نکشید ، درب کالس باز شد و دانشجویان یگ  

ون رسازیر شدند . ساحل از   یگ و با رس و صدا به بی 

شان خودش را کنار کشید تا همه خارج شوند .   مسی 

تک و تویک از دانشجویان این کالس را یم شناخت و  

ش پرداخت .  هم ان کنار درب به سالم و احوالیی

کالس که تقریبا خایل شد ، تقه ای به درب زد و گفت  

 : 

 استاد اجازه هست ؟!    _ 

ش بود با   ر استاد مقدم که رسش گرم مقاالت روی می 

 شنیدن صدای او با تعجب برگشت ونگاهش کرد :  

خاتر ! اینجا چیکار میکتر ؟    _   سالم ، خانم امی 
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ساحل داخل کالس آمد و دانشجویان حاضر در  

کالس را هم از نظر گذراند ، خوشبختانه دو سه  

نفری بیشیر نبودند که سخت مشغول بودند و  

 توجیه به او نداشتند .   

 استاد ، چند تا سوال داشتم ازتون    _ 

استاد مقدم با دست به روبرویش اشاره کرده کرد و  

 گفت :  

ر   صندیل بزار   _   بیا بشی 

 مچکرم استاد   _ 

 استاد قرار داد و ت  مکث رفت  
ر صندیل را روبروی می 

 رس اصل مطلب :  

 استاد واال غرض از مزاحمت اینه که ...   _ 
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ابروهای استاد به خاطر تمرکز و دقت بهم نزدیک  

ر کیم نگراتر به   ک نی 
شده بود و چهره ی پریشان دخیر

 جانش ریخته بود :  

   چی شده دخیر ؟   _ 

ساحل نفس عمیقر کشید و حقا که سخت بود از یک  

 نزد یک غریبه پرده بردارد :  
ی

ر مسئله ی خانوادیک  چنی 

استاد راستش بازم در مورد اون زمینه نفرین شده   _ 

است نفس پر حرص و صورت قرمز از خشمش باعث  

سد :    شد استاد خودش را جلو کشیده و بیی

ن که مثل یه گنج میمونه االن   چرا نفرین شده ؟ او  _ 

 ساحل پوزخند زنان ت  حواس گفت :  

 بله استاد اگه این نمک به حروما بزارن...   _ 
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 که زده بود شد و رسش را  
ر
خییل زود متوجه ی حرف

م قرمز شده بود   ر انداخت ، حال چهره اش از رسر پایی 

 : 

مندم استاد ، اعصاب نمونده واسم ...   _   رسر

ی از لب پر خنده و شیطنت های زیر پوستر اش  خ ی 

ر باعث شد استاد مقدم متوجه شود   نبود و همی 

 اوضاع بدتر از آتر است که فکرش را میکرد...  

 د دخیر بگو چی شده خب ؟!   _ 

 ساحل آب دهانش را قورت داد و گفت :   

استاد در جریان شخصیت ناجوونمردونه ی   _ 

 عموهام که بودین دیگه نه ؟! 
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ر کرد و   استاد با دقت نگاهش میکرد رسی باال و پایی 

منتظر خب گفت ،ساحل دندان قروچه ای کرد و  

سیع کرد تمرکزش را بدست آورد ، همیشه در هر  

ین مسائل شخیص و   کاری یکه وتنها بود از کوچیکیر

 اش گرفته تا مسائل 
ی

بزرگ این چنیتر ... اما وقتر زندیک

عموهایش با خروار خروار آدم دورو و دورنگ به  

جنگ با او برخاسته بودند ، تنهاتی جنگیدن را  

احمقانه پنداشت و برای محافظت از حق و حقوقش  

دست کمک به طرف استاد مقدیم که خوب و با  

مرایم اش را با تمام وجود حس کرده بود دراز کرد ، او  

 االنصاف خوب کمکش کرده بود .   هم الحق و 
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استاد بازی جدیدشون اینه که وصیت نامه ی   _ 

 آقاجونمو جعیل نشون بدن   

 استاد با ابروهاتی باال رفته نگاهش کرد :  

؟ بعد این همه سال ؟    _   یعتر چی

ر کرد و به آرایم گفت :     ساحل رسی باال و پایی 

ر واسم مهم   _  تر ، اینکه احمق فرض  استاد من زمی 

ن رو نمیتونم تحمل کنم ، آقا   بشم و حقمو ازم بگی 

ر نزد که   خدابیامرزم تموم عمرش ، دست به اون زمی 

ر کرده باشه ، من نمیتونم زحماتشو   آینده ی منو تامی 

 به باد بدم ...  

 استاد خودش را جلو کشید و گفت :  

ر حق توعه و نباید ازش دست بکیسر ، من   _  اون زمی 

میفهمم چطور میتونن انقد طماع و حریص باشن ،  ن 
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ر سهم توعه   اما تو نباید میدونو خایل کتر ، اون زمی 

 نباید مفت ببازیش ...  

ر کرد و گفت :    ساحل رسی باال و پایی 

ر ،   _  استاد دیشب دوتاشون اومدن خونمون گفیر

وصیت نامه ی اصیل آقاجونو پیدا کردن ، که توی  

ر به بابای خداب   یامرزم اث نرسیده ...  اون زمی 

 با استیصال نگاهش کرد و گفت :  

 حاال من چه خایک به رسم بریزم ؟    _ 

تستاد با دلسوزی ومهرباتر نگاهش کرد و واقعا از  

اینکه سختر های این بچه رو به پایان نبود دلش  

 خون یم شد .   

ر ، هزار نفر   _  س ، کاری نمیتونن بکیر کارشناس داره  نیر

این مملکت ، نمیتونن جای سند واقیع و جعیل رو  

ر ...    عوض کیر
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 ساحل آرام اما عصت  گفت :  

م پولشون از پارو   _  استاد اون عموهای از خدا ت  خی 

ر تا اون زمینو از   ه ، چند ساله دنبال فرصیر باال می 

سم با پول قایصر وکارشناسو   چنگ من درآرن ، مییر

 بخرن ...  

او هم کیم به هراس افتاده بود اما برای  گرچه که 

ک را خاطر جمع کند با لحن آرامش بخیسر   اینکه دخیر

 گفت :  

نگران نباش ، نمیتونن ، مگه شهر هرته ، هر جا   _ 

ر کاری   کمک خواستر من هستم ، نمیذاریم همچی 

ر     کیر

کیم امید و دلخوشر ته دلش جوشید و به این فکر  

ده که با استاد مقدم  کرد که خدا چه شانیس به او دا

 آشنا شده است ؟!  
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سند اصیل وصیت نامه دست کیه ؟  ساحل   _ 

 ابروهایش را بهم نزدیک کرد و گفت :  

ر به نام آقا خداییامرزمه ، سندش هست ،   _  واال زمی 

وصیت نامه رو نمیدونم ، ویل فک کنم دست ننه ام  

 باشه ...  

ل ت  حواس گفته بود  استاد با شنیدن ننه ای که ساح

ت  اختیار خندید . گوشه های چشمش از خنده ی  

ر خورده بود وطرح لبخند را روی لب   عمیقش چی 

های او هم کاشت . استاد با صداتی که هنوز ته خنده  

 ها را با خود داشت گفت :  

وصیت نامه ی اصیل رو از ننه خانمت بگی  و یه   _ 

 جای خوب نگهش دار  

حال ساحل متوجه ی خنده ی یکهوتی استاد شده  

بود ... اما دلخوشر نداشت که استادش را همرایه  

ر کرد و گفت :    کند ، فقط به آرایم رسی باال و پایی 



  

  

  
 323 

  

    ماه افتاده در آب                                  
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ن استاد ؟    _   چقدر امکان داره زمینو بتونن ازم بگی 

 باز   _ 
ر
 داره با اتکا به چه سندی دعوای حقوف

ی
بستگ

ر ...    کیر

دارک و اسنادشونو که ببینم میتونم با اطمینان  م

 جواب تو بدم  ساحل آهاتر گفت و سکوت کرد .   

ر   _  ر و وصیت نامه رو یه جای مطمی  فقط سند زمی 

 نگه دار...  

 چشم استاد    _ 

ک بیچاره خی  نداشت که وصیت نامه ی مذکور  
دخیر

حاال در دستان عموی نامردش جاخوش کرده و راه پر  

خیم روبرویش است که گذر از آن به این  پیچ و  

 آساتر نیست ... ******  

سورن جونم منو بخشیدی ؟ دیدی من ت  گناه   _ 

 بودم ؟   
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   یگانه علیزاده 

سورنا پر گالیه و آزرده نگاهش کرد و با اینکه همه ی  

شواهد و مدارک نگار را ت  گناه جلو میدادند باز نیم  

ر ب   ود ؟  دانست چرا هنوز از او دل چرکی 

 روبروی آینه ایستاده و موهایش را یم بست:  

پاشو حاضر شو ، برو دانشگاه ، مگه کالس نداری ؟    _ 

 نگار خودش را لوس کرد و گفت :   

 حالم از اون دانشگاه بهم میخوره ...   _ 

سورنا خییل زود پیام را گرفت و با عصبانیت به  

 طرفش چرخید و گفت :  

و که   _  نمیخوای بهانه کتر قید  عه ؟ این گند اخی 

 دانشگاهو بزتر ؟   

نگار یکه خورده نگاهش کرد ، انتظار نداشت ماجرا را  

 به این موضوع ربط دهد ...  

 گفت :  
ی

 با دلخوری ساختگ



  

  

  
 325 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یک دوست داره بشینه تو خونه که من دومیش    _ 

 باشم ؟  سورنا رسی    ع حرفش را قطع کرد و گفت :  

ر نیستر ، میخوای بری اون   تو که اهل خونه  _  نشسیر

 خراب شده موسیقیو ادامه بدی   

 صدایش کیم بلند تر شده بود وقتر گفت :  

 مگه نه ؟    _ 

 نگار لب برچید و فکر نمیکرد سورنا آنقدر تلچر کند :  

سورنا تو که میدوتر من چقدر عاشق موسیقر ام تو   _ 

 هم مثه مامان اینا رفتار میکتر ؟  

آلودش باعث شد ، سورنا عقب نشیتر  لحن بغض 

 کرده و کوتاه آید :  

ارم حرفه ای بری دنبالش ، جلو   _  ر ویل فک نکن می 

چشم  
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   یگانه علیزاده 

من واسه هزار تا ت  ناموس دهن باز کتر و عشوه  

 بریزی ...  

_                                          

                            

  

   03.08.19   03:32    

# 36   
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   یگانه علیزاده 

 فهمیدی ؟   

ر آنکه او را  نگار  دستانش را دور گردنش انداخت وحی 

 یم بوسید گفت :  

قربونت بشم سورن جونم ، حاال نیومدن دنبالم که   _ 

فت   کنشت اجرا کنم ، یکیم که باید جلو برم ، پیشر

 کنم...  

 اخم های سورنا را که دید با احتیاط ادامه داد :  

اینکه برا تو بخونم که  عزیزم ، سورن جونم ، واسه  _ 

باید یکم حرفه ای بشم نه ؟  دوباره او را بوسید و  

 گفت :  

فقط واسه تو میخونم ، فقط واسه تو عشوه   _ 

یزم فدات شم ...    می 

 سورنا ال اله اال اللیه گفت و با خنده نگاهش کرد :  



  

  
 328 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ی نکن ، میخوام برم   _  پاشو پاشو پدر سوخته ، دلی 

 مت ...  دانشگاه تو رو هم برسون 

نگار با خیایل که راحت شده بود از جا بلند شد و  

 خوشحال وخندان مانتویش را پوشید .  

 * 

ر پیاده   جلوی دانشکده توقف کرد و هر دو از ماشی 

اتر که وارد   شدند ، سورنا با بدبیتر نگایه به دخیر

 دانشکده یم شدند انداخت :  

ه ی عویصر رو ببینم دو  _   نگفتم  اون دخیر
ی

ر و برت نگ

ر کرد و دستش را   نگار  نگار به تندی رسی باال و پایی 

 گرفت :  

چشم سورن جونم ، چشم ، اصال از ورودی ما که   _ 

 نبود  
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   یگانه علیزاده 

،نمیدونم چه جوری منو پیدا کرده بود  سورنا با ت   

 رسی تکان داد و گفت :  
ی
 حوصلگ

 خیله خوب دیگه حرفشو نزن جلو من ، بیا بریم ...   _ 

نگار برای اینکه تصادفش را دوباره یادآوری کند راه  

رفتنش را کیم نمادین با آه و ناله همراه کرد تا سورنا را  

 متوجه کند :   
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 آخ آخ      یگانه علیزاده 

 گفت :  سورنا دستش را گرفت و  

نمیتوتر راه بری تکیه بده به من  با حرص نگاهش   _ 

 کرد وگفت :  

 چه بالتی رس خودت آوردی بچه ؟  نگار با   _ 
ر ببی 

 لحن لوش گفت :   

م ویل قهر تو رو   _  قربونت بشم ، دلم میخواست بمی 

 نبینم که...  

 سورنا ال اله اال الیه گفت ومحکم دستش را گرفت :  

 یک کالست تموم میشه ؟     _ 

 تا شب کالس دارم    _ 

 سورنا ابروتی باال انداخت و گفت :  
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من ظهر کالسم تموم میشه باید برم دنبال کارای     یگانه علیزاده 

تحلیل ، کالست تموم شد با آژانس برگرد خونه ، یا  

ر شهاب هست ، برسوندت     ببی 

ر کرد و گفت :    نگار رسی باال و پایی 

 نگران نباش ...  باشه سورن جونم ، تو   _ 

 ** 

ساحل خسته و ت  حوصله پای صحبت های پایاتر  

استاد نشسته بود و هر پنج دقیقه ت  طاقت ساعتش  

 را نگاه میکرد .  

دلشوره ای که از حرف زدن با استاد مقدم به جانش  

افتاده بود داشت امانش را یم برید . یه به خودش  

اتفافر نیوفتاده است باز دلش  یادآور میشد که هنوز 

آرام نیم گرفت . استاد که خسته نباشیدش را گفت  

 به تندی از جا پرید . رضا با دیدنش با خنده پرسید :  



  

 _ 

  
 332 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
ته ؟    _    یگانه علیزاده   چه خی 

دیگه حوصله ام نم کشیده بود  رضا کنارش ایستاد و  

 گفت :   

ون    _   بریم ناهار بی 

 ساحل به تندی مانع شد و گفت :   

 یه خروار کار دارم ...  نه بابا  _ 

ر آنکه برایش   کیفش را پشت رسش انداخت وحی 

 دست تکان میداد گفت :  

 خداحافظت رضا بزار واسه یه روزدیگه ...   _ 

رضا دلگی  نگاهش کرد و رفتنش را نظاره کرد ،فکر به  

آنکه این رفتارش از رس ناراحتر حرف های دیروزشان  

 یکرد .   باشد داشت پشیمانش م
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به ای به     یگانه علیزاده  محمد یگ دیگر از هم کالش هایشان ضر

 شانه ی رضای خشک شده زد و گفت :  

 ت  خیالش شو ، اون دخیر پا نمیده  

ه بود . محمد   رضا سکوت کرد و هنوز به جلوخی 

 دوباره گفت :  

 شاید هنوز به عماد خان وفاداره    _ 

 رضا عصت  و ت  طاقت به سمتش برگشت و گفت :   

اسم اون پشه ی الشر رونیار ، خوشت میاد نمک   _ 

 بریزی به زخمم ؟  

تزده نگاهش کرد وگفت :    محمد حی 

ی نگفتم ک   _  ر  یه چرا رم میکتر چی 

رضا دستر برایش در هوا تکان داد و با عصبانیت  

ر چنگ زد و رفت .    کیفش را از روی می 
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  محمد همانطور متعجب به سمت دیگر هم کالش   یگانه علیزاده 

 هایش برگشت و گفت :  

 یعتر تا این حد ؟!   _ 
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 یگ از دخیر ها پشت چشیم نازک کرد و گفت :  

ه ی عصت  بداخالق از رسشم   _ 
حیف رضا ، دخیر

 زیاده بخدا  

  ! 

 خندید و گفت :  محمد 

ه نازی    _   تو از کجا رسچشمه میگی 
ی

این پدر کشتگ

ر عصت  گفت :    نازنی 

ه ی لوس و ت    _   دارم باهاش ، دخیر
ی

چه پدر کشتگ

مزه ، با اون اداهای لوش که از خودش در میاره واال  

ه ی عقده ای     همش از رس جلب توجه دخیر

 د و گفت :  محمد چشمانش را در حدقه چرخان 

 نداری اصال   _ 
ی

 اصال پدر کشتگ

** در ایستگاه اتوبوس نشسته وبرنامه ی امروزش  

فکر میکرد ، باید به کافر نت رفته و سفارش جدیدش  



  

  
 336 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

خانه ی اوس   ر را تایپ میکرد ، از آن طرف هم آشیی

رجب انتظارش را یم کشید . دلش میخواست اول به  

امه جویا شود اما مسی  رس  خانه رفته و از وصیت ن 

 نت بود و حوصله ی برگشت و پیچیدن را  
ر
راهش کاف

نداشت . در واقع حوصله ی هیچی را نداشت ،  

خسته شده بود از بازی روزگار ، خسته شده بود از  

یکنواختر روزهایش ... البته در غم وغصه و بال و  

 اش یکنواخت شده بود ، هر روز یک  
ی

مشکل زندیک

جدید به رس راهش یم افتاد و نیم   مشکل و مصیبت 

 دانست یک قرار است رنگ خوشبختر را ببیند ؟!   

 نفس عمیقر کشید ورو به آسمان زمزمه کرد :  

خدایا ناموسا خسته نشدی از این همه حرکتر که   _ 

 ما زدی ؟  
ی

 رو زندیک

  

 ]03:32 03.08.19[  
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   یگانه علیزاده 

 37# 

  

  

  

  

 دستر روسینه اش گذاشت و گفت :   

دم   _  من نوکرتم هستم ، خی  و صالحمم همه روسیی

به خودت ، ویل با انصاف یکم وا بده ، من مگه چن  

ساله   ۲۰، یک مثه این   ۲۰سالمه بهار که بیاد میشم 

 کردم ؟ یک از خوشر زیاد شب خوابم برده ؟  
ی

ها زندیک

 نم کشید و رفت ...   ۵ته خوشبختیام 
ی
 سالگ

، سختیام که قربونش  از اون به بعد من   بودم و تنهاتی

 برم از در و دیوار یم ریخت واسم ...  
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   یگانه علیزاده 

 ، ت  پدری ، ت  مادری ،  
ی

 ، آواره یک
ی

بدبختر ، بیچاریک

 ت  پویل ...  

 مکتر کرد و با یک نفس عمیق ادامه داد :  

شکست عشقر ، همه روتجربه کردم ، حاالم قراره   _ 

 آس و پاسیو تجربه کنم ؟؟؟  

 حالم نمیسوزه ؟   ناموسا دلت به 

اتوبوس که رسید گفتگویش را قطع کرد و با یک یا  

عیل از جا بلند شد ... با تمام وجود میدانست که  

پشت این همه سختر خوشبختر خوابیده ، فقط باید  

 یگ یگ موانع را رد میکرد تا به سعادت یم رسید .  

مانده به  هندزفری اش را از جیبش خارج کرد تا مسی  

و را کیم رسگرم باشد . با روشن کردن صفحه اش   میر

متوجه تماس از دست رفته ی سورنا شد . دست  
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د که همان لحظه پیامش   گذاشت تا با او تماس بگی 

 هم رسید :  

سالم ساحل خانوم ، خوت  ؟ ببخش دیروز زنگ   _ 

زدی رسم شلوغ بود ، من االن اومدم واسه برداشت ،  

 رستر واسم ؟   لیست کارا رو میف 

 دیروزشان سورنا ت  خی  بود ونمیدانست  
ر خب از رفیر

کار را تا کحا پیش برده اند . ساحل دستش را عالمت  

تماس گذاشت و گوشر را گوشش چسباند باید  

 مفصل توضیح میداد :  

 الو سالم    _ 

سورنا با روی گشاده که ناشر از حسنه شدن روابطش  

 جواب داد :  با نگار بود  

 به به ساحل خانوم احوال شما ؟    _ 
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   یگانه علیزاده 

ون انداخت   ساحل نگایه از شیشه ی اتوبوس به یی 

 وگفت :  

 یه میگذره دیگه ... میگذره    _ 

ا ؟    _   چه خی 

 سالمتر    _ 

 کجاتی ؟     _ 

 تو اتوبوس    _ 

سورنا از جواب های تک کلمه ایش فهمید اوضاعش  

 زیاد رو به راه نمیگذرد   

میشم ، لیست کار را رو بفرست واسم  مزاحمت ن _ 

م .    امروز آزاده وقتم تا یه جاتی پیش بی 

فکری از ذهنش عبور کرد و باعث شد جواب او را   

یادش برود . دلش نمیخواست به خانه برود ، رس کار  

 هم توانش را نداشت  
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، میدانست یک صفحه تایپ کند نیم ساعت به  

خانه اش هم که چند  فکر فرو یم رود ، ر کار آشیی

ساعت دیگر وقتش یم شد . یکهو دلش مواست  

همصحبت کیس شود که از جنس خودش است ، ت   

هیچ دلیل و بهانه ای هوای سورنا و گپ و گفت با او  

به رسش زد . آخرین باری که با هم به آنجا رفته بودند  

آنقدر خندیده بود که خنده ی خونش را به مدت یک  

 د کرده بود !   هفته تمدی 

الو بچه ، کجا رفتر ؟ الو ساحل الووو یکه خورده از   _ 

ون آمد وگفت :    فکر بی 

 ببخش حواسم پرت شد ، االن واست میفرستم !   _ 

سورنا با شنیدن این حرف بادش خوابید و باشه ای  

گفت ، شاید دوست داشت او هم امروز همرایه اش  

ی نگفت و تلفن را قطع کرد .   ر  کند ، چی 
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ساحل ایستگاه بعد از اتوبوس پیاده شد و برای  

و به آن طرف خیابان رفت . جابجاتی   استفاده از میر

و از لذت بخش ترین کارهاتی بود که دوست   با میر

داشت انجام دهد ، هیچوقت بخاطر نداشت وقتر از  

ر یم رود اخم هایش درهم   و پایی 
پله های طویل میر

ر پله جا میگذاشت و با سور و   باشد . همه را روی  اولی 

ر یم دوید . مسی  طویل    پله ها را پایی 
 هیجان بافر

راهرو های کم نور و پیچ در پیچش او را به رس ذوق یم  

آوردوهیجان زده اش میکرد . او برای خوب کردن  

های کوچک استفاده میکرد و چه   ر ر چی  حالش از همی 

 راحت بود شاد کردن دلش .   

ر آمد و همان   پله ها را با  ی سورنا پایی  هیجان غافلگی 

و هم رسید . بهیر از این نیم شد ، من   لحظه میر

کارتش را روی دستگاه گذاشت و با خوشحایل سوار  

و شد .    میر
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دقیقه زمان    ۱۰ایستگاه بعد باید پیاده میشد که  ۳

 یم برد .  

ر پیام را برای سورنا نفرستاد  میخواست  برای همی 

خودش کار ها را حضوری تقسیم کند . عالوه بر این  

اگر لیست را یم گرفت برای پیدا کردنش از میان  

ش   کوچه پس کوچه های سایت دیگر نمیشد غافلگی 

 کرد . پس بهیر بود لیست را نیم فرستاد .   

و که پیاده شد تلفنش زنگ خورد رد تماس داد و   از میر

ر   با هیجان به سمت خیابان پله ها را باال رفت . همی 

که به سطح خیابان رسید ماشینش را کیم باال تر پیدا  

 کرد و خودش را هم عصت  و کالفه...  
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   03.08.19   03:33    

# 38   
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ر خورد پر  سورنا با چند تقه ای که به شیشه ی  ماشی 

 اخم به چپ برگشت.   

ساحل با ردیف دندان های سفید و مرتب با یک  

لبخند عمیقنگاهش میکرد . خییل سخت بود جلوی  

د وقتر اینگونه از دیدنش   کش آمدن لب هایش را بگی 

 به وجد آمده بود .  

ی بود که در آن لحظه بدان   ر انگار دیدنش همان چی 

ر را به  نیاز داشت . ل بخند یکطرفه ای زد و درب ماشی 

آرایم گشود . ساحل خودش را عقب کشید و با همان  

 لبخند پهن سالم کرد :  

 سالم علکم جناب !    _ 

سورنا نگایه به رس تا پایش که نشان میداد از دانشگاه  

 آمده است انداخت و گفت :  

خاتر !    _   خانوم امی 
ی

 چه سورپرایز قشنگ
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 کالس بودی ؟   

 ل آه خسته ای کشید وگفت :  ساح

 آررره اسی  شدیم ب موال     _ 

 نگایه به اطراف انداخت و گفت : 

وع کنیم ؟   _   رسر

 سورنا با لبخند حرفش را تکرار کرد :  

وع کنیم ...   _   رسر

قدم به قدم، کوچه به کوچه بدون آنکه حرفر از  

کردند . ساحل  تقسیم کار به زبان آید برداشت را آغاز  

غم و غصه ، مشکالت خطرناک احتمایل همه و همه  

د و یک آن روز قصد داشت   را به دست فراموشر سیی

خوش بگذراند . انگار کائنات برای ماندگار شدن  

لبخند روی لب هایش همه ی تالششان را میکردند .  

هوای رسد صبح گایه با آفتاب مالییم که همه جا  
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ان های یخ زده ی شان را پرتو افشاتر میکرد استخو 

گرما بخشید و اهایل منطقه که بالخره پس از آزمون  

وخطا های بسیار حاال به ساحل و همراهش اعتماد  

کرده بودند روی خوششان را نشان دادند . رس ظهر  

 از کارهاتی که استاد  
ر بعد از برداشت چند مورد سنگی 

لیست کرده بود ، خسته و گرسنهدقایقر را به خود  

زن مهربان که حکم ریش سفید  اسیر  احت دادند که پی 

یتر به سمتشان   محل را داشت با سیتر چای و شی 

 آمد .  

هر دو خسته و ت  رمق روی پله ی یگ از خانه ها  

نشسته بودند ، سورنا به درب خانه تکیه زده و  

ر با کیم فاصله در   پاهایش را دراز کرده بود و ساحل نی 

کنارش چهار زانو روی پله نشسته و کیفش را روی  

ر و   پایش گذاشته بود. سورنا با دیدن طرز نشسیر

چشمان بسته اش با لبخند نگاهش میکرد . در این  
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چهار سال دانشجوتی هیچ روزی به پر مشقتر آن  

روز نگذرانده بود ، اما این ها باعث نمیشد منکر  

بود ، در  لحظات شادی شود که با آن دخیر گذرانده 

واقع انرژی خالیص که با همصحبتر او به رگ هایش  

 ها را یم گرفت  
ی

تزریق میشد جلوی همه ی این خستگ

ینش سیتر را به سمت سورنا   زن با لهجه ی شی  . پی 

 گرفت و گفت :  

ر    _   بفرما پش لت  تر کنی 

همزمان چشمان ساحل باز شد و سورنا نگاهش را به  

زن روب  رویش داد . هر دو شتاب زده از جا بلند  پی 

ر سیتر دید پیش   شدند . ساحل که تعلل او را در گرفیر

دستر کرد و با لبخند پهن و عمیق سیتر را شتاب زده  

 از دستش گرفت و تشکر کرد :   

دس شما درد نکنه حاج خانم ، واس چی زحمت   _  

 کشیدین  
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 ؟   

سورنا اشاره کرد تا  سیتر را گرفت و با چشم و ابرو به 

 برای تشکر لت  روی هم آورد .  

ه به نقطه   سورنا دست به سینه تشکر آرایم کرد و خی 

 ای در فکر فرو رفته بود...  

دیدم مادر از صبحه دارین این کوچه اون کوچه یم   _ 

ر    چرخی 

، خسته شدین ، گفتم یه چاتی بیارم خستگیتونو در  

ر     کنی 

گذاشت وبا مهرباتر  ساحل سیتر را روی همان پله  

 گفت :  

محبت کردین حاج خانوم ، اتفاقا خییل هم به   _  

زن خوشحال شد و اشاره کرد تا بشینند   موقع بود  پی 

. سورنا زودتر به رس جایش بازگشت وکنجکاوانه و پر  
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ه ی ساحل و صمیمیتش رسی    ع هنگامش با   سوال خی 

زن شد .     پی 

سفید محل که گوتی به نیابت از همه ی اهایل  ریش 

ون   محل مامور شده بود تا به خوت  مو را از ماست بی 

بکشد ، یگ یگ سواالتش را مطرح میکرد و همینطور  

هم تعارف یم کرد چاتی شان را قبل از رسد شدن میل  

کنند . سورنا از این همه حرافر او خسته شد و دلش  

 سوخت که گی  سواالت  هم کیم برای دخیر بیچاره یم

زن افتاده بود ، عاقبت با اجازه ای    پی 
تمام نشدتر

زن که   گفت و از جا بلند شد . حرفهای خاله زنگ پی 

حال وارد حریم خصویص دخیر شده بود ، حوصله  

ون کشید و   اش را رس برده بود . تلفنش را از جیب بی 

ه  وارد تلگرامش شد . نگار پیام داده بود که با شهاب ب 

خانه برگشته است . به نظر یم رسید که دوباره به  

همان دخیر حرف گوش کن سابق تبدیل شده است .  
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د که   البته میدانست زمان زیادی را در بر نیم گی 

دوباره رستق بازی های نگار آغاز شده و بحث و  

جدلشان به پا شود . واقعا نیم دانست چگونه یم  

ی بود  توان این خوی رسکش او را رام کند ؟ ! نگار دخیر

که به خاطر پرورشگایه بودنش کینه ی سختر از  

همه به دل گرفته بود و با لجبازی هایش عقده هایش  

را رسکوب یم کرد . خوب به خاطر داشت چند سال  

ر بار پا به خانواده ی عمه اش   قبل که برای اولی 

وی بود به   ر  گوشه گی  و میر
گذاشته بود ، چقدر دخیر

ر رنگش چگونه  طوری که با آن چ شم های درشت سی 

همه را با تعجب نگاه میکرد و از نزدیگ با آنها  

خودداری ... شاید اینکه زماتر که وارد خانواده ی آنها  

شد دخیر بچه ی خردسایل نبود که بشود گولش زد و  

پرورشگایه بودنش را پنهان کرد باعث شده بود  
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همیشه خودش را از دیگران عقب دیده و حس  

 داشته باشد .  رسخورد 
ی

 یک

  

 ]03:33 03.08.19[  

 39# 

  

  

  

  

سورنا ومهرباتر ذاتیش باعث شد ، نگار را به حال  

خودش وانگذارد و همیشه هوایش را داشته باشد، به  

خصوص که پریوشر وجود داشت که آن ابتدا خوب  

خون نگار را در شیشه کرده بود ، البته قبل از اینکه  

 سورنا جانبداری اش را ازاو آغاز کند ...  
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اعتماد و هواداری سورنا از او باعث شد رفته رفته  

د و بتواند با غرور در   اعتماد به نفس الزم را بگی 

جمیع ظاهر شده و از پس افرادی که او را به باد  

 تمسخر یم گرفتند خوب بر آید .  

وتی داد که حال خودش  عشق سورنا به او چنان  نی 

هم از پس او بر نیم آمد . آیه کشید و فکرش با  

زن و ساحیل که چای یم نوشید و هنوز گرم   دیدن پی 

صحبت بود به چند ماه قبل پر کشید . آخرای ترم  

هفتش بود و برای تکمیل پروژه ی درس روستایش به  

یگ از روستا های حوایل شهر رفته بود البته به همراه  

ر . با وجود مخالفت های شدیدی که داشت باز  نگا

حریف خواهش تمناهای او نشده و بااالجبار او را با  

خود همراه کرده بود ، سورنا که میدانست دلیل این  

حضور ناگهاتر و سماجتر که به خرج میداد چیست  

دیگر زیاد مخالفت نکرد و او را با خود آورده بود .  
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ا بودند نگار را به  دودخیر دیگری که همگرویه سورن 

حسادت کشانده بود و برای نشان دادن دوستر اش  

با او به آنجا آمده بود . بماند که در میان کار چه ناز و  

عشوه هاتی به پا کرده بود تا میخش را در چشمان آن  

ان بیچاره عمیق تر بکوبد و امیدشان را از سورنا   دخیر

انه فقط شامل آن دو   ناامید سازد . این رفتار متکی 

ر از نیش وکنایه   دخیر بیچاره نیم شد واهایل روستا نی 

 های او در امان نبودند .   

سورنا که تمام طول ترم به روستا رفت و آمد داشت  

همراه مردمش به خوت  رابطه ی صمییم برقرار کرده  

بود و دقیقا اتفاق چندی قبل تکرار شد و یگ از  

 آنها به عا
ی

دت همه ی  کودکان محل برای رفع خستگ

این چند وقت ، چای و نان محیل دستپخت مادرش را  

 برای سورنا وهمراهانش آورد .  
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سورنا دستر به رس کودک کشید و سیتر را از دستش  

 گرفت .  

بعد هم برای تشکر یک مشت بزرگ آجیل از درون  

دش برداشت و در جیب های کودک خایل کرد .   داشی 

ی که آن رو  ر ز به همراه داشت آجییل بود که  تنها چی 

د ماشینش وجود داشت . سورنا رو   همیشه در داشی 

به رفیقش شهاب که او هم در این گروه حضور  

ی که مشغول کار بودند   داشت با اشاره به دو دخیر

 گفت :  

ر ، نیم ساعت   _  داشم ، صداشون کن ، گلوتی تازه کیر

 دیگه دوباره ادامه میدیم  

صورتر مچاله شده انگار که   شهاب که رفت نگار با 

 چندشش شده باشد با غرغر به حرف آمد :   
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ه ؟   _  ر عشقم میخوای بخوری واقعا ؟ لیواناشون تمی 

این نونو معلوم نیس چه جوری پخت کردن ، خدا  

 میدونه ...  

 سورنا با نچ میان حرفش آمد و گفت :  

وع نکن نگار ، مغزم پوکیده حوصله   _  رس جدت رسر

 رم به موال ...  ناز و غمزه ندا

نگار که به او برخورده بود حریص رویش را برگرداند و  

زیرلب غرغرهایش را ادامه میداد. دخیر ها که به  

جمعشان پیوستند نگار آنقدر چشم و ابرو آمد و ایش  

احت را زده   و پیف کرد تا آن بیچاره ها قید اسیر

انگار در حضور او و  وفالفور به رس کارشان برگشتند . 

 نگاه چندشنایک که حواله ی سیتر ومحتویات  

بخت برگشته اش میکرد ، کش شان میدانستند هم  

 با سورنا و شهات  که ت  خیال لقمه یم زدند !  
ی

سفریک

سورنا با اینکه در یک خانواده ی مرفه پرورش یافته  
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که یم  بود و از همان کودیک بدون تالش به هر آنچه  

خواست رسیده بود اما باز این ذات پاک و مردیم  

اش بود که به خاطر مال و مکنت فراوان احساس  

برتری نسبت به زیردستانش نیم کرد و به دیده ی  

 تحقی  به کیس نیم نگریست .   

ون شد وگنگ به   با صدای بلند ساحل از فکر بی 

 سمتش برگشت ، حرفش را متوجه نشده بود .   

وت ؟ به سیتر کنارش اشاره  کجاتی حا  _  چ  رفتر هیی

 زد و ادامه داد :  

 بیا ،حاج خانوم تازه دمشو واست آورد    _ 

سورنا با حس بدی که از مقایسه ی ساحل با نگار  

گرفته بود به سمتش به راه افتاد . ذهن مقایسه گرش  

ل    بدون کنیر
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خصایص و معایب آن دو را کنار هم یم چید و  

 نشانش میداد .  

چشمانش را محکم باز و بسته کرد و سیع کرد فکرش  

 خودش را کنارش انداخت  
ی

را دگرگون کند . با خستگ

و نفس عمیقر کشید . اواخر اسفند بود و بهار داشت  

خودی نشان میداد ، درخت تنومندی که باالی  

انده بود تصویر زیباتی به نمایش  
رسشان شاخه گسیر

را به درب خانه ی پشت  میگذاشت . سورنا رسش 

رسش تکیه زده و از میان شاخ و برگ درخت، آسمان  

پر ابر و آت  رنگ را دید یم زد . محو این هوای پاک و  

تصویر دلچسبش شده بود . نسیم خنک و سایه ی  

افتاده روی رسشان لرز خفیقر به تنش وارد یم کرد اما  

ه    و هوای آت  چشمانش را به خود خی 
ر منظره ی سی 

ه بود . ساحل با دیدن نگاه عمیق او به اطراف با  کرد 

 لحن پرخنده ای گفت :  
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 پش حاچ  وا بده ، چاییتو بنوش بریم تی کارمون !    _ 

ی جز   سورنا نگاهش کرد و انگار باور نیم کرد به دخیر

نگار اجازه دهد انقدر با او صمییم رفتار کند ! به  

زمان کم ، در  راستر که او در خود چه داشت که با این 

فت کرده بودند ؟!    دوستر شان این همه پیشر
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   03.08.19   03:33    

# 40   

  

  

  

  

                                 

_                                          
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ساحل از این یکهو پرسیدنش متعجب ابروتی باال  

پراند. اینکه یکهو توجهش به این موضوع جلب شده  

میداد به مرحله ای رسیده اند که سورنا  بود نشان 

میخواهد کشفش کند ، در رابطه با او سوال های  

زیادی برایش پیش آمده که دیر یا زود زبان به  

 پرسشش باز میکند !   

ساحل تک خندی زد و به این فکر کرد که این  

ر بار است اینها را یم شنود ؟!     چندمی 

ر این سالها زیاد برایش تکرار  این دست از سوال ها د

شده بود ، دیگر حوصله نداشت جوات  بدهد ،  

ح دهد .    خسته بود از اینکه خودش را رسر

 آه خسته ای کشید و همان جواب تکراری را داد :  

 روزگار این ریختر پرمون داد    _ 
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جواب کوتاه و رس بسته اش ، سورنا را به خود آورد ،  

 بیشیر میداد ،  نباید به خودش اجازه ی موش 
ر
کاف

اصال تا به حال یک درباره یک دخیر کنجکاوی کرده بود  

 که این بار دومش باشد ؟  

ذهنش مدام او را مواخذه میکرد در میان غرولند های  

 ذهنش پرید و گفت :  

چون این دخیر شبیه هیچ کس نیست  و حریف   _ 

 کنجکاوی اش نشده و دوباره پرسید :  

ه به روبرو گفت  آبچ  داآش چی  _  نداری ؟ ساحل خی 

 : 

 نه    _ 

 جدی ؟ تگ پس ؟   _ 
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   یگانه علیزاده 

دودل بود از اینکه بگوید یا نگوید ، عاقبت با لحن   

ین   آرایم انگار هنوز تردید داشت از اینکه یگ از بزرگیر

یک شود .     رازهای زندگیش را با کیس رسر

 یه خواهر برادر چهار ساله هم دارم !  _ 

 م تر اضافه کرد :  و آرا

 ناتتر ان    _ 

هیجاتر که از این حرفش در وجود سورنا به پا شده  

ر رفت .   بود با شنیدن بافر جمله اش به یکباره از بی 

حافظه اش قوی تر از آتر بود که پازل بهم ریخته ی  

ذهنش را تکمیل نکند . آن مرد بد طینت و بد دهتر  

بان با او درگی  شده بود ت   که چند وقت قبل در خیا

شک پدر این دو بچه ای بود که یم گفت . جا خورد  

ر   خییل هم جا خورد ، انتظار نداشت یک چنی 

حقیقتر را از او بشنود اینکه شوهر مادرش به او  

چشم داشت موضوع هولناک و ناراحت کننده ای  
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   یگانه علیزاده 

بود ، به خصوص که با وجود دو بچه پیوند عمیق  

ر  تری میان مادرش و   آن مرد بوجود آمده بود و همی 

نشان میداد رهاتی اش از او به آساتر نخواهد بود .  

سکوت آزاردهنده ای میانشان برقرار شده بود و هر  

دو فرو رفته در افکارشان اظهار پشیماتر میکردند .  

ر و سورنا پشیمان از پرسیدن !    ساحل پشیمان ازگفیر

شود سورنا با  برای اینکه زودتر جو ناخوشایند عوض 

 خنده گفت :  

 باید جالب باشه دو تا بچه اینقدری تو خونه نه ؟!   _ 

ر جواب نیست از   و بعد انگار بفهماند نیازی به گرفیر

 جا بلند شد و گفت :  

من که معده ام به قار و قور افتاد ، پاشو بریم ی   _ 

ی بریزیم تو این خندق بال بچه !    ر  چی 

ک    متعجب رسی باال کرد و نگاهش کرد :  دخیر
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   یگانه علیزاده 

 بریم ناهار ؟    _ 

 سورنا قلنجش را شکاند و با لذت گفت :  

ا کرد   _  ر اوووم بدجوری انرژیم ته کشیده دلم هوس پییر

 بیا بریم مهمون من !  

ساحل رسی    ع واکنش نشان داد و دستش را باال برد و  

 گفت :  

 باشه هستم !   _ 
ی

 دونگ
ی

 دونگ

داشت و به طرفش گرفت . با  بعد هم سیتر را بر 

 چاشتر حرص غرغر کرد و گفت :  

 کشتر منو پش کوفتش کن دیگه     _ 

ر آنکه چایش را   سورنا یکتای ابرویش را باال پراند و حی 

 رس یم کشید گفت :  

تو به کار انداختر !  _  ر  میبینم که زبون تند و تی 

ک به راه افتاد و گفت :    دخیر
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 هستر تو پش   _ 
ر
ناموسا لهم کردی ، چقد تعارف

حاچ    با لیوان خایل از چای به دنبالش راه افتاد و با  

 خنده گفت :   

ی ؟   _   حاال کجا داری می 

 برم پسش بدم به صاحابش    _ 

 **** 

  

 ]03:33 03.08.19[  

 41# 
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   یگانه علیزاده 

احساس  محیط ساده و به دور از تجمالت هرگونه 

معذب بودن را از ساحل گرفته بود . با لبخندی پهن  

به در و دیوار آنجا زل زده بود و آخرین باری که پا به  

رستوران گذاشته بود را به خاطر یم آورد . چند هفته  

قبل همراه دوقلو ها وخانجونش شت  در یگ از اغذیه  

 فروشر های محل شام خورده بودند .  

س و حالش با آن شب تفاوت بسیاری داشت .  اما ح

ین دلیل آن بر میگشت به همرایه که حال   بزرگیر

داشت ویل آن شب نبود . از لحظه ی ورودشان تا به  

ر   ه شان را به می  ر لحظه ده جفت چشم نگاه خی  همی 

آن دو دوخته بودند . ساحل ذهنشان را خوب یم  

 ساده و ت  آرایش ه
مراهش  خواند ، سورنا کجا و دخیر

کجا . بیشیر شبیه خواهر و برادر به نظر یم رسیدند تا  

 دوست !   
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   یگانه علیزاده 

ساحل خودش را به سمت او که غرق در تلفنش  

 شده بود پیش کشید و گفت : 

یه پش ، فک کنم حضور من اینجا بختتو داره یم   _ 

بنده سورنا گنگ نگاهش کرد و با ابرو و تکان رس  

 منظورش را پرسید !  

ک نچی    کرد و گفت :  دخیر

ی بابا ! میگم خیلیا اینجا   _  حاچ  چقدر دیر میگی 

ر !  مرد جوان آهاااان کشیده ای گفت و تازه   تونخیر

متوجه ی منظورش شده بود ،با یک نیشخند جواب  

 داد :  

س نیستم !    _   من قبال تور شدم ، دیگه قابل دسیر

ک خنده ی کوتایه کرد و نگاهش را نامحسوس   دخیر

ان م های کناری فرستاد . بیشیر از آنچه که  به دخیر ر ی 

 فکر میکرد توجهشان به آن سمت جلب شده بود !  
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   یگانه علیزاده 

سورنا گوشر اش را کنار گذاشت و با همان لبخند   

 یک طرفه به خودش اشاره کرد و گفت :  

ر سعادتر نصیبت شده چه حیس   _  از اینکه ی همچی 

 داری ؟!   

ک با شنیدن این حرف با  صدای بلند زیر خنده  دخیر

زد . آنقدر بلند که او را هم به خنده انداخت . با ته  

 مایه های خنده دوباره پرسید : 

تر از خوشحایل نه   _  ر تو دلت داری پشتک باالنس می 

 ؟   

 .... _ 

حتر میتونم یه عکس یادگاری هم بندازم که سندیم   _ 

 داشته باشر واسه امروز !   
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   یگانه علیزاده 

ک از خنده غش کند !لحن  دیگر کم مانده بود  دخیر

انه ی سورنا واقعا هم خنده دار   بامزه و ژست متکی 

 بود .  

ک آرام میگرفت   به خصوص زماتر که خنده های دخیر

 با یک حرف دیگر دوباره او را به خنده یم انداخت !  

وقتر سورنا با لحن پر خنده ای که از خنده های او  

 نشات یم گرفت گفت :   

ر برامون   _  خاتر از حس االنتون بگی  خانوم امی 

ر با سورنا خانزاده به یک   ،شنیدم همیشه آرزو داشتی 

انه بروید ،   رستوران فوق الکچری در سواحل مدییر

 االن چ حیس دارید ؟!   

اشاره اش به درب ودیوار رستوران ارزان قیمتر که  

درش نشسته بودند به خوت  گویای شوچر هایش بود  

   ! 
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   یگانه علیزاده 

ش دلش را از شدت  ساح ل با شنیدن جمله ی اخی 

 خندهمحکم گرفت و بریده بریده رو به او گفت :  

ناموسا... ت  خیال ... ما.. شو ، همه دل و رودم...   _ 

 تو هم..  

 گره ..خورد !   

سورنا که انگار از دیدن خنده های عمیق و از ته دل او  

را جمع نکرده  به وجد یم آمد بساط شوچر هایش 

ده تر هم کرد !     بلکه گسیر

انه ی او کرد و گفت   صدایش را به تقلید از لحن دخیر

 : 

نگار ، رویای شب وروزم دیدن جناب   _  واال آقای خی 

 مکان رویاتی بود !   
ر  خانزاده تو همچی 

ک را   کج و کوله کردن صورتش خنده های دخیر

ی  لرزید !  تشدید کرد و شانه هایش با شدت بیشیر
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   یگانه علیزاده 

د یا جلوی دهانش را ، تا   نمیدانست دلش را بگی 

توجیه بیش از این به آنها جلب نشود گرچه که  

ه به خنده هایش شده   ر االن هم خییل ها خی  همی 

 بودند !  

ساحل با التماس در میان خنده هایش از او خواهش  

کرد تمامش کند وگرنه کم مانده بود از شدت خنده  

ر پهن شود .     روی زمی 

ه ی خنده های عمیق واز ته   سورنا با لبخند محو خی 

یک   ک شد . دوست داشت به خودش تی  دل دخیر

 بگوید که توانسته بود دلش را به این راحتر شاد کند !   

ی ته قلبش آرام یم   ر وقتر خنده هایش را یم دید چی 

شد انگار وظیفه اش را توانسته بود به خوت  انحام  

 وریتش را با موفقیت به پایان رساند !  دهد ومام

البته جدا از همه ی اینها اتفاق قابل ستاییسر بود که  

به دور از حواشر های مربوطه با یک دیگر دوست  
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   یگانه علیزاده 

شده بود ، فقط دوست معمویل فقط دوست  

معمویل ! این یک موفقیت بزرگ بود که هر دو  

 بدون هیچنیت سوء با هم یم گفتند و میخندیدند !  

ره سفارش حاضر شد و پیش خدمت به سمتشان  بالخ

 آمد .  

ک با لت  پر خنده اشک هاتی که از شدت قهقهه 
دخیر

روی صورتش نشسته بودند را زدود و از گارسون  

 تشکر کرد .   

آنقدر حالش خوب بود که به خاطر نداشت آخرین  

بار یک اینگونه ت  دغدغه خندیده بود ؟! انگار همه ی  

مشکالت زندگیش حل شده و دیگر غم و غصه ای  

برای خوردن نداشت ! شاید هم فقط آن روز به  

احت داده بود هم از کار و بارش و   خودش زمان اسیر

 هم از افکار موهوم و آزاردهنده اش .  
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   یگانه علیزاده 

ان هم سن و   میخواست فقط یک روز مانند دخیر

سالش وقت بگذراند ، فراموش کند مادری دارد که  

ظیفه ی مادری اش پشت پا زده و رهایش  به او و و 

کرده ! فراموش کند ناپدری هوس باز چشم چرانش ،  

ر را بهم بریزد ،   ر فرصتر است تا دوباره همه چی  در کمی 

فراموش کند برادر های پدرش مانند گرگ های آماده  

ر کرده اند ، یم خواست یک   به حمله برایش چنگال تی 

ش کند و فقط  روز همه ی این بدبختر ها را فرامو 

 بگوید  

ا در مشامش پیچیده و ته دلش   ر بوی خوش پییر

عجیب مالش  
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یم رفت ! تازه یادش آمد از صبحانه ی رسپاتی و اندیک  

      

  

   03.08.19   03:33    

# 42   

  

  

  

                           

_           
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ی نزده   ر که صبح خورده بود تا به حال لب به چی 

 است . با ولع  

وع کرد به خوردن و انگار حضور سورنا در کنارش   رسر

ی بر وی نگذاشته بود   ر بار هیچ تاثی  آن هم برای اولی 

ایش خایل کرد و حتر  ! تمام سس ها  ر را یکجا روی پییر

ر رحم نکرد .    رنگ گلوریا نی  ر  به سس سی 

ر رنگ   ایش را سی  ر سورنا با دیدن او که با سخاوت پییر

 میکرد هشدارگونه به حرف آمد :  

 که  ساحل ت    _ 
یه یه یه ، معده اتو یم پوکوتر

 خیال شانه ای باال انداخت و گفت :  

ر نباشه که مزه نمیده   ت  خیال پش  _   حاچ  ، تند وتی 

د و گفت :   سورنا لب بهم فشر

واال چی بگم که همه جوره داری غالفمون میکتر !   _ 

 از تجربیاتم در مقابل تو نمیشه استفاده کرد  
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ای   ر ک خندید و همانطور که یک اسالیس از پییر دخیر

  _ محبوبش را به نیش یم کشید ، با نیشخند گفت : 

الپوشوتر نمیکتر تجربیاتتو  چشمگ زد و  خوبه که 

 ادامه داد :  

 صداقتتو دوس دارم !   _ 

ر و شوچر و خنده هایشان به   رس به رس هم گذاشیر

فتر بود که آن روز به آن دست یافته   خوت  گواه پیشر

 بودند .   

در میان خنده اش یکهو یاد دیشب و دلشوره ی  

ند روی لبهایش ماسید و  شدید پس از آن افتاد . لبخ

د و   ر یکهو سکوت کرد . هر قدر که خودش را گول می 

از یادآوری آن فرار میکرد باز ذهنش مانند آهن ربا یم  

چسبید به دیشب و نمایش آینده ی ترسناک احتمایل  

اش . سخت بود که زحمت چندین و چند ساله ی  

پدرش را به ناحق از دست یم داد ، حتر اگر مال دنیا  
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ه نیم کرد ، سخت بود مفت   چشمش  را به خود خی 

 بخشیدن حقش ، آن هم با این خفت و خواری ...  

سورنا متوجه ی سکوت یکباره اش شد و با ابروتی که  

 بهم نزدیک شده بودند پرسید :  

 چت شد یهو بهم ریختر ؟!  _ 

ساحل با غصه آیه کشید و دیگر این یگ را نیم  

یک شو  د ... حتر اگر با او به میان هم یم  توانست رسر

گذاشت چه سودی به حالش داشت ؟ به قول  

پیشه ی مورد عالقه   دیالوگدیالوِگ محبوِبمحبوب هیر

اش ، مایکل اسکافیلد در رسیال فرار از زندان ، هر چه  

 کمیر یم دانست بیشیر به نفعش بود !   

ک چانه ای باال انداخت و با یک خنده ی تلخ   دخیر

 گفت :  
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هیچی حاچ  ، روزگار حسود ، چش دیدن خنده   _ 

 های مارو نداره ، غم و غصه رو به خاطرمون میاره !   

سورنا وا رفته نگاهش کرد ، لحن مظلومانه اش قلبش  

را به درد آورد . یک حس آزار شدید گوتی یگ از  

نزدیکانش به گرفتاری دچار شده باشد .  ساحل برای  

ایش اشاره زد و  خاتمه ی این سکوت با خنده ب  ر ه پییر

 گفت :  

یزه هرکول !   _   بزن تو رگ ، هیکلت بهم نمی 

ش غم چشمانش را کمرنگ نکرد که هیچ   ر جمله ی طیر

ر بیشیر از   برق اشکش را هم به نمایش گذاشت و همی 

قبل سورنا را متاثر ساخت . انگار خود ساحل هم  

فهمید که زود نگاه گرفت و تا دقایقر طوالتر رس باال  

 نکرد ...  

مرد جوان رسش را به نریم تکان داد و بیشیر از قبل از  

ک در خود   این همه دلسوزی که نسبت به دخیر
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احساس یم کرد شگفت زده شد . اصال از همان  

ر بار که زیر باران با آن لحن محکم مردانه غرید   اولی 

که » چرا به او زل زده است ؟! « جای خود را با  

ف بسیار نسبت به همه در دلش باز کرده بود ،  اختال

یتر خایص داشت که آدیم را مشتاق به   یک شی 

مصاحبت با خود یم نمود و مالقات های بعدی ، این  

احساس ، رفته رفته عمیق تر از قبل شد . به  

 خصوص که حاال یم  

توانست او را هم تراز با پریوش و نگار بداند ،  

تش باد یم کرد حال او  همانطور ک  ه برای آن دو رگ غی 

را هم به دایره ی حمایت خود کشانده بود . البته  

ی متوجه شده باشد ! همه ی   ر بدون آنکه خودش چی 

این ها در ناخودآگاهش اتفاق افتاده و هنوز به  

ون فرستاد و   خودش اثبات نشده بود . نفسش را بی 
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   یگانه علیزاده 

ت ایش زد که حی  ر را در   مردانه گاز محکیم از پییر

 چشمان ساحل بوجود آورد :  

 ماشاءهللا به این آرواره ها    _ 

ر کوبید و ادامه   به به می  ت چند ضر با همان بهت و حی 

 داد :  

 بخور بخور نوش جونت پش جون، نوش جونت !   _ 

ر کشیده شد و به این هاج و  واچ    لب هایش به طرفی 

او لبخند زد . به بر و بازوی ماهیچه ای و عضالت  

 چو تاب خورده اش اشاره زد و گفت :  پی

 اینا که با باد هوا این شکیل نشدند    _  

 ساحل هم با جدیت حرفش را تایید کرد و گفت :  

ر و مکمل و این موادا که باد   _  البته البته ، پروتئی 

 نیست پودره داآشم پودر !   
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   یگانه علیزاده 

چشمان چرخان در کاسه اش ، سورنا را به خنده  

 انداخت ! با غرور به سینه اش زد و گفت :  

محض اطالعت یه مثقال مکمل هم وارد این بدن   _ 

 نشده دخیر جون !  

مشتر به بازویش کوبید و همانطور پر غرور ادامه داد  

 : 

چشای مبارکتو بدوز اینجا ، عینهو سنگه بدنم،   _ 

 سفِتسفت سفت  

 ، واقعِیواقیع واقیع !  

ک چشمانش را در کاسه   چرخاند و گفت :    دخیر

خب حاال ملفتمون کردی ، ناموسا اون بادی که ب   _ 

 غبغبت انداختیو خایل کن حاال !   

 سورنا خنده اش گرفت و حق به جانب گفت :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر بدتر داشتر دیگه نیگامونم نمیکردی   _  ی همچی 

جون     دخیر

 

                                    

      

  

   03.08.19   03:33    

# 43   

  

  

  

  

_                                    
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 نشونت میدادم !  

آن حالت تهاجیم و دست به سینه اش ، چشمان  

 که زده  آماده به حمله اش و از همه  
ر
جالب تر ، حرف

بود سورنا را با صدای بلند به خنده انداخت . صدای  

ر کناری را به خود   بلند خنده اش ، توجه مرد و زن می 

جلب کرد . سورنا با همان شانه هاتی که به آرایم تکان  

میخورد به صندیل اش تکیه زد و در میان خنده هایش  

 با شیطنت پرسید :  

 فر زدیا !  لِلالهِنالهن عجب حر _ 

ک به رسعت به قاب پیشاتر اش خورد   ابروهای دخیر

یم که تمام چهره اش را پوشانده بود ، جعبه ی   و با رسر

 دستمال را به سمتش پرت کرد و با حرص غرید :  

ر منحرف ؟   _  ای پشه ی دریده ، بزنم فکتو بیارم پایی 

 این بار نوبت سورنا بود که متعجب شود :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

آبچ  شوما به ده نفر دیگم   من منحرفم ؟ من ؟  _ 

ر .   ر برداشتو میکیر  حرفتو تکرار کتر همی 

 داده  
ر
ک که خودش هم متوجه شده بود چه گاف دخیر

 است، چشمانش را در حدقه چرخاند و رسی    ع گفت :  

 خب حاال اگه بلدی بحثو عوض کن ببینم ؟!   _ 

گوشه ی لب سورنا کشیده شد و با خنده رسش را  

 تکان داد :  

ی هستر که تا به حال دیدم !   _  تو عجیب ترین دخیر

ی   واقعا غی  قابل پیش بیتر هستر  با تاکید بیشیر

 افزود : 

 واقعا !   _ 

 ساحل با خنده تعظیم کوتایه کرد و گفت :  

 غلومتم داآش    _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

و این خنده ای که گاه و ت  گاه روی لب های سورنای  

نشست فقط و فقط از هیر  همیشه جدی یم 

جادوتی او بود ! هنوز لب های هر دو به خنده مزین  

بود که درب رستوران باز شد و دو نفر پا به داخل  

گذاشتند و چون سورنا روبروی درب نشست بود ت   

هوا نگاهش به تازه واردین افتاد . حافظه اش قوی تر  

از آتر بود که آن مردک بد دهِن چشم چران را  

. دستپاچه نگایه به ساحل انداخت که با  نشناسد 

ایش بود .نیم دانست باید   ر اشتها مشغول گاز زدن پییر

چه کند ؟ از طرفر اگر مردک آن ها را یم دید اتفاق  

خوت  نیم افتاد و اگر هم به ساحل یم گفت که باز  

آرامشش بهم یم ریخت ، و در آن لحظه اصال این یگ  

ر ان  داخت و از نگاه به  را نیم خواست . رسش را پایی 

ر باری بود که   چشمان مردک خودداری کرد ، این اولی 

برای دیده نشدن داشت تالش یم کرد و حتر اندیک  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

هم مضطرب شده بود ! مرد و زن همراهش بدون  

ر های پر شده یک راست ، به سمت   نگاه به می 

ر انتهای سالن براه افتادند . سورنا   آخرین می 

 نامحسوس نفس راحتر  

، اما یم دانست دیر یا زود دیده خواهند شد  کشید  

 زیرا حال ساحل بیشیر در دید بود تا او .   

اهایشان نگاه کرد که هر دو هنوز به نصف   ر به پییر

ک هم که ماشاءهللا   نرسیده بودند ،اشتهای دخیر

 داشت ، پس چه باید یم کرد ؟   

 رسش را پیش آورد و به آرایم گفت :  

ر االن   _  ون ،  اگه بت بگم همی  بزن از اینجا بریم بی 

 ناراحت مییسر ؟   
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   یگانه علیزاده 

ساحل متحی  رسش را باال آورد و نگاهش کرد ، مرد  

جوان هر لحظه منتظر بود که پدر خوانده ی عویصر  

 اش داد و فریاد به پا کند ...  

ر فرستاد و همانطور وا   ک لقمه اش را به زور پایی  دخیر

 رفته گفت :  

 ینجاس ؟   کس خایص االن ا  _ 

 سورنا رسی    ع رس تکان داد و تایید کرد :  

 آره آره دقیقا !    _ 

ایش کرد و در حایل   ر ک نگاه مرددی حواله ی پییر دخیر

 که سیع میکرد ت  مییل اش را نشان دهد گفت :  

 با..شه بریم ...   _ 

سورنا رسی    ع و ت  معطیل سوییچش را به دستش داد و  

 گفت :  

 منم جَجلدَیلدی میام   َپپ تو بیی سوار شو  _ 
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   یگانه علیزاده 

ساحل رس تکان داد و رفت که دست به جیب شود  

 که سورنا ت  طاقت اما محکم گفت :  

ر با هم حساب میکنیم فقط االن برو ...   _   تو ماشی 

اینکه اینگونه از او خواهش میکرد زودتر از رستوران 

ناراحتر  خارج شود ، حس بدی روانه ی دلش کرد ، با 

که این بار کتمان نشدتر بود کوله اش را برداشت و به  

سمت خروچ  به راه افتاد . ذهنش مدام اندیشه های  

مسمویم برایش ردیف میکرد و از اینکه حال اینگونه  

 باعث مزاحمت سورنا شده بود خودخوری یم کرد :  

خاک تو رس من ، واقعا خاک تورس من ! عه عه عه   _ 

ون   ، نیگا تو رو خد  ا ، چی جوری ما رو انداخت بی 

ر در حال رفت و آمد بود ،   در حایل که دور و بر ماشی 

 غرغرکنان دوباره به حرف آمد :  
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   یگانه علیزاده 

بله دیگه همینم میشه تقصی  خوده نفهمهه ، تا   _ 

گف بریم یه چی کوفت کنیم زودتر ا خودش به راه  

 افتادم ، خاک تو رسم واقعا خاک تو رسم .  

نگاه دیگری به درب بسته ی رستوران انداخت و از  

ر    که درونش هیچ چی 
ی

پس شیشه های دودی رنگ

 دیده نیم شد غرید :  

یشا   _   سی 
ر این دخیر  کیو دیده بود ، اه عی 

معلوم تر

 به نظر رسیدم خاک عالم تو رسم شه اه .  

لگد محکیم به سنگ ریزه ی پیش پایش زد و منتظر  

ایش را داده و بدون لحظه  ماند سورنا   ر برگردد . پول پییر

 ای مکث از او جدا یم شد ...  

مصمم رسش را تکان داد و اسکناس ها را از کیفش  

د .دقایقر بعد سورنا با دو   ون کشید و در دست فشر بی 

ا برگشت و در حایل که از دیدنش کنار   ر جعبه پییر

ر متعجب مانده بود دستپاچه گفت   :  ماشی 
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   یگانه علیزاده 

ِدد واس چی سوار نشدی ؟ بیی بریم  ساحل به   _ 

 رسدی گفت :  

 _   
ر
نه داآش مزاحمت نمیشم بیا این دونگ من ، باف

 کارا بمونه واس ی روز دیگه عزت زیاد !  

  

 ]03:33 03.08.19[  

 44# 

  

  

  

  

  

د چرا که   فرصت نبود از لحن داش مشتر او لذت بی 

وس با نگایه گنگ انگار که دارد به  لحظه ی آخر  سی 
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   یگانه علیزاده 

خاطر یم آورد او را کجا دیده است به او نگاه کرده  

ر سورنا شتاب زده آمده بود تا بروند   بود . برای همی 

ک ت  خی  از همه جا خداحافظر کرده  
. اما حال دخیر

و داشت یم رفت . سورنا شتاب زده دستش را کشید  

 و گفت :  

ر بری  _   م دیر شد   یه بچه کجا ؟ بشی 

ون نیامده که درب رستوران باز   حرف از دهانش بی 

وس رس خورد روی دست   انه ی سی  شد و نگاه مچ گی 

 هایشان .   

سورنا چشمانش را بست و زیر لب لعنتر گفت .  

ه بود که با چهره ی   وش خی  تزده به سی  ساحل اما حی 

وزمندانه داشت جلو یم آمد . سورنا با اشاره به   پی 

ر گ  فت :  ماشی 

 بزن بریم     _ 
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   یگانه علیزاده 

ک انگار که خشک شده باشد نگاهش از چهره   دخیر

وس در گردش بود .     ی درهم سورنا به سمت سی 

ر   _  به به تو آسمونا دنبالت یم گشتم باباتی رو زمی 

 پیدات کردم   

سورنا با شنیدن حرفش پر خشم چرخید و با یک  

به ی محکم به سینه اش ، او را   به عقب راند :  ضر

 دهنتو ببند تا خردش نکردم مرتیکه ...   _ 

ی اش حسات  کیفور بود   وس که انگار از مچگی  سی 

 بدون توجه به خشم و خروش سورنا جلوتر آمد :  

ون باباتی ؟!    _   با دوست پشت اومده بودی بی 

ساحل از بهت در آمد و با تنفر نگاهش کرد . خدا  

ار ب  ر جر یم شد  میدانست چقدر از او بی  ر ود و چقدر میر

 وقتر خود را پدرش یم خواند .   

 با چندش نگاهش کرد و گفت :  



  

  
 394 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 بکش کنار ، تا روت باال نیاوردم    _ 

سورنا دستش را کشید و او هم ت  مقاومت به  

 دنبالش راه افتاد  

وس عصت  دستش را از پشت رس کشید و گفت   . سی 

 : 

اون ور یم  مامانت خی  داره با این مرتیکه این ور  _ 

 پلگ ؟!  

ون پرید   آخ بلندی که ناخودآگاه از دهان ساحل بی 

سورنا را متوجه کرد . با چشماتر رسخ و رگ گردتر که  

باد کرده بود رس چرخاند و دست ساحل را دید که در  

وس قرار گرفته است . تقالهای دخیر   چنگال سی 

داشت هر طور که  بیچاره ت  فایده بود و انگار قصد 

 شده از او جدایش کند .   

 ولم کن مرتیکه ، این فضولیا به تو دخیل نداره ...   _ 
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   یگانه علیزاده 

سورنا با دندان قروچه مشتر در دهان مرد کوبید و  

ساحل را پشت رسش کشید ، به مانند دفعه ی قبل  

 خودش را سیی بالی او کرده بود :  

 گفته بودم دستت بهش بخوره ، قلمش میکنم ...    _ 

ر افتاد و او هم کنارش   مرد با دهان پر خون روی زمی 

ر نشست . مردم با هیجان دور و برش جمع   روی زمی 

شده بودند ، ساحل ترسیده به کاپشنش چنگ زد و  

 گفت :  

وس با عصبانیت   _  ولش کن این حیوونو بیا بریم  سی 

 صدا بلند کرد :  

ه _   ی هرزه     فقط واسه من جانماز آب میکیسر دخیر

سورنا این ت  ادت  اش را تاب نیاورد و با غرش  

 وحشتنایک رسش را به رسش کوباند .   
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   یگانه علیزاده 

ای مرتیکه نمک به حروم تو شوهر مادرشر ، اون   _ 

ته حیوون     جای دخیر

ر بار چشمان ساحل به اشک جوشید و از   برای اولی 

ر بحتر جلوی سورنا برای بار دوم با این   اینکه یکچنی 

د .  وضوح باز شد  ه بود از خجالت کم مانده بود بمی 

نگاه های کنجکاو و پر سوال اطرافیان مانند چاقو به  

 صورتش خنجر یم کشید .   

ف ساحل دوباره و   _   ؟ ت  رسر
تر ر یم فهیم چه زری می 

 این بار با بغض صدایش کرد : 

 سورنا ، مرگ من پاشو بریم    _  

ر حرف کافر بود تا مشت   گره کرده اش در هوا  همی 

خشک شود . به مرگش قسمش داده بود ؟؟ حیف  

ر این حرف را   آن دخیر نبود که بخاطر یک ت  همه چی 

 بزند ؟   
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از حرص زیاد لگدی به پهلویش کوبید و از جا بلند  

 شد :  

ارم قسمم بده ، پاکت میکنم از رو   _  ر دفعه دیگه نمی 

ر لکه ی ننگ     زمی 

 فریاد زد :   با صدای بلندتری 

 حالیته ؟؟  _ 

ساحل که آستینش را کشید بالخره رهایش کرد و به  

ر لحظه درب رستوران باز شد و زتر   راه افتاد . همی 

ون آمد    میانسال بی 

ر افتاده وآه   وس خون آلود که روی زمی  ، با دیدن سی 

 و ناله یم کرد با وحشت به سمتش دوید :  

وس عزیزم ؟   _   سی 

ه عقب چرخاند و ناباور نگاهش  ساحل با شتاب رس ب 

 کرد .  
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سورنا هم ایستاده و نگاهشان میکرد ، در تمام طول  

آن لحظات انتظار داشت ، آن زن کنارش ، مادر  

 ساحل باشد اما اینگونه به نظر نیم رسید ...  

ت او که   ساحل وا رفته قدم رفته را پس آمد و با حی 

وس   ر کنار سی  زخیم افتاده و دستش را  روی زمی 

 گرفته بود را نگاه کرد ، پر از بهت زمزمه کرد :  

 توام زنیسر ؟   _ 

زن با تعجب رس برگرداند و دخیر مقابلش را نگاه کرد ،  

اشک هایش با شنیدن لفظ » توام « روی صورتش  

 خشکیده بود .   

 نگاهش کرد و گفت :  
ی

 با گنگ

 توام ؟!    _ 

وس اجازه نداد حرفش کامل شود با خشم   سی 

 صدایش زد و گفت :  
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 کمکم کن پاشم ...    _ 

سورنا پیش آمد و ساحل پیش پای مرد و زن تف  

 انداخت و گفت :  

ف    _   تف به روحت بیاد ت  رسر

سورنا دستش را کشید و دیگر لحظه ای تعلل جایز  

ر   نبود با شانه های افتاده قدم هایش را روی زمی 

 کشید و سوار شد .  

ر را از جا کند و در برابر دیدگان   سورنا با قدرت ماشی 

تزده ی زن به جلوتاختند .   حی 
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   یگانه علیزاده 

 از آنها دور شدند چشمان  
ر
ر که به اندازه ی کاف همی 

ک مانند ابر بهاری بارید و بارید . قرار   نبود کیس  دخیر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

اشکش را ببیند اما دیگر کم آورده بود ، یک روز قرار  

بود خوش بگذراند فقط یک روز  

 ...  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یم کشید از اینکه ندانسته قضاوتش کرده بود ، واقعا  

 خجالت یم کشید ...  

پش بیچاره همان اول او را شناخته بود و برای  

ی از این اتفاق شوم ، از اوخواسته بود سوار   پیشگی 

ر    شود ...  ماشی 

ر را گوشه ای نگه داشت و به سمتش   سورنا ماشی 

 برگشت .  

شانه های ظریفش یم لرزید . جعبه ی دستمال را به  

 سمتش گرفت و با مالیمت گفت :  

 انقد با آستینت پاک نکن بچه    _ 

ک در میان گریه خندید . اما فقط چند ثانیه   دخیر

 بیشیر طول نکشید .  

یزی چندی قبل مگر یم توانست ت  خیال  با آبرور 

 بخندد .   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ون کشید و اشک هایش را پاک   دستمایل از جعبه بی 

 کرد .  

بس بود ضعف نشان دادن باید به همان پوسته ی  

 محکم قبلش بر یم گشت .   

ا را از عقب برداشت ، نگایه به   ر سورنا جعبه های پییر

 درونش انداخت و روی پایش گذاشت :  

این پر سسه مال تو بود  اشتهایش دیگر کور  بیا  _ 

 شده بود .  

 بدون آنکه نگاهش کند زیر لب گفت :  

 معذرت میخوام  سورنا نگاهش کرد و گفت :   _ 

واس چی ؟ تقصی  تو ک نبود بچه اون آدم بیماره   _ 

  ... 

ک از اینکه او را عجوالنه قضاوت کرده بود و بعد   دخیر

جود روبرو کرده بود خجالت یم کشید .  هم با آن ت  و 
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   یگانه علیزاده 

منده بود از خانواده ی بهم ریخته اش و پشی که   رسر

ر را یم دانست . بغضش را فرو   تقریبا حال همه چی 

ر نیامده خشکاند .    فرستاد اشک هایش را پایی 

سورنا از دیدن او که هنوز ت  صدا گریه میکرد دلش  

 ت  گناه ، الیق
ده شد . این دخیر این همه   در هم فشر

 اش را  
ی

مشکل نبود ، تازه فقط نییم از هیاهوی زندیک

دیده بود . کم کم این همه نگراتر که هر لحظه نسبت  

به او در دلش حس میکرد داشت شگفت زده اش یم  

کرد . این را زماتر فهمید که نگار زنگ زد و دلش نیامد  

 در حضور او جوابش را بدهد .  

 فرو فرستاد .  تلفن را سایلنت کرد و در جیبش 

گوشر در جیبش لرزید و مستاصل ماند چه کند ،  

دلش نیم آمد با این وضع رهایش کند ، اصال نیم  

توانست ت  خیالش شود ، نگار وتماس هایش هم  

داشت مانند خوره به ذهنش فشار یم آورد و مانده  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

بود چه کند ، عاقبت برای آنکه نه سیخ بسوزد و نه  

کباب ، فکری به ذهنش رسید . هیجانزده از این  

 مفکوره با خنده نگاهش کرد و گفت :  

 که تو وجودت مونده مگه   _ 
ی

ونگ هنوز یه نموره دخیر

 نه بچه  

 ؟!   

ساحل مبهوت رسش را باال آورد و نگاهش کرد ،  

 منظورش را نفهمیده بود ...  

 سورنا اشاره ای به جعبه ی روی پایش زد وگفت :  

 ر که باید کیل راه بریم   بخو  _ 

ساحل متعجب ابرو باال پراند و با صدای گرفته اش  

 گفت :   

 نیم فهمم    _ 
ی

 چی میگ

 مرد جوان رسش را نزدیک آورد و گفت :  



  

  
 406 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

مه  چشمگ زد و   _  چند روزه دیگه تولد دوست دخیر

 ادامه داد :  

ا کشف  _  شدتر  میدوتر که دیگه سلیقه ی شما دخیر

 نیست  با خنده اضافه کرد :  

 ، از این قاعده مستثناتی    _ 
البته شوما داش مشتر

 ساحل با لبخند میان کالمش پرید و گفت :  

نگه هدیه ای ؟    _ 
َ
 َلَ

و انگار باورش نیم شد از اوخواسته بود برای خرید  

ش به اوکمک کند !     هدیه ی دوست دخیر

ر کرد و گفت :  سورنا مظلومانه رسی باال و    پایی 

 _    ...  مخلص شوما میشم اگه قبول کتر

ایش را باز کرد ،   ر ک خندید و درب جعبه ی پییر دخیر

 انگار اشتهایش دوباره برگشته بود !  
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 ؟   _ 
ی

 معلوم هست چی داری یم یک

 گفت :  کامران با خونشدی به صندیل تکیه زد و  

 کجای حرفم ناواضح بود ، بگو بازش کنم   _  

نگار عصت  از جا بلند شد و در حالیکه از شدت خشم  

 و ناباوری به لکنت افتاده بود گفت :  

این خیانته ...من این کارو... نیم کنم ، اصال .. نیم   _ 

کنم کامران تک خندی زد و تلفن همراهش را از  

ون   آورد :  جیبش بی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 یم کتر ، خوبم یم کتر !    _ 

 دخیر با خشونت مشتر به شانه اش کوبید و گفت :  

ون ، من سورنا رو نیم فروشم ، من    _  گمشو برو بی 

 بهش خیانت نیم کنم عویصر .  

 مرد پوزخندی زد و گفت :  

اون موقع که جیک جیک مستونت بود ، فکر   _ 

 زمستونت بود  

 ؟!   

 دوباره عصت  شد و 
 از خشم فریاد زد :  دخیر

ون ، من این کارو نیم کنم    _  بهت یم گم ، گمشو بی 

به نظر یم رسید کامران از این نمایش کسل کننده  

خسته شده باشد ، زیرا ت  حوصله از جا بلند شد و با  

اخم هاتی درهم رفته تلفن را به سمتش گرفت و غرید  

 : 



  

  
 409 
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   یگانه علیزاده 

ه وفاداری مسخره اتو بزا _   ری کنار   بهیر

ر مرد جدا    از چشمان خشمگی 
چشمانچشماِن دخیر

شد و به تصویر کوچک تلفنش چسبید . هنوز متوجه  

نشده بود مقصود کامران چیست ؟ رسش را نزدیک  

آورد تا بهیر ببیند ، با دیدن شماره تلفتر که خوب  

آشنا بود رنگ از رخش پرید . با تته پته و پر از بهت و  

وزمندانه    ناباوری رسش را باال  آورد و نگاهش کرد که پی 

 نگاهش یم کرد :  

 بله دخیر جون ، خودشه ، سعید واال !    _ 

وع   ر آنکه در اتاق رسر تلفن را به جیبش برگرداند و حی 

 به حرکت یم نمود به حرف آمد :  

لیسانس حسابداری ، در حال حاضر استاد    _ 

این چند ماه خوب  آموزشکده موسیقر ، پشی که تو 

 شیفته ات شده بود نه ؟!   
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   یگانه علیزاده 

تزده ی   رسش را برگرداند و دهان باز و چشمان حی 

 دخیر را شکار کرد ، تک خندی زد و ادامه داد :  

 اونقدر عاشقر کرد که تو هم بالخره وا دادی    _ 

 حرف دهنتو بفهم عویصر    _ 

ر   کامران خندید ودر حالیکه با تمسخر رسی باال و پایی 

 گفت :    یم کرد 

ون رفتنای بعد   _  بله البته ، پیامکای نصفه شت  ، بی 

کالسا ، خوش گذرونیا ، اینا که وا دادن نیست مگه نه  

 ؟   

رنگ دخیر مانند دیوار پشت رسش سفید شده بود ،  

کم مانده بود از شدت شوک سکته کند ، وای به  

ا  حالش بود اگر خی  به گوش سورنا یم رسید . خد

لعنتش کند که به این روباه مکار اعتماد کرده بود ،  

 خدا لعنتش کند.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

آب دهانش را قورت داد و در حالیکه زمزمه های وا  

 رفته اش نشان از شوک چندی قبلش میداد گفت : 

خییل عویصر هستر کامران ، داری علیه خودم   _ 

؟!    استفاده یم کتر

ر و تند برگشت و گفت :    کامران تی 

ود ، اما تا وقتر که توام دینِدیِنتِوتو بهم ادا  قرار نب  _ 

کتر ، نه اینکه خرت از پل که گذشت کامران بدبختو  

فراموش کتر  دخیر به گریه افتاد و در میان هق هقش  

 نالید :  

 اما این خیانت به سورناست من نیم تونم .   _ 

 کامران عصت  فریاد کشید :  

   دهنتو ببند نگار منو احمق فرض نکن .  _ 

 به گریه زاری هایش نگاه کرد و گفت :  
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   یگانه علیزاده 

َرر رفتنات با اون   _ 
َ
دد
َ
من نیم فهمم فازت چیه ؟ دد

 پشه خیانت نبود نه ؟   

نگار از شدت هق هق نفسش باال نیم آمد در میان  

 گریه هایش نگاهش کرد و پر بغض نالید :  

چرا  ما فقط در مورد موسیقر با هم حرف یم زدیم،   _ 

 نیم فهیم ؟  

کامران پوزخند زد و دستش را با تمسخر به سمتش  

 پراند :  

برو بابا ! فکر کردی منم سورنام که چار قطره اشک   _ 

 بریزی گنداتو فراموش کنم ؟   

 دخیر آب دهانش را قورت داد و گفت :  

بخدا دوسش دارم کامران ، من نمیتونم بهش از   _ 

ان عصت  فریاد  پشت خنجر بزنم ... نیم تونم کامر 

 کشید :  
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   یگانه علیزاده 

روزی که با اون پشه الس یم زدی باید فکر اینجا   _ 

رو یم کردی ، باید کاری که گفتمو بکتر وگرنه بدتر از  

اول همه چیو خراب یم کنم رو رست  نگار با نفرت  

 نگاهش کرد و گفت :  

 خییل حال بهم زتر کامران خییل    _ 

 و خنده ی کوتایه کرد :  مرد از کنارش بلند شد  

ر یم دادی   _   از تو ، روزی که به من چراغ سی 
نه بیشیر

با سورنا تیک یم زدی ، ذات حریصتو شناختم  با  

 تمسخرنگاهش کرد و گفت :  

همون جا از چشمم افتادی نگار خانم همون جا !   _  

واسه تو یک نفر کمه تو میخوای همه رو دور خودت  

 مگه نه ؟    جمع کتر این نشد یگ دیگه 

 نگار اشک هایش را پاک کرد و عصت  گفت :  
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   یگانه علیزاده 

به تو هیچ ربظ نداره ، اون پشه فقط بهم   _ 

 موسیقر یاد یم داد  

 کامران حرفش را قطع کرد و گفت :  

آره خب گفتم که ، یگ واست کمه ، سورنا   _ 

دانشگاتو اویک کنه ، سعید موسیقر بهت یاد بده ، منم  

 یاتو جمع کنم آره ؟  با حرص غرید :  گندکار 

اما کور خوندی ، من ساده و زودباور نیستم مثل   _ 

 بقیه ، خوب بلدم دمتو بچینم  

نگار هق زد و او خط و نشان کشید . مدت ها بود که  

ر بار نگار زیباتر   ر فرصتر بود . وقتر اولی  دنبال همچی 

از همیشه به چشمش آمد و دلش را به بازی  

ه پیش آمد و درخواست دوستر داد،اما گرفت،صادقان 

 او مثل خودش صادق و روراست نبود  
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   یگانه علیزاده 

، خیاالتر در رس داشت و دلش نیم آمد پش داتی که  

نصیبش شده را به آساتر پر بدهد ، دست روزگار یا  

 کامران هر چه که بود باعث شد دستش خییل  
ی

زرنگ

قدرتمندی مانند  زود رو شده و کامران چون رقیب 

 سورنا مقابلش بود خییل زود قیدش را زد  
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اما کینه و کدورت پس زده شدن همیشه دردلش ماند  

به خصوص که باز هم به طور غی  مستقیم یا  
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مستقیم این نیشیر ها از سمت سورنا به او یم رسید  

انتقام گرفت ومدام در تی فرصت بود اما ، تصمیم به 

سورنا کیس نبود که دم به تله بدهد . موی الی درز  

کارهایش نیم رفت  ارتباطش با نگار را هم خییل قبل  

تر ها به گوش حاج بابایش رسانده و پس و پنهاتر از  

کیس نداشت پس بازهم این دست کامران بود که  

داره ی شعبه ی  خایل و از همه جا کوتاه بود . وقتر ا

مرکزی هم افتاد دست او ، دیگر خشم و خروشش به  

اوج رسید و حس تنفر و انتقام بیشیر از قبل در دلش  

جوشید ، حاال که یک پله با سقوط سورنا فاصله  

 ت  خیال این  
داشت قصد نداشت به این آساتر

 فرصت طالتی شود .   

صدای زنگ آیفون در سکوت رسد خانه پیچید . نگار  

 وحشت زده به دِر اتاق نگاه کرد و کامران پوزخند زد :  
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قبل اینکه عمه بیاد من رفتم ، فقط اینو تو   _ 

ت فرو کن   َِ  گوِش

، آمار همه عشوه ریزیات واسه سعید دستمه ، دست  

از پا خطا کتر همه رو میذارم کف دست سورنا ...  

 حاال دیگه خود داتر .  

ت . اما از نگار آواری به جا ماند  اتمام حجت کرد و رف

ر را از دست یم    نبود ، همه چی 
که دیگر جمع شدتر

ر را ...    داد ... همه چی 

کلید در قفل چرخید و مادر و پدرش هر دو داخل  

شدند . به رسعت از جا بلند شد و خودش را به حمام  

رساند ؛ صدای مادرش همراه روشن کردن چراغ های  

 خانه بلند شد :  

 ار ؟ مامان جان ؟  نگ _ 
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جواب نداد و خییل رسی    ع شی  آب را باز کرد . آب با  

ون آمد و او و لباس های تنش را خیس کرد   شدت بی 

رسر آب به سمت حمام رفت و   . مادرش با شنیدن رسر

 پشت در ایستاد ، تقه ای زد و دوباره پرسید :  

 مامان جان نگار ؟   _ 

ه ای  نگار از این همه سماجت مادرش دندان قروچ

 کرد و با فریاد جواب داد :  

 بله مامان بله ؟   _ 

سیما چشمانش را با ناراحتر باز و بسته کرد و با  

 صدای آرایم گفت :  

ون   ۸ساعت  _   شد مامان جان ، زود بیا بی 

نماند تا جوات  بشنود فقط با رسی افتاده از راهرو  

ون آمد .    بی 
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ش مواجه  از هر دری وارد یم شد با  پرخاشگری دخیر

یم شد . شاید اشتباه کرده بود که حقیقت را با او در  

میان گذاشته بود شاید هم مانند همیشه باید از دِردر  

صلح و تحقق رویاهایش وارد یم شد تا این دخیر را  

دوباره رام کند ... آیه کشید و به اتاقش رفت تا برای  

 مهماتر خودش را آماده کند .  

 **** 

 گه دار نیگه دار !   نی  _ 

ر کاست   سورنا متعجب نگاهش کرد و از رسعت ماشی 

 : 

 چی شده ؟   _ 

ون بود و سوپر مارکتر که   ک نگاهش به بی  دخیر

نوشیدتر هایش چشمک زنان او را دعوت به خرید یم  

 کرد ، ت  حواس زمزمه کرد :  
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ی بخرم !   _  ر  نیگه دار ، باس یه چی 

ر را گوشه ای   سورنا به خیابان  نگاه کرد و ماشی 

ر   متوقف کرد ؛ دخیر به او فرصت نداده و از ماشی 

ون پرید :    بی 

 دو دقه واستا ، االن میام    _ 

ر را بهم کوبید و شتابان به طرف تنها مغازه   در ماشی 

ی موجود رفت . سورنا خندید و از پشت رس نگاهش  

 عجیت  بود و  کرد که با سبکبایل در حرکت  
بود . دخیر

بسیار متفاوت ! و این تفاوت را هر لحظه بیشیر از  

قبل نشان یم داد . برای رسگرم شدن با تلفنش  

مشغول شد و چند دقیقه بعد ساحل در را باز کرد و با  

 ذوق نشست :  

 بفرما اینم یه نوشیدتر تگری ، بزن روشن شر    _ 



  

  
 421 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ون آورد و او  که    سورنا متعجب رس از گوشر بی 

نوشیدتر را به سمتش گرفته بود نگاه کرد . لبخند  

ک خندید و بطری   روی لبش کتمان نشدتر بود ؛ دخیر

 را به سمتش تکان داد :  

 ِدد بگی  دیگه حاچ  ، استخاره یم کتر ؟    _ 

سورنا به نوشیدتر نگاه کرد و از اینکه مارک مورد  

 عالقه اش را گرفته بود لبخند زد :  

 یدتر مورد عالقمه !  دمت گرم ! نوش  _ 

ساحل از ته دل خوشحال شد و در بطری اش را باز  

 کرد :  

 مرش حس ششم !    _ 

ر فرستاد و با   سورنا یک قلوپ از نوشیدتر اش را پایی 

ر را به حرکت در   یک دست فرمان را چرخاند و ماشی 

 آورد . با انرژی گفت :  
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 خب کجا بریم ؟!    _ 

 ال انداخت و گفت :  ساحل شانه ای با 

هر جا خودت صالح میدوتر ، یکم آمار دوست   _ 

تو بده ببینم تو چه مایه هاییه ؟!    دخیر

 سورنا لبخند زد و گفت :  

ی که خوشحالش میکنه ، یعتر واقعا  _  ر اون چی 

 خوشحالش میکنه خرید جدیدترین مدل گیتاره   

نیم نگایه به ساحل که کنجکاوانه نگاهش یم کرد  

 انداخت و ادامه داد :  

سفارش دادم ، چند روز دیگه میاد دستم ! ویل   _ 

میخوام یه دست لباس به عنوان کادو بهش بدم  

 غافلگی  شه !  

 ساحل با گیچ  گفت :  

 یعتر چی ؟    _ 
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م   _  میدوتر نگار االن مطمئنه من براش گیتارو یم گی 

ر دیگه است ، شوکه یم شه !       ببینه کادوم یه چی 

 ای دخیر باال پرید و متعجب نگاهش کرد .   ابروه

 آهاااان    _ 

و دیگر ماند که چه بگوید ، در واقع از سطح توقع  

دخیر کیم متعجب شده بود ، شاید هم با خودش که  

از هیچ کس، حتر در روزهای عاشقر اش از عماد هم  

 هیچ انتظاری نداشت مقایسه یم کرد.   

ین مرکز خرید های شهر  دقایقر بعد   کنار یگ از بزرگیر

ر متوقف شد . آنقدر به ساحل خوش گذشته   ماشی 

ده ی کاری اش را فراموش   بودکه پاک برنامه ی فشر

کرده بود شاید هم دلش نیم خواست به یاد بیاورد  

 البته اگر یم گذاشتند .  
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 تکه پاره اش شده بودند .  
ی

که نگهدارنده ی زندیک

 سورنا دستر برایش تکان داد و پرسید :  

 کجاتی ؟!   یه بچه   _ 

ساحل ت  حواس نگاهش کرد و هنوز مردد بود از این  

شیوه ای که با او در پیش گرفته بود . حکایت  

مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید یم ترسد ، داستان  

ک بود ، یم ترسید برای دقایقر    خوِدخود دخیر
ی

زندیک

 اش را دوباره به امواج پ 
ی

ر  هیحان طلت  ،قایق زندیک

تالطم رسنوشت بسپارد ، رسنوشت ت  رحیم که  

خوب بلد بود آن را در هم شکند و تکه پاره هایش را  

به هر سو پراکنده کند . آیه کشید و به سورنا که حال  

ه شد ، چهره ی پر   با نگراتر نگاهش یم کرد خی 

تشویش او ابهامات ذهنش را یگ یگ خط یم زد ،  

ما این پش با این  شاید او آدم شناس ماهری نبود ا

 ، فرکانس ت  اعتمادی  
ی

حجم از صداقت و یک رنگ
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پخش نیم کرد ، شاید یک این بار دست ت  رحم  

 رسنوشت ، مهره ی خوت  را رس راهش قرار  

داده بود. این فکر که در ذهنش نشست لبش به  

لبخندی باز شد . باید نفوس بد نیم زد تا بد نیم آورد  

لبخندش از هم فاصله گرفته  . ابروهای سورنا با دیدن  

 و لبخند زد :   

حاال شد ! بخند بابا نرو انقد تو فکر زیر لب زمزمه   _ 

 کرد :  

 این فکره که همش میاد تو ما !    _  

مرکز خرید پر زرق و برق که فوج فوج مردم را به درون  

ک هیجان به   ر حاال ته دل دخیر خود یم کشاند از همی 

انه منتظر بود یک شب ،  پا کرده   بود ، ت  صی 

 اش را بهم بزند و تنوع بوجود  
ی

یکنواختر های زندیک

 کسل بارش . رفیق  
ی

بیاورد ، خسته شده بود از زندیک

پایه ای چون سورنا هم که دیگر مزید بر علت بود .  
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این که تا این حد اخالق و خلقیاتشان بهم شبیه بود  

 ، لذت    و حرف هم را به آساتر درک یم کردند 

گذران وقت را برای شان دو چندان یم کرد ، روزگار  

 اش یم تاباند !   
ی

 نور امید بخیسر به تاریگ های زندیک

ا و بطری نوشیدتر اش را در سطل زباله   ر جعبه ی پییر

ای که کیم آن طرف تر نصب شده بود انداخت و با  

سبکبایل آماده ی حرکت شد.سورنا انگار هیچ عجله  

هم تعجب یم کرد بها دادن به  ای نداشت،خودش 

ی که هنوز چند ماه از آشناتی شان نیم گذشت  
دخیر

 از چه روست ؟   

ک او را به سمت خود   شاید معصومیت و تنهاتی دخیر

یم کشاند ، هر چه که بود قصد نداشت از او فاصله  

د ، انگار داشت یک رفاقت ت  حاشیه را با جنس   بگی 

کرد.هر دو از خیابان رد شده و از  مخالف تجربه یم  

پله های متعدد مرکز خرید باال رفتند . ساحل سیع یم  
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 اش را پنهان کند ، خدا یم دانست  
ی

کرد هیجان زدیک

چند وقت بود اینگونه ت  دغدغه پا به جاتی نگذاشته  

ر و وصیت   بود ، هرچند که هر از گایه هشدار زمی 

رسازیر   نامه ی پدربزرگش رس خود به دلش دلواپیس

یم کرد اما تا آن لحظه خوب توانسته بود دسِت  

 هرچه اضطراب است از دایره ی افکارش کوتاه کند.  

از دِر چرخاِن ورودی عبور کردند در حالیکه سورنا  

مشغول مکاتبه با نگار بود . عذاب وجدان رد تماش  

که به او داده بود با فکر به خرید هدیه ای فوق العاده  

 تر یم شد!    کمرنگ و کمرنگ

ساحل از ت  حواش اواستفاده کرد و با چشماتر براق  

و هیجان زده محیط الکچری روبرویش را کاوید .  

ی برق زده و انعکاس   ر رسامیک هاتی که از شدت تمی 

تصویر رهگذران را به خوت  نشان یم دادند ، در و  

یک سال   نو ،  دیوار مغازه ها پر بود از بادکنک های تی 
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 بود و مردم از حاال به  
ر
یک مایه تا پایان سال باف

 پیشوازش رفته بودند !  

ر   _  اوالی ترم قبیل بود که با صنم اومدیم یه همچی 

 جاتی  

ک داشت برای خودش حرف یم زد ، انگاری   دخیر

شکوه و جالل فروشگاه ها هوش از رسش پرانده  

اناتر لمس شدتر از  بود.خانواده و فرزندانشان با هیج

این سو به آن سو در حرکت بود و گفتگو هایشان ت   

ک یم نشست . صدای   هیچ پرده ای به گوش دخیر

موسیقر آرام و بوی معطری که از هر سو بر یم  

ان زیادی دوستداشتتر کرده بود   ر خاست فضا را به می 

. سورنا گوشر را به ته جیبش فرستاد و نگاهش را به  

ان براق هنوز کنجکاوانه اطراف را  اوداد که با چشم

 دخیر آن قدر خنده دار بود که  
ی

یک دید یم زد . خی 

 هوای شیطنت را در رسش به پا کرد .   
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آرام خودش را پشت رسش رساند و درست زیر  

گوشش با صدای بلندی که زیاد در آن هیاهو جلب  

 توجه نیم کرد گفت 

 : 

 پخخخخخخ   _ 

بیچاره که در حال و هوای خود فرو رفته بود  دخیر  

هیییم کشان از جا پرید . شانه اش به شدت به چانه  

ی سورنا خورد و ناله ی حایک از دردش به هوا خاست  

. اما این باعث نشد از شیطنت دست بردارد با همان  

زبان دردآلود خندید و به او که کم مانده بود از شدت  

 عصبانیت سکته کند گفت :  

س مویوم عشقِعشِقِتت !   _  ره نیر
َ
ه َ
 یی 
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و بعد هم آنقدر خودش به حرفش خندید که کم کم  

عصبانیت ت  حد و حرص دخیر به دندان قروچه ای  

 کاهش پیدا کرد.   

 ساحل با عصبانیت به او پشت کرد و غرید :  

 رس تخته بشورنت االیه   _ 

  

 ]23:13 03.08.19[  

 49# 

  

  

  

  

 دنبالش راه افتاد و گفت :  سورنا با خنده به 
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 کجا بچه ؟ شوچر کردم دیگه ؟     _ 

 درد و شوچر کردم مرض و ...   _ 

چشمان هشدارگونه و خندان سورنا که سیع داشت  

خنده اش را فرو خورد نطقش را کور کرد . پر حرص  

د و با چشم غره روی برگرداند . سورنا با   لب بهم فشر

را کشید و او را به دنبال خود   خنده گوشه ی آستینش

 کشاند :  

ی   _  ر آروم کن دریای خشمتو ساحل خانوم ما که چی 

 نگغتیم  

 ؟!  

ک با لحن مسخره ای گفت :    دخیر

 ماشاءهللا پش حاچ  شاعرم که هستر    _ 

سورنا لبخند زد و همانطور که دکور مغازه ی پیش  

 رویش را نگاه یم کرد گفت :  
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 با  _ 
ی

ما هر جور خواسته تا کرده  دخیر جون زندیک

 ساحل رسی    ع واکنش نشان داد :  

رس جدت تو یگ از روزگار چس ناله ردیف نکن   _ 

واس ما  سورنا با خنده ی ناباورانه رس برگرداند و  

 گفت :  

 چی ناله ؟    _ 

 به محض گفتنش ، تمام وجودش پر از خجالت شد .   

گرفت ،  تمام    چشمانش را ریز کرد و لبش را گاز 

م و خجالت رسخ شده بود  در حالیکه   صورتش از رسر

ر   دیگر رویش نیم شد نگاهش کند رسش را پایی 

 انداخت :  

ه   _   ، یکهوتی از دهنمون در می 
باس مارو ببخیسر

 دیگه ، سوتر موتر خوراکمه   

 سورنا با خنده و هیجان گفت :  
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 ت  رس زبونم نیستیا بچه جون ، خدا   _ 
ر نه همچی 

 اخر و عاقبت ما رو بخی  کنه با شوما !   

ساحل که از پوسته ی خجالت خارج شده بود حق به  

 جانب گفت :  

حاچ  خدا دوسدوِسِتت داشت که هم پیاله ی ما   _ 

 شدی وگرنه ...  

سورنا یم دانست نطق غرای ساحل تا او را به غلط  

دستانش را به  کردن نیندازد خاتمه پذیر نیست . 

 نشانه ی تسلیم باال برد و مردانه گفت :  

ا مو   _ 
َ
ه کوتاه بیا ، گردن من ا ساحیل این تن بمی 

  .. 
ی

 باریکیر ، هر چی شوما بگ

ک محو ماند و متحی  ! سورنا با خنده و شوچر   
دخیر

ه به او و   رس به رسش  یم گذاشت اما چشمان او خی 

 ذهنش  
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ه ساده و صمییم  چسبیده به » ساحیل « بود که چ

ون پریده بود !     از میان لب های مرد جوان بی 

 » ساحیل « !   

لبخند ت  اراده ای روی لب هایش نشست ! چه زیبا  

ر گفته بود !     ودلنشی 

رسش را به چپ و راست تکان داد و سیع کرد  

 حواسش را متمرکز گفته های او کند :  

این مغازه ای که میبیتر  آهااان ، حاال شد ! خب  _ 

ر   ماله ریفیقمه ، جنساشم همه از دم مارک و تضمی 

 شده ! حاال آستینا رو بزن باال که یه دنیا کار داریم !   

ر   ک به نشانه ی تفهیم و تایید رسش را باال و پایی  دخیر

یم کرد ، از چیدمان الکچری دکوِردکور بویتک پیدا  

ن پاساژ  بود که چه اجناس در خور شاتر را در آ

 معروف به فروش گذاشته است .  
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لباس هاتی که با جنس مرغوب پارچه هایشان از  

 چند  

ی های مایه دار و دست به نقد را به   فرسچر ، مشیر

 سمت خود جلب یم کرد !   

ش هرگز از   ساحل یم دانست با آن حقوق بخور و نمی 

 پاساژ هاتی هم عبور نخواهد کرد  
ر ، البته  کنار یکچنی 

ر   ط فروش زمی  نه که نداشته باشد، پول بود اما به رسر

و گرنه هر چه که کار یم کرد ، خرج خانه ودانشگاهش  

ی برای پس انداز و یا خرید جنس مارک   ر یم شد و چی 

ر دوباره غم ها را به دلش رسازیر   نیم ماند . یاد زمی 

کرد ، نفس آه مانندی که ت  اراده از میان لبهایش  

ون آمد  از سوزش قلبش بود . برای عوض کردن   بی 

 جو ، ساحل به حرف آمد :  

گفتر رفیقته ، پس مایه تیله حله دیگه ؟ بودجه ات    _ 

 اوکیه داشم ؟ نریم اونجا سکه یه پول شیم برگردیم !   
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سورنا با صدای بلند خندید و جا داشت آن لحظه  

د ،   نیش گوتر از لپ های سفید و یخ زده ی او بگی 

ل کرد و با چشمک گفت :  خودش را ک   نیر

 کن که باس سنگ   _ 
ی

بودجه اوکیه ، شوما فقط زنونگ

تموم بزاریما ، این دوست دخیر ما از اون سخت  

 پسندای روزگاره !  

 حله حله    _ 

ین مغازه   چشمان جستجوگرش تمام گوشه و کنار وییر

ی توجهش را به خود جلب   ر را یک به یک کاوید چی 

نکرد ، با جدیت وارد مغازه شد تا داخلش را ز نظر  

بگذراند ، سورنا هم به دنبالش آمد ، فروشنده که  

مشغول مرتب کردن دکور بود به عقب برگشت تا به  

ی خوشامد بگوید که چشمش به هیکل سورنا   مشیر

افتاد که چون کویه استوار پشت ساحل ایستاده بود  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ک ساده  پوش به سورنا  ، چشمانش با شگفتر از دخیر

 ی خانزاده در گردش بود ، با بهت وناباوری گفت :  

انه ی ما کجا   _  سورنا ؟ شما کجا آقا این کلبه ی حقی 

 ؟   

ساحل کیم معذب شده بود ، خودش را کنار کشید و  

به رگال لباس ها چسبید تا سورنا بتواند عبور کرده و  

ای سورنا باعث   به رفیقش برسد ، صدای مردانه وگی 

د :   شد   از در و دیوار نگاه بگی 

وتر ؟    _  ر ا ؟ می   چاکرتم عیل جون ، چه خی 

آقاتی پش ،کجاتی ؟ کم پیداتی داداش ، ستاره ی   _ 

 سهیل شدی نمیای سمت ما !   

د :    سورنا خندید و شانه اش را فشر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

کتو انداخته رو دوش ما   _  مخلصتم داشم ، حاچ  رسر

نمیمونه  ، درس و دانشگاه هم که هست دیگه وقتر 

 واسم !  

کت به اون   _   داداش، اره،اداره ی رسر
ی

راست میگ

 کار آسوتر نیست میفهممت   
ی

 بزریک

د و به عقب   سورنا دوباره شانه اش را فشر

ک بیچاره طوری خودش را به   چرخید،ساحل دخیر

رگال چسبانده بود که گوتی جزتی از لباس ها شده  

خجالت زده اش لبخند پر  بود،با دیدن چهره ی  

محبتر روی لب های سورنا شکل گرفت،انگار خواهر 

 کوچولویش داشت غریت  میکرد  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 

  

   03.08.19   23:13    

# 50   

  

  

  

  

                                 

                                        

                                    

_                         



  

  
 441 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا منتظر جواب نماند و به طرف عیل برگشت ،  

 اش کرد :  
ر
 با چشماتر براق و مفتخر معرف

 کنم !    _ 
ر
 میخوام رفیق گلمو ِِبت معرف

 دستش را به سمتش دراز کرد وگفت :  

ساحل خانوِمخانوم ما تو مرام ومعرفت یه دونه   _ 

 باشه ، لنگه نداره !   

 قرمز ت  حواس مخلصیم  
ساحل با خجالت و صورتر

زمزمه کرد که هر دو به خنده افتادند ، سورنا ابروتی  

 باال پراند و با غرور گفت :  

 د خودمه !   دیدی ؟ ورژن دوم خو  _ 

عیل با شگفتر جلوآمد تا عزیِزعزیز سورنا را بهیر  

 غی  از  
ر باری بود که با یک دخیر بشناسد ، این اولی 

 نگار به مغازه اش رس یم زد !   

 منم عیل برزگر هستم چاکر شما !    _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

این را با خنده گفت ودستش را به سمتش دراز کرد .  

ینه  اما ساحل دست نداد و به جایش دست روی س

 گذاشت و رسش را هم خم کرد و گفت :  

خاتر !     _   کوچیک شوما ساحل امی 

تزده اش را به سورنا داد   ابروی عیل باال پرید و نگاه حی 

  . 

سورنا لبخند یک طرفه ای زد و مغرور نگاهش کرد ،  

مانند پدری که از نمایش شاهکار فرزندش به مردم  

 غرق لذت شده است !   

 عیل رسی    ع به خود آمد و گفت :  

ر بچه ها ، من زنگ بزنم یه آبمیوه   _  ر بشینی  بفرمایی 

 ای بیارن !   

 سورنا رسی    ع ممانعت کرد و گفت :  



  

  
 443 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

نه داشم زحمت نکش تا خرخره پریم ، دنبال یه   _ 

 کار خاص هستیم که پیدا کنیم زحمتو کم یم کنیم !   

 عیل اخم کرد و گفت :  

زاحمتر ؟ مغازه ی خودت ،  نزن این حرفارو چه م _ 

 تو امر کن داداش   

پش ها مشغول خوش و بش شدند و ساحل با خیال  

اسوده تری نسبت به قبل در مغازه یم چرخید و یک  

به یک اجناس را از نظر یم گذرانید ، همه لباس های  

شیک و گران قیمتر بود که از رگال ها آویزان شده بود  

اش جور نبود که نبود ، هر چه تصویر  اما با سلیقه 

ذهتر که از نگار به دست آورده بود را کنار لباس های  

داخل مغازه یم گذاشت باز ذهنش همه را پس یم زد  

و رایصر نیم شد دقایقر طوالتر مشغول بود تا اینکه  

بیلرسوت قرمز رنگ مخمیل چشمش را به خود گرفت  

  . 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 شت .   هیجان زده دست پیش برد و آن را بردا

جنس مخمل مرغوب ورنِگرنگ قرمِزقرمز دانه اناری  

  
ی

اش هوش از رسش پرانده بود ، بیلرسوت قرمز رنگ

که قدش تا زیر باسن یم رسید ، دوجیب پهن وخوش  

ر تنه اش داشت . چند بار لباس   دوخت هم روی پایی 

ر باال کرد و از هر نظر بررش کرد تا عاقبت   را پایی 

 سورنا را صدا زد :  

 بیا یافتمش ! نگاه کن چقد جیگره !   _ 

سورنا که گرم صحبت بود با شنیدن صدای او چرخید  

ونگاهش کرد که لباس به دست منتظر نگاهش یم کرد  

  . 

همان نگاه اول کافر بود تا چشمان دقیق و مو شکاف  

سورنا حکم تایید را بدهد ! ساحل مشتاق ومنتظر و  

همه تن چشمش شده بود و نگاهش  البته پر هیجان 

 یم کرد تا نظرش را بداند :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

هان ؟ چیه ؟ پسندیدی ؟ اکیه ؟ حله ؟ ِدد بگو   _ 

 دیگه   

ر باال کرد و همه   ساحل لباس را نزدیکش برد ، پایی 

 جایش را نشانش داد.   

عیل به رسعت ژورنایل برداشته و صفحه ی موردنظر  

تی بود که  را آورد ، همان بیلرسوت تن مانکن زیبا

 زیباتی لباس را صد چندان یم کرد.  

گوشه ی لب های سورنا کشیده شد و رسش را باال و  

ر کرد :    پایی 

یه !    _  ر  یم خوامش ، المصب بد چی 

ک یم   طوری که سورنا عکس را نگاه یم کرد به دخیر

ش را در آن مجسم یم   فهماند که دارد دوست دخیر

 کرد وچشمان رسزنش  کند ! ساحل رسفه ی 
ی

ساختگ

 گرش را به او داد :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یاهلل حاچ  خوبیت نداره ، اینجوری زل بزتر به   _ 

 مانکن !  

رسش را به نشانه ی تاسف تکان داد و زیر لب با  

 خودش غرغر کنان گفت :  

 بد زمونه ای شده دخیر همه گرگ شدن گرگ !    _ 

به ای به پشتش   سورنا ک غرغرهایش را یم شنید ضر

 نواخت و با خنده گفت:  

 وا بده ساحیل ! یه نظر حالله !    _ 

سورنا و عیل هر دو خندیدند و ساحل به لبخندی  

 اکتفا کرد .  

ر لحظه تلفن همراه سورنا به صدا در آمد ،   در همی 

 عذر خوایه کرد و از مغازه خارج شد .   

 سورنا که رفت عیل پرسید :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

؟  ساحل ت  حواس جواب  پس دوست سورنایید  _ 

 داد :  

 هم کالسشم   _ 
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ر ؟   _   چند وقته با هم دوستی 

 رسش را باال آورد و با یک اخم ریز گفت :  

وع ترم جدید   _   از رسر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

نگاهش را به لباش داد که داشت توسط دست های  

در این میان  عیل کادوپیچ یم شد.نوغ حشت هم  

داشت در چشمانش جا خوش یم کرد که هیچ  

دوست نداشت. شاید هم ذهنش یاد روزهای خوش  

از دست رفته اش یم افتاد.اینکه عیل بدون پرسیدن  

سایزسایِز مدنظر،لباس را داشت یم پیچاند نشان یم  

ر باری نیست که سورنا برای نگار از او   داد که این اولی 

ها شخصیت سورنا را   خرید یم کند و همه ی این

 برایش جذاب تر و جالب تر از قبل یم کرد.  

ساحل خسته از نگاه های زیرزیریک وکنجکاو عیل،برای  

ر سورنا با اجازه ای گفت و از بوتیک خارج   یافیر

شد.سورنا را کیم باالتر و در حالیکه عصت  و آشفته  

به  مشغول صحبت بود پیدا کرد.قدم تند کرد تا 

 سمتش برود که صدایش به گوشش رسید :  

 این چه خبظ بود که کردی شهاب ؟    _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ..._ 

ون ازش،کرده که کرده،یه ... خورده تو   _  بکش بی 

 چرا یم خوای خودتو به دردرس بندازی  

 .._ 

 من یم فهمم ، حالیمه ، اما...   _ 

 .._ 

 سورنا یکهو عصت  برگشت و گفت :  

 منو نیم شناش؟  معلومه که نه احمق، _ 

جمله ی پر خشمش همزمان شد با رسیدن ساحل  

درست در یک قدیم اش،با دیدن چشمان نگران و  

ک دیگر ادامه نداد و لب بهم   پرسش گر دخیر

د،رسی    ع باشه ای زمزمه کرد و تماس را به پایان   فشر

 رساند.  

ی شده ؟    _  ر  چی 



  

  
 450 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 در موهایش زد و نگاهش کرد که با 
ی

ه   چنگ  خی 
نگراتر

 اش شده بود.  

 چانه باال انداخت و نه گفت.  

 ساحل با سماجت گفت :  

ی شده !   _  ر  ویل قیافت داره داد یم زنه یه چی 

سورنا ، کالفه به دور خودش چرخید ونگاهش را به  

باال فرستاد.داشت فکر یم کرد چه کند ؟ نییم از راه را  

نگار انتخاب کرده بودند    رفته و لباس خوت  هم برای

اما ته دلش هنوز رضایت کافر را احساس نیم کرد ، یم  

خواست بعد از خرید برای نگار به او هم هدیه ای  

د و ساعت ها خوش بگذرانند ،   بدهد ، یا او را بام بی 

 ها نسبت به او یافته بود  
ی

این حس مسئولیتر که تازیک

ین بود .    با تمام عجیب بودنش شی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

را یاد ماریا یم انداخت  ، گایه برایش پریوش   گایه او 

 بود و گایه فراتر از همه ...  

د واسه چی انقد پریشون شدی ؟ چی شده خب ؟    _ 

با صدای ساحل نگاهش را گرفت و به سمتش چرخید  

  . 

مطمئنا شهاب را که اصال تنها نیم گذاشت اما دلش  

  ... 

 دستر پشت گردنش کشید و با 
ی

  با کالفگ
ی

مندیک رسر

 گفت :  

 اگه بهت بگم...   _ 

 ساحل رسی    ع حرفش را قطع کرد و گفت :  

 باز آشنا ماشنا دیدی باس بزنیم به چاک ؟!    _ 

 لبخند زد و چانه باال انداخت :  
ی

 سورنا در میان آشفتگ
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

نه ساحیل نه ! ویل باید گشت وگذارمونو همینجا   _ 

 تمومش کنیم   

 ساحل با تعجب گفت :  

! این که مشکیل نداره چرا انقد  خب باشه  _ 

 خودخوری کردی واسش ؟ از اول یم گفتر خب  

 آره ، ویل خب کیل برنامه داشتم    _ 

ی یم   ر ر آنکه دوباره در کیفش به دنبال چی  ساحل حی 

 گشت جواب داد :  

ر   _  بمونه واسه بعد ، بقیه روزا رو که ازمون نگرفیر

 پش جون !   

ر یم رسید گمشده اش را یافته است  در حالیکه به نظ

ون کشید . مشتر اسکناس را با   رس از کیفش بی 

رسعت در جیِبجیب کِتکت لِییل سورنا چپاند و قبل از  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر   اینکه دستان او مانعش شود با حالتر اخطار آمی 

 گفت :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
من تا حاال زیر دین هیشگ نرفتم پش جون ، پس ت      یگانه علیزاده 

 چک و چونه سهممو قبول کن  

 این چه کا...   _ 

 نه نیار دیگه ، وگرنه این آخرین بارمون میشه    _ 

سورنا نارایصر و اخمو نگاهش کرد و ساحل راهش را  

 برود :  گرفت تا 

خب دمت گرم،خییل شب و روز خوت  بود دیگه   _ 

 منم برم   

سونمت    _   واستا می 

م   _   نه نه،من خودم می 

 سورنا به حرفش اهمیتر نداد و با تحکم گفت:  

سونمت حرف نباشه    _   می 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
عیل که رسگرم گوشر اش بود، با دیدن آنها ساک     یگانه علیزاده 

های خرید را روی پیشخوان به سمتشان هل داد و  

 گفت: 

ر شما دو تا؟فکر کردم پشیمون شدین!     کجا رفتی 

د :    سورنا لبخند خسته ای زد و شانه اش را فشر

 دمت گرم عیل جون،حساب ما چقد شد ؟    _ 

او که دست در جیب پشتر شلوارش برد و کیف  

ون کشید عیل به رسعت اخم کرد ونمادین   پولش را بی 

 لب گزید :  

منده مون کتر ؟   داداش این کارا چیه ؟ یم   _   خوای رسر

منده کدومه پش،جنس خریدیم باس پولشو   _  رسر

 بدیم .  
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از سورنا اضار و از عیل انکار ، ساحل که منفعل     یگانه علیزاده 

ون    نفسش را بی 
ی

گوشه ای ایستاده بود با کالفگ

 فرستاد وگفت :  

حاچ  ما یه آره ، شما یه نه ، کوتاه بیا دیگه رس   _ 

سورنا هر دو میان تعارف تیکه پاره کردن  جدت عیل و 

هایشان یکهو سکوت کردند و متعجب به سمت اوتی  

که طلبکارانه و ت  حوصله نگاهشان یم کرد چرخیدند  

. ساحل نگاهشان را ت  جواب نگذاشت ، رسش را  

 تکان ریزی داد و پرسید :  

 چیه ؟   

 عیل با شگفتر خندید و گفت : 

 !   پش رفیقت ته ضاحته ها   _ 

ر دیگری هم بگوید که ساحل دستش   یم خواست چی 

 را باال برد و گفت :  



  

      _ 

  
 457 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
من رفتم با اجازتون حوصلم نم کشید  سورنا با   _    یگانه علیزاده 

 خنده ابرویش را باال انداخت و گفت :  

قابل پیش بیتر یم   _  یخش که وا یم شه اینطوری غی 

 شه !  

  من برم که دیرمون شد . دمت گرم عیل جون لطف

 کردی !   

 وظیفه است داداشر !    _ 

خداحافظر شان زیاد طویل نکشید و سورنا از مغازه  

ون زد .    بی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
 #52   یگانه علیزاده 

  

  

  

  

ر نزدیک شدن به ساحل ، نگایه به ساک   سورنا حی 

های خرید در دستش انداخت . عیل دو رنگ از لباس  

مدنظرشان را برایش گذاشته بود . قرمز و مشگ .  

اینکه هنوز به خاطر داشت که سورنا چه اخالفر دارد  

، رضایت را در چهره اش ، به وجود یم آورد .   

 زیر لب زمزمه کرد . قدم  لبخندی زد و دمش گریم

هایش را تند کرد و درست در یک قدیم ساحل ، کوله  

 اش را از پشت به آرایم کشید .   

 یه بچه ، به قول خودت چرا چار نعل یم تازوتر ؟    _ 
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ساحل ت  هوا برگشت و با دیدن سورنا سیع کرد به  

 اخم هایش کیم فاصله دهد : 

 پش جون ، شب از نیمه گذشته    _ 

سورنا رو به جلو و در کنارش گام برداشت و با چاشتر  

 اخم و دلخوری گفت :  

یه نمه مردی تو ما، نیم بیتر که یم خوای تنها   _ 

 برگردی ؟  ساحل چرچر به چشمانش داد وگفت :  

 بابا من خودم ...   _ 

سورنا حرفش را قطع کرد و ترجیح داد آنچه که اتفاق  

عریف کند ، خوب فهمیده بود که به  افتاده بود را ت 

 رفیقش برخورده است :  

 شهاب داآشمه ! آخر معرفت و رفاقت ...   _ 
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ک هنوز در ذهنش خودش را مقرص یم دانست   دخیر

و پر بود از احساسات ضد و نقیض . اینکه یکهو  

 میان گشت و  

گذارشان سورنا ، خواستار به پایان رسیدن آن شده  

خییل اعصابش را بهم ریخته بود . مدام خودش    بود ،

را رسزنش کرده و به هول بازی اش لعنت یم فرستاد .  

ی که آن لحظه به جانش ریخته   حس مزخرف تحقی 

بود ، باعث شد تمام مدت اخم هایش در هم برود و  

سیع در فرار از سورنا داشته باشد . حتر حاال که  

رد ، باز هم  سورنا از دوست شهاب نامش تعریف یم ک 

ی از حس ناراحتر اش کم نکرده بود اما صبورانه   ر چی 

د تا ادامه اش را بشنود :    گوش سیی

ر بندازه ،   _  ی ازش بخوام رومو زمی  ر تا حاال نشده چی 

نیَمنیم بیشیر نباشه کمیر نیست ، حتر  
َ
از داداش تت

 بعیصر اوقات ، بیشیر از خونواده ام دوای دردم بوده .  
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ده بود   نگایه به او که م  تفکرانه به او گوش سیی

 انداخت و دوباره حرف هایش را از رس گرفت :  

تو مغازه که بودیم زنگ زد ، گفت کمک الزمه ، یه   _ 

ت  ناموش مزاحم خواهرش شده ، اونم رگ گردنش  

 باد کرده و میخواد امشب بنشونتش رس جاش ...  

ر آنکه از پله های   به اینجا که رسید مکتر کرد و حی 

ر یم رفتند ، دکمه ی  عری ض مجتمع تجاری پایی 

د .    سوییچ را فشر

ر روشن خاموش شد و آنها فاصله ی   چراغ های ماشی 

ر یط کردند . ساحل    مانده را تا رسیدن به ماشی 
بافر

به خاطر صحبت های سورنا که نیمه تمام مانده بود  

ر همرایه اش کرد . سورنا ساک های   تا نزدیک ماشی 

 ید را در صندیل عقب گذاشت و به درش تکیه زد :  خر 
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دار شده که پشه با یه کامیون آدم   _  بهم گفت ، خی 

 داره میاد رس قرار   

 چشمان ساحل درخشید و با شگفتر گفت :  

ی دعوا ؟    _   داری می 

 سورنا با دیدن حالتش خنده ی آرایم کرد و گفت :  

منده ات شدم ، ویل واقعا از دست  _  من   آره ، رسر

خارج بود  ساحل انگار که حرف هایش را نیم شنود با  

 هیجاتر مع الوصف به حرف آمد :  

 _   
ی

پس آالِتآالت مبارزه ات کو پش جون ؟ داری یم یک

 ، چوت  ؟ چمافر ؟ قمه ای ؟  
با یه کامیون آدم طرفر

 چی داری هان ؟   

سورنا با لبخند نگاهش کرد که هم حرف یم زد هم  

ر ، درونش را به امید   آشکارا از شیشه های ماشی 
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وسیله ی دفاغ یم پایید . تک خندی زد و در  

 صندیل جلو را باز کرد :  

جوش ما رو نزن ساحیل ! بیی باال که آتیش کنم   _ 

 برسم به شهاب !  

ساحل ت  حرف و بدون مقاومت سوار شد اما هیجان  

 و باال پاییدن هایش همچنان ادامه داشت .   

 ه محض سوار شدن سورنا گفت :  ب 

حاچ  غد بازیو بزار کنار ، المصب ، دعوا ناموسیه   _ 

ر .    ! حلوا که نمیخوان پخش کیر

ر را روشن و با مهارت و رسعت زیاد از   سورنا ماشی 

پارک خارج کرد ،نگایه به ساعت انداخته و وارد  

 خیابان اصیل شد .   

 میدونم !   میدونم رفیق  _ 
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 چشمگ زد و ادامه داد :  

 ویل من از پسش بر میام    _ 

ساحل نچی کرد و دستش را به معنای برو بابا در هوا  

 تکان داد و گفت :  

برو بابا ، این شعارای خوشگل موشگلو بزار کنار ،    _ 

ی که بزارن رو   ر گول این بر و بازو رو نخور ، تی 

 شاهرگت ، کارت تمومه  

  ! 

 ... _ 

روح اله داداشیو ندیدی ؟ ِد المصب یه حرفر بزن   _ 

انقد لبخند ریز تحویل ما نده ، حادثه خی  نیم کنه یه  

ه ...    لحظه میاد و دخلتو میاره و می 

د اما   سورنا با لبخند به حرف هایش گوش یم سیی

حرفر نیم زد ، نگراتر های خاص و نابش را دوست  
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ت حرفش را زده و در تی  داشت . اینکه با ضاح

خودنماتی نبود خییل به جانش یم چسبید . دوست  

داشت یه جوش سالمتر اش را بزند و خودش هم  

 انکار کند !  

 عاقبت تک خنده ای زد و گفت :   

قربون حرص و جوشات بچه ! بادمجون بم آفت   _ 

 نداره ، نگران نباش بار اولم که نیست !  

 ند :  ساحل نچی کرد و ابرو باال پرا

نه اینطوری نمیشه ، تو االن داغر نیم فهیم ، منم   _ 

 باهات میام   

 سورنا با چشماتر گرد شده نگاهش کرد :  

 چیکار یم کتر ؟    _ 
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_           

_                     
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م وسط یه مشت   _   بچه ؟ من دارم می 
ی

چی میگ

 اراذل ، یم خوای بیای چیکار ؟  

 ساحل چانه باال انداخت و با تحکم گفت :  

ر بود ،   _  شده با موتور بیفتم دنبالت میام،از من گفیر

حاال اگه یم خوای پیادم کن  سورنا اخیم کرد و گفت  

 : 

 همینم مونده ...  دیگه چی ؟  _ 

 پس مرام بزار منم بی  دیگه   _ 

ر ، صدای زنگ گوشر سورنا بلند شد و   ر حی  در همی 

ک   اجازه نداد بیشیر از آن به لحن ملتمسانه ی دخیر

 توجه کند !  

 الو شهاب    _ 

 داداش کجاتی ؟    _ 
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 دارم میام ، ده دقه دیگه اونجام    _ 

نن  میگم پش سعید عکس واسم فرستاد یه کامیو  _ 

 جوِن تو  سورنا به این حرفش به خنده افتاد و گفت :  

ِد آخه نوکرتم ، تو که انقد زرد کردی واس چی فاز   _ 

ی آخه ؟!     دعوا یم گی 

 شهاب دلخور گفت :   

دستت درد نکنه دیگه ، دست رو دست میذاشتم   _ 

 کالمم مینداختم باالتر که به ناموسم تیکه انداخته !   

سورنا راهنما زد و به راست پیچید ، دست فرمان  

ک را   حرفه ای و ماهرانه اش ، باعث شد حواس دخیر

خانه ی   ر از صحبتشان پرت کند ، در حایل که آشیی

ر و ...    اوس رحیم و سند زمی 

ر یم   همه را فراموش کرده بود فقط به یک چی 

  اندیشید ، اینکه بعد از مدت ها یک شب متفاوت و 
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پیش بیتر نشده را تجربه یم کند ! تمام تنش پر بود  

از هیجان و اشتیاق . روحیه ی رسکش و پشانه اش  

برای دیدن دعواتی که سورنا حرفش را زده بود او را به  

هیجان انداخته بود . با صدای خداحافظر سورنا با  

 شهاب از فکر خارج شد :  

نه  وظیفه است شهاب جون ، سیم ثانیه اونجام ،   _ 

 قربونت داآش ، فعال !   

سورنا تماس را به پایان رساند و تلفن را به جیبش  

برگرداند ، نیم نگایه به دخیر کنارش که مشتاقانه  

 منتظر تصمیم او بود انداخت و به حرف آمد :   

ط !    _   یم برمت ویل به یک رسر

 ساحل نشنیده با صدای بلند گفت :  

 قبوله !  قبوله دآشم  _ 



  

  
 470 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا تک خندی زد و رسش را به چپ و راست تکان  

 ریزی داد :  

طمو بشنوی بعد اویک بده    _   بزار رسر

ر   ک بدون حرف رسش را با اطمینان باال و پایی  دخیر

کرد : از آسمون توپم که بباره ، صدای شلیکم که  

ت ، َو َو َو   َِ بشنوی ، نمیدونم اموات بیان جلو ِچِش

ر پیا   ده شر ، فهمیدی ؟  نباس از ماشی 

 ساحل پر اخم نگاهش کرد :  

 اومدم واسه کمک ، بمونم این تو ، که چی بشه ؟    _ 

 سورنا مانند خودش رسش را تکان داد و گفت :   _ 

طم همینه ، قبوله که   _  من این حرفا حالیم تر ، رسر

 بسم هللا  

 ، نه که دور بزنم ؟  
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ر را گوشه ای متوقف   کرد و با جدیت نگاهش را  ماشی 

ک دوخت . ساحل یم دانست زماتر نمانده   به دخیر

که سورنا بتواند دور بزند و بیشیر از این نیم خواست  

وقت را هدر دهد پس برای اینکه خیالش را راحت  

 کند بالفاصله گفت :  

ش رِرییِسییس توتی بزن بریم !    _ 
َ
ش چَچش

َ
 چَچش

دست پیش برد    سورنا مشکوک نگاهش کرد و به آرایم

ر را روشن کند :    تا ماشی 

 چشات داره خالف حرفتو داد یم زنه بچه !   _ 

 ساحل تک خندی زد و گفت : 

چِچشاِمشام حکومت خودمختارن شوما آتیش کن   _ 

 بریم   
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سورنا که دیگر چاره ای نداشت سوییچ را چرخاند و  

ر با رسعت از جا کنده شد .    ماشی 

ر را چند کوچه دورتر از محل قرار  دقایقر بعد  ماشی 

د   ر آنکه تلفن وکیف پولش را در داشی  متوقف کرد حی 

 یم گذشت دوباره تذکراتش را از رس گرفت :  

ساحل من اعصاب ندارم ، نبینم وسط دعوا یهو   _ 

 رس و کله ات پیدا شده فهمیدی ؟    

 ساحل تصنیع خیالش را راحت کرد وگفت :  

خدا به همرات ، امونشون نده من  برو دآشم برو ، _ 

 اینجا منتظر یم مونم !  

 سورنا سوییچ را به سمتش گرفت و گفت :  

   ۱۱این ورا  _ 
ی

به بعد خییل خطری یم شه مستر ، بنگ

ی دیدی بزن به چاک    ر  ، چی 

 ساحل ت  حوصله چرچر به چشمانش داد و گفت :  
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ننه ام راننده بوده یا آقام ؟ بعدشم ما رو اینجوری   _ 

ر موعظه تو   شناختر ؟ رفیقرفیِق نیمه راه ؟ بیی پایی 

 قیچی کن رفیقت هالک شد ! 

در حالیکه خیال سورنا نه تنها راحت نشده بود که به  

تشویش هم افتاده بود ، به ناچار خداحافظر کرد و به  

تش اجازه نیم داد ،   سمت مقصد به راه افتاد .  غی 

ک را ت  نها بگذارد اما حاال جان و  این وقت شب دخیر

 آبروی برادرش در میان بود .  

د قدم هایش   صلواتر زیر لب گفت و او را به خدا سیی

 را به  

یک   سمت شهاب و دسته اش تند کرد ت  خی  از دخیر

  ِ
ی

ون پریده و به آهستگ ر بی  که همان لحظه از ماشی 

کوچه ای شد  تمام تعقیبش یم کرد . وقتر سورنا وارد  

ر برسد .   ساحل با رسعت به عقب دوید تا به ماشی 
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ر   حاال خیالش راحت بود که صدای قفل شدن ماشی 

د و با وسواس   به گوشش نیم رسد . سوییچ را فشر

زیاد دور و برش را چک کرد ، برای بار اخر همه در ها  

ر گران قیمت   را نگاه کرد تا مبادا دری باز مانده وماشی 

برود . دوباره با رسعت دوید و به رس  سورنا به رسقت 

کوچه رسید .سورنا را دید که به چپ یم پیچد. کیم  

صی  کرد تا راه را به ذهنش بسپارد بعد دوید و رس  

کوچه ی بعدی ایستاد . حال سورنا به اواسط کوچه  

رسیده بود ، این پا و آن پا کرد تا ببیند باز به کجا یم  

 اد .  پیچد . اما سورنا همان جا ایست

ک رسی    ع خودش را پس کشید تا اگر احیانا رو   دخیر

 بگرداند او را نبیند .  

  

 ]23:15 03.08.19[  

 54# 



  

 

   

  
 475 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

  

  

  

 ت  حرکت همان پشت دیوار ایستاده بود و گه  
دقایقر

گداری با احتیاط رسک یم کشید و داخل کوچه را نگاه  

شنیده شد و  یم کرد.یکهو رس و صداتی از داخل کوچه 

ل رسش را از یکگوشه داخل کوچه   ک بدون کنیر دخیر

ر بود که   ت انگی  برد. صحنه ی مقابلش آنقدر حی 

دهانش از تعجب باز ماند.با شگفتر زیر لب زمزمه  

 کرد :  

 واااو نگاه کن    _ 



  

  
 476 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

دسته دسته مرد با چوب وچماق و هیکل های  

ورزشکاری گرد سورنا جمع یم شدند.الت های قمه  

 که خالکوت   به 
 دستر

های رنگا وارنگشان تمام عضالت پیچیده ی شان در  

اهن های   بر گرفته بود.شلوار های شش جیب،پی 

گشاد،مدل موهاتی عجیب،سیبیل های چخمافر و ...  

ک به   ی برای دخیر ر آنقدر صحنه ی شگفت انگی 

تصویر کشیده بود که جیغ خفه ای از رس هیجان  

یز   کشید.دستانش را بهم کوفت و با   لی 
شوق وهیجاتر

 شده زمزمه کرد :  

اوس کریم ! راست راستگ وسط یه معرکه ی   _ 

 واقعیم !  

 وای خدا ایول !!!  

مرد ها بعد از پاره ی توضیحات که از سورنا و مرد  

ایستاده در کنارش که ساحل حدس یم زد شهاب  
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باشد،شنیدند به راه افتادند.ساحل با فاصله  

یم کرد وقتر همه ی آن کوچه پس کوچه   تعقیبشان 

ر بزرگ و   به یک ساختمان نیمهکاره به یک زمی 

مسطح ختم شد دانست که بالخره به مقصد رسیده  

است.خودش را در پس دیوار پنهان کرد و با هیجان  

ش را داده   انتظار کامیون آدیم را کشید که شهاب خی 

ی   ر  بود. چی 

ر به مح ل  طول نکشید که دسته ی حریف نی 

رسیدند.ساحل پر هیجان در میان جمعیت به دنبال  

سورنا گشت.آنقدر ولوله و جنبش دیده یم شد که  

لحظه ای گمش کرد. هر دو دسته مانند زندانیاتر که  

در فیلم ها دیده بود با یکدیگر کری خواتر کرده و رجز  

میخواندند.قمه هایشان را باالبرده و برای هم خط و  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ی شده بود  نشان یم کشیدند کیم فض  ر ای رعب انگی 

ر باعث شد بادقت بیشیر به دنبال سورنا   و همی 

 چشم  

بچرخاند.عاقبت او را کنار دیوار تخریب شده ی  

ساختمان در حایل که سیگار یم کشید پیدا کرد.این  

ر باری بود که سیگار به دست یم دیدش.از   اولی 

یک    دیدنش که آنطور ماهرانه پک یم زد جا خورد. 

 کرد این فکر که با چه  
ی

لحظه با او احساس بیگانگ

منطقر این موقع شب و تا بدین جا همراهش آمده  

است،از ذهنش گذشت.یک ترس غریب و ناشناخته  

ر به آن دامن    قمه به دستان نی 
که هیاهو و رجز خواتر

 یم  

ی به سورنا گفت و او با خونشدی رسی   ر زد.شهاب چی 

ر کرد.     باال و پایی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر انداخت و با لگدش آن را خاموش   سیگارش را پایی 

کرد.داشت به سمت دسته ی مقابل حرکت یم  

کرد.مردهای مقابلش یگ یگ راه را باز کرده و او  

ی مقتدر به جلو قدم بر یم   همچون شی 

داشت.احساس غروری که از دیدنش روانه ی وجود  

ی    ساحل شد قابل چشم پوشر نبود.با وجود همه

آنها که ظاهر ورزشکاری داشتند باز این سورنا بود که  

با اختالف نسبت به همه یم درخشید.مقایسه سورنا  

با سایر مردان هیکیل آنجا مانند جنس مارک و فیکش  

بود.ساحل با این فکر لبخندی زد و مشتاقانه حرکت  

سورنا را نظاره کرد.مردی از دسته ی مقابل جلو آمد و  

یر ها شکل وشمایل مبارزه به خود  درست مانند گنگس

گرفته بود.لرزش تلفن همراهش باعث شد هول کرده  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

خودش را عقب بکشد،کامل خود را کنار کشید تا  

 دیده نشود.نفس ترسیده اش را با  

ون فرستاد و دست در جیبش کرد تا    بی 
ی

آهستگ

تلفنش رابردارد. شماره ی خانه بود. خییل کم پیش یم  

د چون طبق معمول هر شب  آم د خانجون تماش بگی 

هنوز یک ساعت و نیم از پایان کارش زمان بافر  

ر فکر باعث شد نگراتر به دلش چنگ   بود.همی 

 بیندازد.  

 الو ننه سامو علیکم !    _ 

 علیک سالم مادر،رس کاری ؟    _ 

با وجود تمایل شدیدی که به دیدن حرکات سورنا  

 مکالمه اش ادامه داد: داشت پشت دیوار به 

 ها ننه،شاید امشب یکم دیرتر بیام    _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ننه دورت بگردم انقد از خودت کار نکش، بخدا   _ 

 وضع ما ...  

صدای نعره ی بلندی که به هوا خاست قلبش را از  

جا کند،نفهمید چطور با خانجون خداحافظر کرد و  

اما آنچه   تماس را به پایان رساند.ت  طاقت رسککشید 

که یم دید نماییسر از صحرای محشر بود،مانند  

دعواهاتی که در رسیال مختار دیده بود مرد ها در یک  

دیگر یم لولیدند وچوب و چمافر بود که به تن ها  

ک با بهت دستر روی دهانش   کوبیده یم شد.دخیر

گذاشت و ترسیده ومضطرب فقط سورنا را نگاه  

س وش جاع میپنداشت  کرد.هرچقدر روحیه اش را نیر

با دیدن چوب هاتی که به رس و صورت خورده یم شد  

ر ابتدا چهره ها خون آلود   ترس برش داشته بود.همی 

شده بود.وحشت زده یه چشم یم چرخاند و مبارزه  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ی سورنا را نگاه یم کرد.آب دهانش را قورت داد و راه  

رفته را به امید وسیله ای دفاغ بازگشت.هنوز چند  

فته بود که چوب بلند و قطوری زیر تیل  قدم بیشیر نر 

 از خاک توجهش را به خود جلب 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

بان قلبش را دهانش حس میکرد به   کرد.درحالیکه ضر

ون کشید.حاال نیم   چوب چنگ زد و از زیر خاک بی 

_         
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ش   دانست یک و چگونه خود را به سورنا برساند.مسی 

را دور زد و این بار پشت دیواری نزدیک تر به محل  

 به او داشت.با  دعوا پنهان شد.از آنجا دید مستقییم 

 دیدن دست های خایل اش عصت  زیر لب گفت :  

  

  

  

  

به ی محکیم از پشت به سورنا زده شد   وقتر ضر

ناخودآگاه ساحل جیغ خفه ای کشید . دیگر ت  مهابا  

چوب در دستانش یم لرزید . به خصوص که  

کشمکش آنقدر شدید بود که همه به فکر نجات  

 حریف خود بودند .   جان خود و مسدوم نمودن  

 خدایا چه غلظ بکنم ؟!   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یک لحظه تماس با پلیس از ذهنش گذشت و به  

ر نفر خود   همان رسعت هم رد شد . ت  شک اولی 

 سورنا بود که به دردرس یم افتاد .  

 نه نه باس یه فکر درست حسات  بکنم   _ 

ند  چشم چرخاند و در و دیوار کوچه ها را از نظر گذرا

ستان بود پرنده پر نیم زد ، جز   . لعنتر مانند قی 

هیاهوی دعوا هیچ صداتی به گوش نیم رسید و  

ر دلیل آنجا را انتخاب کرده بودند . ای   مطمئنا به همی 

 بلد بود آن وقت...نه این هم فکر خوت   
ی

کاش رانندیک

نبود. ساحل رسش را به چپ و راست تکان داد حتر  

ر به دل خطر  یم زد باز این اهایل با آن قمه  اگر با ماشی 

 هایشان یک جای سالم در ماشیننگه نیم داشتند .   

 اه خدا چقد مخم معیوبه ؟چه خایک به رسم بریزم ؟   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

وقتر معرکه ی واقعیواقیِع وحشتناک ِ پیشپیِش  

رویش در حال وقوع و یگ از دوستانش هم در آن  

س نیم گذاشت  مشغول زد وخورد بود ت  شک  اسیر

فکر درست و منطقر از ذهنش عبور کند . همه ی  

ر پریدن هایش وقتر   دور خود چرخیدن ها و باال وپایی 

  
ی

ر افتاد از ذهنش پرید،در تمام زندیک سورنا روی زمی 

اش لحظه ای نبود که فاجعه را ببیند و دست روی  

دست بگذارد.چوب را محکم تر از قبل گرفت و رو به  

اما مدام زیر لب شهاب را فحش یم   جلو حرکت کرد 

وع این مرافعه شده و حاال معلوم   داد که باعث رسر

نبود میان جمعیت کدام گوری هست.اگر مستقیم  

 پیش یم رفت با آن جثه ی نحیفش  

، ت  شک زیر دست و پا له یم شد . باید ت  رس و صدا  

مرد   خودش را به میانشان یم انداخت . سورنا با لگد 

به ی یک نفر دیگر را هم خنتر   مقابلش را دور و ضر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ده شده بود اصل   کرد اما مشخص بود که به آنها سیی

کاری همان سورناست که هر کدامشان تا فرصت گی   

ِ بیچاره کم مانده بود  
یم آوردند به اویم تاختند.دخیر

اشکش در آید واقعا ذهنش تصمیم درست را نشان  

نبود که با حوصله نشسته و  نیم داد از طرفر فرصتر  

چاره بیاندیشد.عاقبت بدون اینکه بیشیر فکر کند با  

پلیس تماس گرفت و درخواست کمک داد بعد  

خودش را به جلو هل داد و دیگر ندانست چگونه به  

یک قدیم مبارزه رسید .هنوز کیس متوجه ی اونشده  

به از پشت را به   بود مردی که با چماقش قصد ضر

دام نگاه ساحل افتاد، با خشیم   سورنا داشت در 

شعله ور به سمتش دوید و با تمام توان با چوب بر  

روی بازوهایش کوبید . فریاد غوداتی اش ! حواس  

سورنا را به خود پرت کرد ، یک لحظه ت  حواس  



  

  
 488 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

رسش را چرخاند تا منبع این صدای نازک را ببیند که  

 با دیدن او درست در  

پرید و با چشماتر   کنارش شوک شد ، رنگ از رویش

 گرد شده لب زد :  

 تو اینجا چیکار یم کتر ؟    _ 

فرصتر نبود تا مفصل جواب دهد به خصوص که فرد  

وب همان لحظه به سمتش حمله کرد . سورنا با   مرصر

 لگد مرد را از او دور کرد و با عصبانیت فریاد زد :  

 و ؟  لعنتر واسه چی اومدی ؟ نیم بیتر اینجا ر  _ 

ساحل را پشت رسش پنهان کرد اما زیاد مفید نبود زیرا  

 کال دور برش پر بود . مردی با صدای بلند نعره زد :  

ر چه جوجه ای اینجاست؟!   _    اوه ببی 

قلِبقلب سورنا یک لحظه از حرکت ایستاد درست از  

ی که یم ترسید،همان چند نفر کناری با   ر همان چی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یک که رنگ از  شنیدن این حرف توجهشان به  دخیر

رخسارش پریده و پشت سورنا ایستاده بود جلب شد  

 چهره هایشان نمود افکار پلیدشان بود.سورنا با خشم  

ون کشید و با چهره ای   چوب را از دست ساحل بی 

ترسناک گارد گرفت.چند نفر همزمان به سمتشان  

ی  حمله کردند.دیگر از مراعاتر که تا قبل یم کرد خ ی 

نبود ت  رحمانه به رس وصورت هر کس که جلویم آمد  

یم کوبید.چند نفر از دوستان شهاب متوجه ی آنها  

شده و به کمک آمدند اما وضعیت پیچیده ای بود  

حتر خودی ها هم با دیدن ساحل در آن میان شوک  

شده و یا شیطان یم شدند.سورنا تا رس یم جنباند و  

رصت استفاده کرده و به  یگ را دور یم کرد دیگری از ف

سمت ساحل یورش یم برد.ساحل از تعجب یگ از  

همان ها استفاده کرد و وسیله اش را از دستش  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ی سورنا به سمتش یم   به ای که در ت  خی 
کشید.ضر

آمد را توانست خودش خنتر کند.سورنا به سمتش  

برگشت و او را چوب به دست در حایل که حالت  

ود پیدا کرد؛با عصبانیت به  آماده باش به خود گرفته ب 

 رسش اشاره کرد و غرید :  

 این تو مغزم هست ؟    _ 

زیاد نتوانست با نگاهش رسزنشش کند زیرامشغول  

مبارزه شد اما تا کیم حریفانش را دور کرد رو به یگ از  

 دوستان شهاب فریاد زد :  

ر االن    _  ش همی   از اینجا بی 

د اما ناگهان یگ از پشت کاله  همه داشتند یم جنگیدن 

ت ساحل را کشید و اوبه عقب پرت   سوتی رسر

ر فریاد زد :    شد.سورنا با دیدن این صحنه خشمگی 

 ای ت  ناموس    _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

چوبش را با خشیم فوق العاده به کمرش کوبید  

 دست ساحل را کشید و رو به دوست شهاب گفت :  

ش هر چه زودتر   _   بی 

کرده بود خودش هم  ساحل بدون مقاومت سکوت   

یم دانست که با آمدنش حماقت کرده اما دلش به  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

به ای خوش بود که خنتر کرده بود.   همان ضر

 

؟   _  تر ر  هنوز داری حرف می 
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_             
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 شهاب دخالت کرد و گفت :  

حاال که همه چی بخی  گذشت  سورنا عصت  به   _ 

 سمتش برگشت و گفت :  

 تو یگ خفه!   _ 

از  ساحل خنده اش را خورد و به او حق یم داد که 

 دست هر دو عصت  شود.  

 خب داداش اعصابتو خرد نکن دیگه    _ 

سورنا بدون آنکه به او توجه کند به سمت ساحل  

 برگشت و گفت :  

من نیم فهمم این همه قبلش زر زر کردم باِدباد هوا   _ 

 بود؟ ساحل نمادین لبش را گزید و گفت :  

 چی دآشم؟!  عه زشته خوبیت نداره،زر زر یعتر  _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا که چشم غره رفت لبخندش را خورد و ادامه  

یم دونم شانس آوردم که االن اینجا سالم    _ داد : 

نشستم ولیشاید باورت نشه ویل توتموم عمرم انقدر  

 بهم خوش نگذشته بود!  

سورنا چشمانش را چرخاند و لحظه ای سکوت  

ر  کرد.فقط خدا یم دانست که چقدر از ای نکه همه چی 

به خوت  به پایان رسیده بود خوشحال بود در میان  

ک به چشم غذای لذیذ نگاه یم   قمه کشاتر که به دخیر

کردند اینکه توانسته بود او را از دهان شی  سالم  

ون بکشاند چقدر خوشحال بود هر چند که   بی 

خودرسی اش را هنوز بر نیم تابید.وقتر هنوز نگاهش  

بود که قصد داشت کشان   تی او و دوست شهات  

د ته دلش نارایصر بود چون جز   کشان او را با خود بی 

خودش وشهات  که معلومنبود کدام گوری است به  

ر هنگام آژیر   هیچکدامشان اعتماد نداشت.اما در همی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

پلییس که از دور به گوش رسید بر خالف همیشه که  

ناقوس مرگ بود حال مانند آواز خوش رحمت الیه  

رسید.یک لحظه بهت زده بر جا ماند و   به نظر یم 

به ای به رسش کوبیده   ر باعث شد ناغافل ضر همی 

شودفریاد حایک از دردش ساحیل که داشت از میان  

جمعیت خارج یم شد را به خود آورد.گردن چرخاند تا  

ر در حالیکه   سورنا راببیند که او را افتاده بر روی زمی 

رد.وحشت  خون از شکاف ابرویش رسازیر بود پیدا ک

ون   زده جیغ کشید و بازویش را از دستان فرید بی 

 کشید :  

 لعنتر زدنش، زدنش   _ 

بدون هیچ فکری به سمت سورنا دوید و خداروشکر  

کرد که چوبش را هنوز داشت.سورنا با رسی گیج رفته  

ر را دوتا دوتا یم دید سیع کرد از    که هر چی 
و چشماتر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ی  جا بلندشود،تاری چشم  انش باعث نیم شد دخیر

یک وار چوبش را به اطراف یم   که شاید هیسیر

چرخاند نبیند.با تمام دردی که شقیقه هایش را به  

نبض واداشته بود لبخند زد.این دخیر چقدر با  

ر ها نزدیک تر شده و او   تصوراتش متفاوت بود.ماشی 

ک به دردرس بیفتد.با تتر سست جلو   نگران بود دخیر

 او را به آغوش کشید:   رفت ودستانداخت

 یه بچه کافیه،باید بریم بیا   _ 

صدای خش گرفته ی سورنا باعث شد عصبانیت ت   

حدش فروکش کرده و به خود آید.دستانش در میانه  

ر آمد.حاال درد   ی راه متوقف شد و آرام آرام پایی 

بازواتر که با قدرت هوا را در یم نوردید را یم توانست  

 حس کند.  

صحرای محشر شده بود،همه بر خالف قبل فقط به  

فکر فرار از مهلکه بودند.جمعیت همه به یک سمت  
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   یگانه علیزاده 

ر رسعت آنها را کم کرده بود در حالیکه   رسازیر و همی 

سورنا دست ساحل را محکم گرفته بود برخالف مسی   

 جمعیت جلویم رفت.  

یم سمت پلیسا که سورن !   _   داریم می 

خونه ی بدون سکنه است ، فقط باید از    اینجا یه _ 

ر جمعیت رد شیم    بی 

دستر روی شانه اش قرار گرفت و او با شتاب و حالتر  

گارد گرفته به عقب چرخید،اما با دیدن جواتر که رس  

و صورت خون آلودش چهره اش را پوشانده بود  

 ناباور لب زد:  

 شهاب !   _ 
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   یگانه علیزاده 

ر با تعجب به عقب چرخید وبا دیدن   ساحل نی 

ش شبیه به شهاب قبل از دعوا  شه ر ات  که هیچچی 

ان ماند.    نبود حی 

 سورنا رسی    ع به خود آمد و گفت :  

 بریم که وقتر نمونده   _ 

به داخل یگ از کوچه ها دویدند،پلیس به جمعیت  

رسیده بود و فریاد هاتی که از بلندگو به گوش یم  

ه یک بن  رسید فضا را رعب آور کرده بود.اواسط کوچ

بستر قرار داشت که انتهایش خانه ی مدنظر سورنا  

د خودشان را به   بود.قبل اینکه پلیس ردشان را بگی 

خانه رساندند و سورنا با لگد در را باز کرد . هر سه  

 داخل خزیدند و شهاب به رسعت در را پشت رسشان  

س به نفس   بست.هر سه از شدت دویدن و اسیر

افتاده بودند.قفسه ی سینه شان با شتاب باال و  نفس 

ک هنوز در حصار دست   ر یم رفت.دست دخیر پایی 
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   یگانه علیزاده 

سورنا بود گوتی یم ترسید رهایش کند و بالتی به  

 رسش بیاید.سورنا بریده بریده زمزمه کرد :  

 بریم تو ، شاید توجهشون این سمتا هم جلب شه !   _ 

کیلومیر ها از محل  و حاال دو ساعتر بود که هر سه  

 دعوا دور شده بودند.  

ساحل از صندیل عقب خودش را پیش کشید و گفت  

 : 

اگه یوخده اعصابت به جاس ، ت  زحمت منو   _ 

 برسون خونه ، ننه ام پریشون شده  

تمام حرص و جوش هایش با شنیدن لحن بامزه ی  

ر رفت.جلوی لبخندش را گرفت و به   ک از بی 
دخیر

شهاب با خنده و هیجان طوری  تکان رس اکتفا کرد. 

ک داشته باشد :    نشست تا دید مستقییم به دخیر
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   یگانه علیزاده 

سورنا خییل تعریفتو یم کرد ویل دیدنت یه صفای   _ 

  !  دیگه داشت خییل باحایل دخیر

 ساحل رسی خم کرد و گفت : 

 مخلصم !   _ 

یک ساعت دیگر هم گذشت تا او را به خانه  

ر آدرس خانه ی  رساندند.ابروی شهاب با  دانسیر

ساحل باال پرید اما سورنا با اینکه کیم جاخورده بود  

ی را بروز نداد.   ر  چی 
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   یگانه علیزاده 

  

ر پیاده شد سورنا پس گردتر نثار   ساحل که از ماشی 

 شهاب کرد و گفت:  

 خاک تو رست پش خااک   _ 

 خییل گند زدم؟    _ 

 قطعه  گند زدی؟ ... شهاب آبم   _ 

 بابا فکر کردم داره قتی میاد   _ 

د و   با نگاهش او را دنبال کرد که زنگ طبقه ای را فشر

لحظه ای بعد در با صدای تیگ باز شد و داخل  

رفت.به نشان خداحافظر تک بوفر زد و دستش را باال  

 برد.  

 آخه پش ...   _ 
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   یگانه علیزاده 

ر خندید   مگی  حرفش را خورد و سکوت کرد شهاب رسر

 گفت:  و 
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 دمش گرم به روم نیاورد      یگانه علیزاده 

ر را به حرکت در   ر آنکه ماشی  سورنا تایید کرد و حی 

 یم آورد جواب داد: 

رسعت  گفتم االن یه چی میگه کرک و پرت بریزه با    _ 

 کوچه را دور زد و وارد خیابان اصیل شد:  

کجا بودی امشب که به این روز دراومدی؟ شهاب    _ 

 خندید و گفت:  

منو اینجوری نگاه نکن آش و الش کردم همشونو   _ 

 سورنا با خنده گفت :  

 معلومه پش معلومه   _ 

 به قرآن راست میگم داداش  _ 

آنکه شهاب مفصل قصه ی  دقایقر بعد،بعد از 

ر را جلوی درمانگایه نگه   دعوایش را گفت ماشی 
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ی نمونده ازت     یگانه علیزاده  ر ر که چی  داشت و اشاره زد: بیی پایی 

 شهاب با خنده گفت:  

 داداش خوبم بابا   _ 

ر او را  اما سورنا مهلت نداد و با پیاده شدن از ماشی 

 هم پیاده کرد.  

 و لت   
ی

خندان به دیوار آسانسور تکیه  ساحل با خستگ

زد تا به طبقه ی سوم رسید.در باز شد و در پس در  

خانجونش تسبیح به دست با چهره ای عصت  و  

 مشوش منتظرش ایستاده بود.  

 میدوتر ساعت چنده؟    _ 

کوله اش را داخل خانه پرت کرد و همانطور که کفش  

هایش را از پا یم کند دست مادربزرگش را بوسید و  

 : گفت
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آخ ننه اگه بدوتر چقد به نوه ات خوش گذشته   _    یگانه علیزاده 

ه    اینطوری اخمات توهم نمی 

ون کشید و زودتر داخل رفت و   خانجون دستش را بی 

گفت: نگاه کن به ساعت،خوب نگاه کن یک رب  ع به  

 دوعه،دخیر نجیب این موقع شب میاد خونه   

آنکه تلفن را  ساحل به مادربزرگش حق یم داد بعد از  

قطع کرده بود نه تنها زنگ نزده که جواب تماس های  

زن بیچاره را هم نداده بود.با لذت خودش را   بعدی پی 

 روی مبل انداخت و لب زد:  

ر برات تعریف   _  من قربون این توپ پرت ننه،بیا بشی 

 کنم خب   

زن پر از اخم روبرویش نشست و انگار قصد   پی 

 نداشت ت  خیال شود:  
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ته مادر پدر باال رست نیست اما من که هنوز  درس _    یگانه علیزاده 

 نمردم تو انقدر رسخود بیسر ساحل رسی    ع گفت:  

سال رو رسم نگه داره ننه،امون   ۱۰۰خدا سایه اتو 

بده،یکم دیگه ادامه بدی آخرش عذاب وجدان  

زن کیم عقب نشیتر کرد و از در نصیحت   یا پی  میگی 

 وارد شد: 

م رس کا  _  ر میخوام دستم توجیب خودم  گفتر می 

خونه ی اوس رحیم،گفتم   ر باشه نه نگفتم رفتر آشیی

ننه حیف توعه تو این سن اون همه ظرف  

ی نگفتم ساعت  ر   ۱۲بشوری،گفتر کار عار نیست،چی 

میای خونه مثه جفت چشمام بهت اعتماد دارم  

نم اما دیگه  ر آخه ؟ اصال توخوت  مادر،تو   ۲حرف نمی 

، میدونم،اما گرگ ای دور و برت چی ؟اگه بالتی به  نجیت 

 رست بیاد جواب آقا خدابیامرزتو چی بدم؟  
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صدای لرزانش که نشان از بغضش یم داد سکوت     یگانه علیزاده 

ک را شکست،با چشماتر رسخ رس از مبل   دخیر

 برداشت و گفت:  

نه   _  ر ننه یم فهممت که دلتو شور منو و آینده امو می 

  اما منم آدمم.آقام خدابیامرز شد،ننم رس سال رفت 

 عروس دشمن بابام  
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   یگانه علیزاده 

ا رو نمیفهمم؟درد نداره   ر شد فکر یم کتر من این چی 

واسم؟عروس شدنش کم بود که کال گذاشتمون  

دنیا آورد و انگار هیچوقت  کنار.دو تا توله ام به 

ی به اسم من نداشته.توتموم این دنیا که از در و   دخیر

یزه حق خوش گذروتر ام   دیوارش داره واسم می 

 که نتونه ساعت 
ی

م؟ گریک خفتم    ۱۲ندارم؟چون دخیر

ام نمیتونه.تا میام ننه امو و اون شوهر   ۲کنه ساعت 

یزن رو رسم،ِدد   سگ صورتشو فراموش کنم پشات می 

ه منم آدمم،مگه چند سالمه ؟ به قرآن واسه این  آخ

 همه سختر هنوز جوونم...  

قبل از اینکه اشکش فرو ریزد از جا بلند شد وبا قدم  

های محکم به اتاقش رفت حاال رسش از درد به  

ر ریخت   معرض انفجار بود،اشکش که ناخودآگاه پایی 

 زمزمه کرد:  

ون _   دماغمون کشیدن بی 
َ
   یه شب حال کردیم اا
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اما هنوز شوک واقیع را تجربه نکرده بود.دقایقر بعد     یگانه علیزاده 

زن لنگ لنگان با سیتر غذا در اتاقش را زد و وارد   پی 

 شد: 

 خوات  مادر؟   _ 

ساحل دلش یم خواست خودش را به خواب بزند اما  

زن مگر   ر پی  درست نبود،در این دنیای بزرگ جز همی 

 دیگر چه کیس را داشت؟  

 گفت:   خسته خودش را باال کشید و 

 بیدارم ننه   _ 

زن ظرف غذا را جلویش گذاشت و خودش لقمه   پی 

 گرفت: 

 چه کتلتاتی شده   _ 
ر  بیا ببی 

ی هم درونش چپاند و به دهانش نزدیک   ر مشتر سی 

 کرد:  
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   یگانه علیزاده 

 دستت طال   _ 

زن آن قدر حرف زد   لقمه را گرفت و مشغول شد.پی 

ک را دوباره رس  دماغ  و حرف زد تا توانست دخیر

بیاورد.صحبت هایشان چند ساعت طول کشید حال  

زن واقعا یم فهمید که شب خوت  را گذرانده است   پی 

 مدت ها بود که نوه اش به  

 ماشیتر خوگرفته بود،هیجان و شیطنت از  
ی

یک زندیک

وجودش پر کشیده بود ماه ها از آخرین باری که  

کرده بود یم  هیجان زده ماجراتی برایش تعریف  

گذشت.برایش ت  اندازه خوشحال بود اذان صبح که  

 گفته شد هر دواز صحبت دست کشیدند:  

 من برم ننه نمازمو بخونم شبت بخی  مادر   _ 

 نوکرتم ننه شب بخی    _ 
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هنوز لبخند به لب داشت که یکهو یاد وصیت نامه     یگانه علیزاده 

 افتاد. 
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قلت  که بنای تپیدن گذاشته از جا بلند  ت  درنگ و با 

 شد.  

زن از   _  ننه وصیت نامه آقاجون کجاست؟ صدای پی 

 دور به گوش رسید:  

 تو چمدون زیر تخته مادر   _ 
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   یگانه علیزاده 

به سمت اتاق مادربزرگش پا تند کرد.تخت دو نفره  

ی قدییم و زوار در رفته که روزگاری متعلق به مادر و  

زن قرار داشت.یک   پدرش بود حال در  مالکیت پی 

ه ماند...چند هفته ی قبل با   لحظه نگاهش به آن خی 

تمام ناراحتر هایش مادرش همینجا شب را صبح یم  

کرد.ناخودآگاه آیه کشید و دردی در سینه اش  

پیچید،دیگر باید مادرش را فراموش یم کرد به  

 خواست خودش باید فراموشش میکرد...  

ر دو زانو  افکارش را پس زد و با   رسعت روی زمی 

نشست،رو تختر را کنار زد و دستانش را در  

جستجوی دسته ی چمدان به زیر تخت فرو برد  

خییل زود دستش به کناره ی چمدان خورد و با یک  

ون کشید.حال قلبش در دهانش یم   حرکت آن را بی 

کوبید عرق ریزی روی پیشاتر اش نشسته بود آب  

 زمزمه کرد:   دهانش را قورت داد و با خودش
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 نه انقدم پست نمیشن نه...   _    یگانه علیزاده 

خودش هم به آنچه که یم گفت اعتقادی نداشت  

س گرفته بود.ت  مکث  
فقط تمام وجودش را اسیر

زیپش را کشید و بازش کرد در نگاه اول پارچه و لباس  

های قدییم خانجون خود نماتی کرد نگاهش را یک  

ک مهم را در خود جا  دور چرخاند.جعبه ای که مدار 

 یم داد دیده نیم شد دوباره صدا بلند کرد و پرسید:  

 ننه جعبه هه کوش ؟   _ 

ی گفت تا بفهماند در حال خواندن نماز   زن هللا اکی  پی 

است.آنقدر اضطراب داشت که نیم توانست همان  

چند دقیقه را صی  کند ت  طاقت لباس ها را دسته  

ون گذاشت.هر چه بیشیر چمدان  دسته از  چمدان بی 

خایل میشد اضطرابش بیشیر یم شد آخرین دسته ی  

ون گذاشت که چشمش به جعبه   لباس و پارچه را بی 
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   یگانه علیزاده 

ی زیرش خورد.ناخودآگاه آه خفه ای کشید و دست  

پیش برد آن را بردارد.به محض برداشتنش سبگ  

بیش از حد جعبه ته دلش را خایل کرد،قطرات عرق  

پیشانیش یم لغزیدند و قلت  بود که وحشت زده  روی  

در سینه اش کوبیده میشد.آب دهانش را قورت داد و  

ر    جعبه را باال و پایی 

زن با چادر نماز سفیدش در آستانه ی در   کرد.پی 

ی برای از   ر ظاهر شد و با تعجب نوه اش که انگار چی 

 دست دادن نداشت را نگاه کرد: 

 عه پیداش کردی که   _ 

 نده ی تلچر کرد و جعبه را نمادین تکان داد:  ساحل خ 

 میبیتر ننه؟انگار هیچی توش نیست!   _ 

زن پرید رسآسیمه جلو آمد و کنارش نشست:    رنگ پی 

؟   _   یعتر چی
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باز شدن جعبه باعث شد قلب ساحل در سینه فرو     یگانه علیزاده 

بریزد انگار حتر تا همان لحظه ی آخر امیدوار بود  

زن پر از بهت به جعبه ی    اسناد رس جایشان باشند.پی 

ه شده بود:    خایل خی 

 نیست...هیچی نیست   _ 

 ساحل رسش را به دیوار تکیه داد و زمزمه کرد:  

 ننه دزدی هم کردن دیگه،دزدی هم کردن...   _ 

م و   زن دوید و پر شد از رسر خون به صورت پی 

 ناباوری...  

 صدایش لرز گرفته بود:  

منده ی روت شدم مادر این از  خدا منو مرگ بده،_  رسر

پشام که خوره ی زندگیت شدن اینم از این ت   

 حواسیم دستر روی پایش کوفت و به گریه افتاد:  

 بخدا نمیدونم یک دستشون به اونا رسیده  _ 
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   یگانه علیزاده 

ساحل پر بود از یاس وناامیدی،گله و  

شکایت،بغضش گرفته بود و نای حرف زدن  

دیوار روبرویش بود و ذهنش  نداشت،چشمانش میخ  

پر از دغدغه های آینده.با آن حقوق بخور و  

ش،بدون پشتوانه و حایم مگر یم توانست در این   نمی 

ش ثابت نبود ثابت بماند؟   ر  جامعه ای که هیچ چی 

به خوردن از    اش از ضر
ی

شاید بیشیر دل شکستگ

 نزدیکانش بود.  

بغضش را قورت داد و از جا بلند شد،دستر روی  

 نه ی مادر بزرگش گذاشت و گفت:  شا

 ننه اشک نریز درستش یم کنم   _ 

اما اصال نیم دانست چگونه؟اصال نیم دانست دیگر  

 با این حجم از ناامیدی دوام یم آورد؟  

 *** 



  

  

  
 517 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
کالس پر بود از رس و صدا.از هر گوشه صداتی به     یگانه علیزاده 

گوش یم رسید پچ پچ بلند دانشجویان گه گایه به  

طنت تبدیل یم شد.استاد  خنده ای ناگهاتر و پرشی

مقدم رسش را در برگه ی پیش رویش فروکرده و  

 مشغول بود.  

برخالف همیشه سورنا قبل از حضور استاد خود را به  

کالس رسانده و منتظر ساحل بود.شب خوت  که  

گذرانده بود باوجود همه ی حواشر و اضطراب 

نزدیک کرده  هایش به طرز عجیت  او را به ساحل 

بود.هنوز هم یاد واکنشش یم افتاد لبخند محوی  

روی لبش جاخوش یم کرد.دیشب ساعت ها به  

 حرکت شجاعانه ی او فکر و در دل تحسینش کرده  

بود.واقعیت غی  قابل انکاری بود این لذت بردن از  

 همرایه با او.  
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   یگانه علیزاده 

با اتفاق دیشب هم که بیش از پیش از او خوشش  

یشیر باهم وقت  آمده و دوست داشت ب 

بگذرانند.جنم و جسارتش چشم سورنا را گرفته  

بود.در افکارش غوطه ور بود که صدای استاد بلند  

ر کوبید و سکوت را   شد.خودکارش را چند بار روی می 

 به کالس برگرداند.  

 خب بچه ها لیست کرکسیون آماده است؟   _ 

ر آنکه برگه هایش را جمع و در کیفش فرو یم کرد   حی 

ا دور تا دور کالس چرخاند.یگ از بچه ها  نگاهش ر 

ر   همراه برگه آچاری به سمتش آمد و آن را روی می 

 گذاشت.  

ر گروه رسما کالس را آغاز   استاد با خواندن اسم اولی 

 کرد.  
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چون لیست کارهای انجام شده ی روز قبل دست     یگانه علیزاده 

ر گروه کرکسیون   ساحل بود آنها اسمشان را سومی 

بودند و حاال او و رضا چشمشان به در بود تا  نوشته 

 ساحل از راه برسد.  

  

 ]23:22 03.08.19[  

 59# 

  

  

  

  

دقایقر نگذشته بود که تقه ای به در خورد و در کالس  

ک با چهره ای خسته وپریشان و چشماتر   باز شد دخیر

گود رفته داخل آمد.شانه های فرو افتاده و چشمان  
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   یگانه علیزاده 

ر  ت   فروغش سورنا را به فکر فرو برد.استاد حی 

کرکسیون رسش را باال آورد و نگاه دقیقر به چشمان  

ساحل انداخت.ساحل ت  حس و حال سالیم به استاد  

ر گذاشت. سورنا با ابروهای   کرد و کوله اش را روی می 

بهم نزدیک شده نگاهش کرد و رضا مشغول سوال  

 پرسیدنش شد.  

 د ت  حایل ؟ خوابت میاد ؟  سالم چطوری ؟ چرا انق _ 

ساحل ت  حوصله دستش را باال برد تا سوال های یک  

ریِزریز رضا را خاتمه دهد،صدای ضعیقر از گلویش  

 بلند شد:  

 خوبم پش   _ 

 اش  
ی

ر را دور زد و میان پشها رس جای همیشگ  می 

نشست.آنقدر خسته بود که چشمانش به زور باز یم  

روی کوله اش گذاشت و با غم چشمانش  شد رسش را 



  

  

  
 521 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
ر حاال فکر کرده و     یگانه علیزاده  را بست.از چند ساعت قبل تا همی 

فکر کرده بود.دنیا که به آخر نرسیده بود این هم یگ  

 بود که باید از پسش بر یم  
ی

دیگر از سختر های زندیک

ی که تا به حال از   خاتر بود دخیر آمد او ساحل امی 

د از استاد مقدم  هیچ ننه قمری رکب نخورده بود بای 

کمک یم خواست باید قبل از آنکه هفته به رس یم  

رسید و عمویش تهدید هایش را از رس یم گرفت فکر  

درست و حسات  یم کرد.اما واقعا کم آورده بود هر  

طرف را که یم گرفت طرف دیگر از دستش در یم  

رفت.آه خسته ای کشید و یاد دیشب افتاد،رسی    ع  

ه به خود  رسش را باال آورد تا سو  رنا راببیند که او را خی 

یافت.یک لحظه همه ی نگراتر هایش رنگ باخت نه  

ر تر آمد!   ر برود فقط دوزش پایی   که از بی 

چشمانش یکهو پر کشید و به گوشه ی ابرویش که  

ه شد،اطراف   چسب، زخمش را پوشانده بود خی 
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   یگانه علیزاده 

ابرویش کبودی خفیقر داشت و چهره اش مشخص  

ست.مشکالت خودش را  بود که از دعوا آمده ا

 فراموش کرد و با نگراتر پرسید: 

وتر پش ؟ بخیه مخیه هم خورد؟   _  ر  می 

رضا با دندان قروچه ی واضچ نگاهش را از ساحل  

گرفت و رو برگرداند.سورنا ت  توجه به او و سواِلسوال  

 ساحل پرسید:  

؟ همه چی روبراهه؟   _   تو چی

لحظه هاج و واج    ساحل با شنیدن سوالش یک

ماند،معلوم بود قیافه ی درمانده اش کار خود را کرده  

 است.آیه کشید و گفت:  

ه   _   نگم بهیر

 سورنا دقیق نگاهش کرد و جدی پرسید:  
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م رو ما حساب نیم کتر ؟!ساحل   _    یگانه علیزاده 

ّ
یعتر یه زّرَ

چشمانش را بست و نفس عمیقر کشید.دلش  

همصحبت و همدرد میخواست اما اگر حرف یم زد  

 اش را روی دایره یم ریخت و این از  
ی

باید تمام زندیک

 شخصیت تو دارش خییل بعید بود.  

 نگم یه جور درده بگم یه جورجوِر دیگه !   _ 

 با هم درمونش یم کنیم بچه !   _ 

 هاتی که برای  
نسیم خنگ در دلش پیچید و سختر

ر   ر مشکالتش پیش رویش بود یک به یک از بی  گفیر

رفت.وقتر مردی مانند سورنا قول کمک یم داد دیگر  

 چه دلییل برای مقاومت وجود داشت؟!  

ه شدنش به سورناتی که لبخند یک طرفه داشت   خی 

بیش از حد طوالتر شد رسی    ع به خود آمد و با تک  

 رسفه ای این اتصال را قطع کرد...  
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   یگانه علیزاده 

 دوستت از لباسش خوشش اومد ؟   _ 

اخت! معلوم بود فقط  سوالش سورنا را به خنده اند

 برای تغیی  بحث این را پرسیده است!  

 شب که نیم تونستم برم دیدنش !    ۲ _ 

ساحل تازه متوجه ی سوتر اش شد بدتر آنکه نگاه  

شیطاِنشیطان سورنا هم اشتباهش را بیشیر به رخش  

ی بگوید   ر یم کشید عصت  نگاهش کرد و خواست چی 

ات  خودش را پیش  که سورنا با لبخند جذ

ر های پیشاتر دخیر گذاشت   کشید،دستش را روی چی 

 و اخم هایش را صاف کرد :  

 چرا انقد رسخ و سفید مییسر بچه !    _ 

بان قلبش به یکباره روی هزار رفت و برگشت .وا   ضر

 رفته نگاهش کرد.  
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انقد حاشیه نرو اونچه که دیشب اتفاق افتاده رو   _    یگانه علیزاده 

 بگو شاید تونستم کمکت کنم  

ر شدنش را نشان یم داد.    مگی   چهره ی قرمزش رسر

هنوز ذهنش گی  حرکت قبیل سورنا بود .بعد او به  

هیچ پشی اجازه نداده بود تا بدین حد نزدیک شده و  

اینگونه آرامش کند،سورنا بدون اجازه داشت وارد 

حریم های ممنوعه اش میشد و پیش روی اش به  

انوتر که ساحل بدان حساسیت  هیچ وجه از قاعده وق

وی نمیکرد. رفتارش کامال از رس مهر و   داشت پی 

ر باعث شد که   ر دیگری و شاید همی  دوستر بود نه چی 

ایصر سکوت کند،کیم خود را   ساحل بدون هیچ اعیر

عقب کشید تا فاصله ی شان به حد طبییع  

برسد.رضا که حرکت سورنا را دیده بود با خشم  

ر کوبید و از کالس خارج    آشکاری جزوه اش را به می 
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   یگانه علیزاده 

ی که او را به رس حد انفجار رسانده بود   ر شد.چی 

 سکوِتسکوت ساحل بود!  

حال حتر پچ پچ بچه های کالس هم شنیده میشد  

سیع کرد ت  خیال نگایه به اطراف بندازد که با دیدن  

نگاه های موشکافانه ی بچه ها تمرکزش بهم  

ه و حال  ریخت.معلوم بود همه حرکت سورنا را دید

ر روابطشان بودند.    مشغول تحلیل و آنالی 

آب دهانش را قورت داد و سیع کرد عادی به نظر  

برسد.یم دانست سورنا هیچ وقت خودش را در بند  

این حرف ها نخواهد کرد و ازطرفر خیالش جمع بود  

هر چقد بهم نزدیک شوند چارچوب ها رعایت  

ک گوشش را در کرد و  خواهد شد.پس مانند همیشه ی

 دیگری را دروازه.  

 میگم این پشه بت نظر داره ؟   _ 
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با شنیدن این حرف به رسعت به عقب برگشت و به     یگانه علیزاده 

سورنا که مشکوک نگاهش یم کرد چشم  

 دوخت.هنوز متوجه ی منظورش نشده بود:  

؟!   _   چی

  

 ]23:22 03.08.19[  

ر آق رضارومیگم هر بار دوکلوم بات حرف زدم   _  همی 

ا حرص خورده و قهر کرده رفته!   ر دخیر  عی 

چند لحظه طول کشید تا حرفش را حالچ  کند،نگاه   

ه و منتظر سورنا را ت  جواب گذاشت و با یک   خی 

 نیمچه لبخند گفت:  

ا نیست   _   نه بابا از این خی 

 سورنا به صندیل اش تکیه زد و گفت :  

ا بود !   _   اون چه که من دیدم فراتر از این خی 
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   یگانه علیزاده 

ساحل جواب نداد اما ذهنش مشغول شد.یم  

  
ی

دانست این اخی  با وجود سورنا آن دوست همیشگ

رضا نبوده و تعداد بحث هایشان بیشیر از صحبت  

های در آرامششان بوده است اما دست خودش نبود  

هر بار که کیم روی خوش نشانش داده بود او با زبان  

مطرح کرده و او را   ت  زباتر پیشنهاد دوستر اش را 

 معذب میکرد.  

  

 ]23:22 03.08.19[  

 60# 
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چند دقیقه بعد که رضا وارد کالس شد ، تصمیم     یگانه علیزاده 

گرفت کیم روی خوش نشانش دهد هر چه که بود  

قبل سورنا تنها دوستانش در دانشکده فقط او و صنم  

بخاطر  بودند . البته مدت طوالتر بود که صنم هم 

 سورنا از او دلخور شده بود ، با خودش فکر کرد :  

انگار رفاقت ما باهاش خار داره ! هیشگ راه نمیاد   _ 

  ... 

هوف کالفه ای کشید و نگاهش را به رضا دوخت که  

با اخم حتر نگاهش نکرد و رس جایش نشست . حتر  

 صندیل اش را هم کیم از او فاصله داد !   

 زیر لب گفت :  ساحل پوزخندی زد و 

 اینم که رفت تو قیافه واس ما !   _ 
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   یگانه علیزاده 

ه نگاهش کرد و داشت خودش را آرام   چند لحظه خی 

یم کرد تا یک طوری رس صحبت را باز کند . اما رضا  

 سنگیتر نگاهش را طاقت نیاورد و به سمتش چرخید :  

 بله ؟    _ 

بله طلبکارانه اش ساحل را به رس حد انفجار برد  

دهانش را باز کرد تا درشتر نثارش کند که نگاهش به  

استاد افتاد ، استاد با نگاهش داشت درباره ی سند  

ر سوال یم پرسید ، خشمش از رضا کمرنگ شد و   زمی 

ر و بدبختر هایش شد ، دیگر   بیشیر ذهنش درگی  زمی 

چه اهمیتر داشت رفتار رضا و یا حتر سورنا ؟!  

دست یم داد .   داشت زحمات پدرش را به مفت از 

ی که از پدرش برایش مانده بود داشت از او   ر تنها چی 

گرفته یم شد ، آنهم با خفت و خواری ! یاد حرف  

ر رهایش   عمویش که چگونه با منت گفته بود ت  چی 
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نیم کنند خنجر شد و به قلبش فرو رفت . آیه پر     یگانه علیزاده 

درد کشید و رسش را به نشانه ی تاسف تکان ریزی  

 داد :  

 پاس میشم    دارم آس و  _ 

خودش هم یم دانست از وقتر خودش را شناخته بود  

ر نگاه نکرده بود ،   به عنوان پشتوانه به آن زمی 

همیشه روی پای خودش ایستاده بود و نون بازوی  

خود را خورده بود اما نیم توانست منکر حس قدرت  

ر به دلش رسازیر   و اعتماد به نغیس شود که وجود زمی 

خانه ی اوس رجب  یم   ر کرد ، حتر روزی که در آشیی

ر باعث شد زودتر   مشغول به کار شد وجود همان زمی 

ر کنار آید . مرتب رویای ثروت و قدرتر   با ظرف شسیر

که در آینده ی خود یم دید را به خود یادآوری یم کرد  

  . 
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   یگانه علیزاده 

 بماند که تا مدتر از خانجونش هم پنهان میکرد !  

وز قبلش با سورنا  چشمش به برگه های برداشت ر 

 افتاد ، ت  حواس به رضا گفت :  

 بده لپ تاپتو اینا رو وارد کنم   _ 

درد خیانت عموهایش آنقدر زیاد بود که یادش رفته  

 بود با رضا در کشمکش است .   

 رضا با پوزخند نگاهش کرد و گفت :  

ر لپ تاپو نداری که منو به یادت بندازه !   _   خوبه همی 

بود که لحظه ای نفس را در سینه ی  حرفش آنقدر بد  

ساحل حبس کند . حتر سورنا هم از حرفش جاخورد  

 . ساحل با نگایه آزرده و متاسف نگاهش کرد :  

ر لپ تاپو داری که به یه دردی   _  توام خوبه همی 

 بخوری !  
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ر و برنده اش خون را به صورت رضا دواند .     یگانه علیزاده  جواب تی 

رویش را برگرداند و به   ساحل با ناراحتر و تاسف

برگه هایش چشم دوخت . در واقع این کار فقط به  

این دلیل بود که بتواند به خودش مسلط شود .  

فکرش را هم نیم کرد که رضا مالش را اینگونه به  

 رسش بکوبد !   

سورنا ترجیح داد دخالت نکند اما فورا به این فکر  

ار  افتاد لپ تاپش را برای دفعه ی بعدی در اختی

ساحل قرار بدهد ، این روزها که استفاده ی چنداتر  

نیم کرد و گوشه ی اتاقش خاک یم خورد از طرفر  

حرف رضا آنقدر به دلش بد نشسته بود که حتر اگر  

الزم یم داشت هم باز قیدش را یم زد تا دیگر ساحل  

ی طلب نکند ...   ر  از رضا چی 

  کالس به حالت عادی بازگشته بود اما رضا و ساحل  

نه ! رضا پشیمان و ساحل عصباتر ! مدام در ذهنش  
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   یگانه علیزاده 

خط و نشان یم کشید و یم دانست چگونه حدش را  

 مشخص کند .  

استاد نام گروه بعدی را خواند و رضا و ساحل هر دو  

از جا بلند شده و به نزد استاد رفتند . سورنا مانند  

بود   همیشه رسگرم گوشر و صحبت با نگار بود ، قرار 

ون بروند و او با هدایایش او را غافلگی  کند ،   عرص بی 

 گیتار موردنظرش هم عرص یم رسید .  

استاد مقدم با موشکافر ساحل را نگاه کرد و کیل پرسید  

 : 

خب چه خی  بچه ها ؟ هر دو ت  رمق جواب دادند   _ 

 : 

 ت  خی  استاد !    _ 

 استاد مقدم لبخندی زد و گفت :  

ی   _  ی !  ت  خی   خوش خی 
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وع به صحبت کرد :    یگانه علیزاده   ساحل رسر

خیابونه ،   ۳استاد این لیست خونه های هر  _ 

قسمت برداشت کال تموم شد ، فقط یه ویرایش نهاتی  

ر   میخواد دیگه تموم  استاد برگه ها را برداشت و حی 

 نگاه کردن پرسید :  

 چرا تو فرمت قرار ندادین ؟  رضا رسی    ع گفت :   _ 

 د کرکسیون چشم !  بع _ 

ی نگفت ، استاد کم و کاستر   ر ساحل پوزخند زد اما چی 

د کرد و چون کارشان کامل بود وقت   ر ها را گورسر

کرکسیونشان طوالتر نشد . رضا لپ تاپش را برداشت  

و به رس جایش برگشت اما ساحل ماند و ت  مقدمه  

 رفت رس اصل مطلب :  

یکه خورده  استاد ت  گدار به آب نزدند  استاد مقدم   _ 

 نگاهش کرد :  
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 چطور ؟   _ 

ر ، وصیت نامه ی آقاجون هیچ کدومش   _  سند زمی 

نیست ابروهای باال رفته ی استاد تعجبش را نشان یم  

 داد ، ساحل ادامه داد :  

نمیدونم یک اومدن خونه و حواس ننه ی بیچاره امو   _ 

 پرت دیدند رفتند رس مدارک ! 

 نیست االن !  هیچی تو دستم 

ی ساحل   _   باید وکیل بگی 

 ]23:22 03.08.19[  

 ساحل پوزخند زنان گفت :  

مم چی دارم که با تکیه به   _  پولم کجا بود استاد ؟ بگی 

اون جلو برم ؟ نه وصیت نامه ی جدید دستمه و نه  

 قدییم ! سند زمینم که نیست   

 استاد مقدم با اطمینان گفت :   
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ر   _    یگانه علیزاده  یه رایه هست ، همینطور الگ که نیست ، زمی 

یه جاتی به نام پدرت ثبت شده بالخره دیگه ،  

یم  استاد اونا میخوان اصل قضیه رو   _ المثناشو میگی 

ر ، بود و نبود سند اصال دردیو دوا نمیکنه   پاک کیر

 شاید فقط روند ماجرا رو به عقب بندازه !  

برای کرکسیون باعث شد استاد  حضور گروه بعدی 

 مقدم سکوت کند .   

 ساحل از جا بلند شد و گفت : 

استاد اگه اجازه بدین من یه ذره زودتر مرخص شم   _ 

  ! 
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   یگانه علیزاده 

 

  

                  

_                                  
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ش     یگانه علیزاده  ر خداحافظر کوتایه از استاد کرد و به سمت می 

 بازگشت .  

داشت برگه ها را در کیفش یم چپاند که رضا مانع شد  

، لحنش نشان میداد که در صدد دلجوتی بر آمده  

 است :  

 بدش من ، االن واردش یم کنم   _ 

ر گذاشت و جوات   ساحل ت    تفاوت برگه ها را روی می 

ه ی رضا نداد . عاقبت سورنا لب از لب   به نگاه خی 

 گشود و پرسید :  

 کجا ؟    _ 

ساحل بدون آنکه قصد سوزاندن رضا را داشته باشد  

 مفصل در جواب سورنا گفت :  

کیل کار دارم که اولیش دیدن عمومه ! بعدشم    _ 

ه !   بشینم کارای تایپ عقب افتاده امو   انجام بدم و غی 
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ر کرد و گفت :    سورنا رسی باال و پایی 

 منم میام   _ 

ر جزوه بنویس من نیستم   _   تو کجا ؟ بشی 

 نگاه عاقل اندر سفیهه سورنا او را به خنده انداخت :  

 خیله خب بابا فهمیدیم به استایلت نمیاد !   _ 

 استاد منم میتونم برم ؟   _ 

سورنا طوری بود که کمیر کیس فکر یم کرد این  ظاهر 

ر مبادی آداب باشد ، اینکه برای خروج از کالس  چنی 

م بودنش را نشان یم داد اما با   اجازه یم گرفت محیر

 این حال بازهم ساحل را غافلگی  کرد .   

استاد مقدم که مشغول کرکسیون بود رسش را باال  

ر  آورد و او را ایستاده در کنار ساحل و آ ماده به رفیر

 یافت .  

 کجا پش ؟    _ 
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استاد یه مقدار کار عقب افتاده دارم که باس   _    یگانه علیزاده 

 زودتر حلش کنم  

استاد مقدم که ذاتا آدم سمج و جستجوگری نبود  

 بدون سوال اضافه پذیرفت و گفت :  

چون کال گروه شما کارش جلوتر از بقیه است   _ 

ر برین    ایرادی نداره یم تونی 

کرکسیون شد اما رسی    ع رسش را باال  دوباره مشغول  

 آورد و خطاب به رضا گفت :  

 رضا توام میتوتر بری !   _ 

 که از ت  توجیه ساحل گرفته  
ی

رضا با حس رسخوردیک

 بود ت  حوصله گفت :  

 نه استاد من میمونم   _ 

ر   ساحل تات  به چشمانش داد و کوله اش را از روی می 

در گوشش تکرار یم شد.  برداشت . هنوز حرف رضا 
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ر بد   تصور آنکه بچه های کالس به خصوص آن نازنی 

طینت این حرف را شنیده باشد عصبانیتش را از رضا  

ر بدون خداحافظر از کالس    یم کرد ، برای همی 
بیشیر

 خارج شد و سورنا هم به دنبالش !  

ر    پایی 
ر
پله ها را دوشادوش یکدیگر بدون هیچ حرف

ون کشید و  آمدند ، سورنا سوییچش  را از جیبش بی 

 گفت :  

 آدرس عموت کجاست ؟   _ 

 مزاحمت نمیشم   _ 

 مزاحم چیه بچه بیا ببینم    _ 

هردو روبروی در ورودی دانشکده ایستادند و ساحل  

 راهش را کج کرد و گفت :  

م   _   نه ناموسا راش دور و درازه خودم می 
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کشیدن بند کوله ی  سورنا نچ کالفه ای کشید و با     یگانه علیزاده 

 ساحل به راه افتاد :  

 هستر اون همه   _ 
ر
بیا ببینم تو خودت انقد تعارف

 تیکه بارمون کردی !  
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 کنایه اش را گرفت و به لبخندی بسنده کرد .     یگانه علیزاده 

کت بهروز رو به جلو   ر در مسی  رسر  بعد ماشی 
دقایقر

کت کیم سورنا   ی رسر در حرکت بود . موقعیت قرار گی 

ر   را به فکر فرو برده بود ، باور اینکه ساحل چنی 

خانه ی اوس   ر عموی متمویل داشته و بعد در آشیی

رجب کار کند سخت و دشوار بود . اما مانند تمام این  

 که  مدت کنجکاوی نکرد ، سکوت میا
ی

نشان با آهنگ

 پخش شد شکسته شد .  

  ! I can't get you out of my head 

ر خواننده و موسیقر دردناکش به خوت    صدای غمگی 

ر حال و احواالت این روزهای ساحل بود   موسیقر میر

. آنقدر در طول آهنگ آه کشید که عاقبت سورنا  

یکدنده بودن  مجبور شد آهنگ را عوض کند . غد و  
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ک ، به خوت  به او ثابت شده بود و یم دانست     یگانه علیزاده 

دخیر

 نخواهد زد .  
ر
 تا خودش نخواهد از مشکالتش حرف

روز اویل که دیدمت فکر یم کردم دانشجوی تربیت   _ 

 بدتر هستر  

حرف سورنا مانند دستر قوی او را از میان تصور داد 

ر پرتاب کرد ،  و بیدادش با عمو بهروز به داخل ماش ی 

نیم دانست صحبت با عموهایش اصال دردی دوا یم  

ش خواهد    گی 
کند یا خی  ، فقط یم دانست اطالعاتر

 آمد که بعدا به دردش یم خورد ...  

 با شمام !   _ 

ون   تشر سورنا باعث شد فکر بهروز به کل از رسش بی 

 شود با گیچ  پرسید :  

 چی گفتر ؟   _ 
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د کیسه ی  سورنا سوالش را تکرار   کرد و از داشی 

ون کشید و روی پای ساحل   کاغذی پسته را بی 

 گذاشت :  

ر پاسخ دیه اینم بزن روشن شر !   _   حی 

 ت  تعارف چند پسته برداشت و گفت :  

 آخ الیه خی  ببیتر پش جون چه به موقع بود !   _ 

 چند پسته با ولع خورد و بعد ادامه داد :  

مورد حرفتم باید   چه تازه و رسیده هم هست ! در  _ 

ر از ترم اول تا االن   ر فکرو میکیر بگم همه همی 

همینطوری بودم فقط دو سه مایه باال خونه را دادم  

 به اجاره و ...  

 حرفش را خورد و یکهو سکوت کرد.  
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ون     یگانه علیزاده  بگذریم آرایم گفت و نگاهش را از پنجره به بی 

فرستاد .دیگر تا رسیدن به مقصد میان هر دو  

 برقرارشد .  سکوت  

ر را گوشه ای نگه داشت و ساختمان های   سورنا ماشی 

موجود در خیابان را از نظر گذرانید . خییل دلش یم  

خواست بداند عموی ساحل به کدام یک از این  

ساختمان ها مربوط است ؟ ساحل نفس عمیقر  

ر پیاده شد .    کشید و با بسم هللا از ماشی 

 ! به زحمت افتادی   داداش دمت گرم   _ 

 سورنا حرفش را قطع کرد و گفت : 

 برو منتظرت میمونم    _ 

ساحل مانع شد اما سورنا نپذیرفت . آن همه  

ک دیده یم شد سورنا را وا   اضطرات  که در ظاهر دخیر
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داشت تا نگران پایان این دیدار شود . واضح بود که  

 رابطه ی خوت  با هم ندارند .  

بدون مقاومت رس تکان داد و با خداحافظر به   ساحل 

 راه افتاد 

 . 

  

 ]23:23 03.08.19[  

 62# 
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مرتب نفس عمیق یم کشید و سیع داشت خودش را     یگانه علیزاده 

ل کند ، خییل وقت بود به اینجا که هیچ ، هر   کنیر

جاتی که حضور عموهای نامردش را یادآور شود پا  

 پای خودش !  نگذاشته بود ، آن هم اینگونه با  

سورنا با دقت قدم های ساحل را یم شمرد ، دوست  

داشت زودتر عمویش را بشناسد و البته بیشیر  

عالقمند بود نحوه ی برخوردش با ساحل را ببیند .  

مسلما منتظر مانده بود اگر رفتاری به دور از ادت  با  

ک انجام شود ، سینه سیی کند .  
 دخیر

دانست این عالقه و حس حمایتر که در برخورد  نیم 

 با ساحل به او دست یم دهد از چه روست ؟   

شاید چهره ی مظلوم دخیر این احساسات را در دل  

 مرد جوان یم جوشاند !   
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با دستش روی فرمان نبض گرفته بود و ساحل را نگاه  

یم کرد که در میانه ی راه توقف کرده بود ، به نظر یم  

ر مردد شده است .  رسید برای   رفیر

ساحل نگایه به رس درش انداخت و با پوزخند زمزمه  

 کرد :  

 نمایشگاه و فروشگاه فرش مشهد !   _ 

ی نوشته بود :    زیرش با فونت کوچکیر

خاتر   _   شعبه ی مرکزی، مدیریت بهروز امی 

نگایه به داخل نمایشگاه که با دکوراسیون فوق العاده  

 ت و زیر لب ادامه داد :  زیباتی طراچ شده بود انداخ 

تف به روحت بیاد مرد ! از در و دیوارش داره پول   _ 

ر !   یزه چشم طمعش مونده رو همون تیکه زمی   می 
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تش کشید و     یگانه علیزاده  کالهش را مرتب کرد ، دستر به سوییشر

 بالخره به راه افتاد .  

وقتر وارد نمایشگاه شد چشمان سورنا پر از تعجب  

اصال باورش نیم شد عموی ساحل  وشگفتر شد ، 

ین ارتبایط با این فروشگاه بزرگ فرش   حتر کوچکیر

 داشته باشد .   
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 را بخواند که با 
ی

دیدن  گردن کشید تا اسم نمایندیک

خاتر دهانش از تعجب باز ماند. این مرد را   بهروز امی 

 یم شناخت !  

خاتر !    هم او و هم برادرش شهروز امی 

ر چند وقت پیش چند تخته فرش   حاج بابایش همی 

ر واسطه باب   نفیس از او خریداری کرده و به همی 

ر  آشناتی میانشان باز شده بود ، شهروز برادر   نی 
بزرگیر

اکت با آنها را داده بود   بعد از این آشناتی پیشنهاد رسر

اما حاج بابایش فعال قصد نداشت پای یک غریبه را  

 شان باز کند .  
ی

 به سهام خانوادیک

ه به در بود تا ساحل   با شگفتر از این کشفش خی 

 برگردد باید با او حرف یم زد .  
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ک کنار   درب های اتوماتیک با حس حضور دخیر

 رفت و راه را برای ورود او به داخل باز کرد .  

موچ  از باد گرم نوازش وار به صورتش خورد و حس  

خوب گرما در تنش نشست . تعداد زیادی کارگر جوان  

با لباس فرم در حال جابجاتی تخته فرش ها از یک  

طرف نمایشگاه به طرفر دیگر بودند . تعداد زیادی زن  

در حال انتخاب فرش در گوشه و کنار    و مرد جوان

فروشگاه دیده میشدند . ساحل چشمانش را به امید  

ر بهروز دور تا دور نمایشگاه چرخاند ، آنقدر   یافیر

بزرگ بود که مانند سوله به نظر یم رسید بخصوص  

 سقف بلندش .  

تا به حال آنجا نیامده بود و نیم دانست بهروز را  

ان که مشغول جابجاتی  چگونه پیدا کند . دو پش جو 



  

 

   

  
 554 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

تخته فرشر بودند با صدای ساحل به سمتش  

 برگشتند :  

 داآش یه لحظه    _ 

پش ها با دیدن ظاهر پشانه و نگاه مغرورش لبخند  

ی روی لبهایشان نشست :   ر  شیطنت آمی 

 جونم آبچ  ؟!   _ 

 پرانده بود  
ی

ساحل به آن که این حرف را با خوشمزیک

د :   چشم غره ای رفت و نگاهش را به  دیگری سیی

خانیو کجا میتونم پیدا کنم ؟   _   بهروز امی 

ابروی پش جوان باال پرید ، طوری نام رییسشان را  

 برده بود که گوتی بچه محلش است !   

بهروز در این نمایشگاه خداتی یم کرد و پش جوان حق  

 داشت اینگونه متعجب شود .  
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 اتاق رییس اون باالست    _ 

 لفظ رییس پوزخندی زد و گفت :  ساحل با شنیدن  

 رییس ! هه ! مرتیکه    _ 

چشمان وق زده ی دو پش به او یم فهماند که زیاده  

روی کرده است تشکر زیر لت  پراند و به سمتر که  

پش آدرس داده بود به راه افتاد . سقف بلند نمایشگاه  

کنند و پله  اجازه داده بود تا طبقه ی دوبلکیس ایجاد  

ها راه ورود به طبقه را فراهم یم کرد ، دیوار شیشه  

ر را برای بهروز از آن باال   ای روبرویش امکان دیدن پایی 

فراهم یم کرد . پله های زیبا و چراغان را به انتها  

ی بهروز رسید !     رساند و به محل قرارگی 

 خودش به این حرف خندید و در دل گفت :  

 ادوعم نیست مرتیکه !  رییس که سهله ! پ  _ 
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   یگانه علیزاده 

فقط ای کاش رسنچر که این همه راه بخاطرش آمده  

ر امروز به دستش یم داد .     بود را همی 

روبرویش راهروی نسبتا طوییل بود که رسویس  

 و رسانجام اتاق  
ی

بهداشتر ، آبدارخانه ، اتاق هماهنگ

رییس را از یکدیگر جدا کرده بود . بر خالف همه ی  

ییس ها که انتهای راهرو اتاقشان بود این یگ همان  ر 

اول کاری قرار داشت ، شاید بخاطر نما و دیدن آن  

ر !     پایی 

پرده های عمودی اتاق شیشه ای را پوشانده بود ،  

ر وارانه ای   ساحل با دیدن طراچ اتاق ها نگاه تحسی 

انداخت ! ت  شک هزینه ی زیادی روی دست عموی  

 خسیسش گذاشته  
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   یگانه علیزاده 

ر برداشت و به سمت اتاق حرکت   بود  . دست از آنالی 

ون   کرد اما قبل از ورود تلفن همراهش را از جیب بی 

کشید و روی ضبط صوت زد ، باید ت  گدار به آب  

نیم زد شاید بیشیر از آنکه فکر یم کرد امروز موفق یم  

 شد .  

چند تقه به در کوبید و با صدای زمخت و نچسب  

ه اذن ورود یم داد ، داخل شد . بهروز به  عمویش ک 

 صندیل تکیه زده و منتظر مهمانش بود !  

  

 ]23:23 03.08.19[  
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   یگانه علیزاده 

  

  

ساحل یک لحظه با خود اندیشید با این همه دبدبه و  

 ندارد ! ت  شک با آن زن  
کبکبه خوب است که منیسر

عموی حساس وحسودش اگر هم یم داشت باید یک  

پشمالو استخدام یم کرد ! این افکار که از  نره غول 

ذهنش گذشت باعث شد کیم اضطرابش کم شده و  

 به خودش تسلط پیدا کند .   

 سامو علیکم عمو جاان !    _ 

بهروز که با دیدن ساحل آن هم آن وقت روز در  

کتش به چشم هایش هم شک کرده بود حاال با   رسر

ر شده بود ، خودش  شنیدن لحن پر تمسخرش  مطمی 



  

 

     

  
 559 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

هست همان برادرزاده ی یکدنده اش که مدتر بود  

 رس انگشتش حسات  آنها را چرخانده بود !   

 بهروز سیع کرد به خودش مسلط شود :  



  

 _ 
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 به به سالم عمو جان ، خوش اومدی بیا تو !     یگانه علیزاده 

ر کرد و فعال قصد   ساحل با انزجار رسش را باال و پایی 

 بزند .   
ر
 نداشت حرف

 ممنون عمو    _ 

 چه عجب یاد ما کردی   _ 

پنهان  ساحل لحظه ای نتوانست انزجار چهره اش را 

ه نگاهش کرد ، بهروز از این   کند و با همان تنفر خی 

همه تنفر جا خورد و رسفه ی کوتایه کرد ، ساحل به  

 اجبار نگاه گرفت و گفت :  

 اومدم یکم حرف بزنم    _ 

 چه حرفر عمو ؟   _ 

 زمینو فروختم !   _ 



  

    _ 
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حرفش آنقدر شوکه کننده بود که صدای عمویش را     یگانه علیزاده 

 بیش از حد معمول باال برد :  

 چی ؟   

 ساحل با خونشدی گفت :  

ی خوب و دست به نقدی داشتم منم ارزون  _  مشیر

 تر از بقیه جا فروختم ، ویل ...  

 بهروز حرفش را قطع کرد و گفت :  

ر اصال مال تو نیست    _   نمیتوتر بفروشر ! اون زمی 

یک گفته نیست ؟ ارث بابامه ، از شی  مادر حالل تر    _ 

  ! 

ساحل طوری حرف یم زد که انگار حضور هفته ی  

ر بهروز   پیششان را به کل فراموش کرده است و همی 

 را رس در گم کرده بود .   



  

 _ 
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مثل اینکه یادت نیست وصیت نامه ی اصیل پیدا   _    یگانه علیزاده 

 شده !   

 ساحل با خونشدی پا روی پایش انداخت و گفت :  

شهرداریه   مهم اونیه که تو دست منه ! سند هم ثبت

! نود درصد کار پیش رفته عمو، کجای کاری ؟ بهروز  

 بر آشفت و گفت :  

 سند که دست ماست   _ 
ی

 چرا دروغ میگ

یک گفت   ساحل در دل لبخندی زد و به خودش تی 

 خوب پیش رفته بود !  

ر ،   _  عمو بهروز اومدم خی  بدم زمینو فروختم همی 

یزیم دور ، چند شبه  بعدم این کینه وکدورتارو بر 

 خواب آقا خدابیامرزمو میبینم .  

ی جلودارش نبود با خشم و تعجب   ر بهروز انگار چی 

 گفت :  
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به یک فروختر ؟ چطوری فروختر ؟ میگم سندش   _    یگانه علیزاده 

دست خودمونه ، خودم برش داشتم ، امکان نداره  

 بتوتر بفروشیش !  

زیر قیمت فروختم ، سندشم که ثبت شهرداری   _ 

 امکان نداشته باشه !  بود چرا 
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   یگانه علیزاده 

بهروز انگار عقلش را از دست داده باشد عصت  از جا  

پرید و شماره ی شهروز را گرفت ، ساحل با  

دمش گردو یم  خونشدی نگاهش یم کرد و در دل با  

 شکست !  

 ؟  شهروز ت  حوصله جواب داد   _ 
کتر الو شهروز ، رسر

 : 

 آره چی شده ؟   _ 

 سند پیشته ؟!    _ 

 آره میگم چی شده ؟    _ 

پاشو بیا اینجا اسنادم با خودت بیار ، ساحل   _ 

 اینجاست !  

با شنیدن این حرف آرامش از وجود شهروز پر کشید  

 بلندی یک فریاد غرید :  و با صداتی به  

 بهروز باز چه گافر دادی ؟   _ 
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   یگانه علیزاده 

تمام وجودش بیم آبروریزی را یم داد ، یم ترسید  

 برادر احمقش باز دسته به گل آب داده باشد ...  

ساحل با لبخندی زیر پوستر از جا بلند شد و به  

سمت در رفت تا اینجا که خوب که نه خییل عایل  

  
ی

ون  پیش رفته بود ، با زرنگ کیل حرف از دهانش بی 

کشیده بود حاال با تکیه به رسنخ هایش یم توانست  

ر اموالش !     بردارد ، قدیم در پس گرفیر
ی

 قدم بزریک

بهروز پشت رسش داد و بیداد یم کرد و از او یم  

خواست صی  کند تا شهروز برسد ، اما ساحل با قدم  

رسازیر شد ، هر   های رسی    ع از اتاقش خارج و از پله ها 

چقدر او زرنگ بود عمو شهروزش زرنگ تر ! به  

ون زد ، لحظه ای به عقب   رسعت از نمایشگاه بی 

چرخید و عمو بهروز را از پشت آن شیشه های براق و  

ر دید که با صورتر برافروخته نگاهش یم کرد !     تمی 
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   یگانه علیزاده 

ر سورنا قدم تند کرد !    پوزخندی زد و به سمت ماشی 

]03.08.19 23:23  [ 

 64# 

  

  

  

ر و   ساحل با قدم هاتی که از خوشحایل در میان زمی 

 آسمان در حرکت بود به سمت سورنا پا تند کرد .  

بهروز با صدای زنگ تلفنش از شیشه فاصله گرفت و  

ر سورنا را از   لحظه ی سوار شدن ساحل در ماشی 

ر ندیدن او و برادرش را بدها به بد    دست داد و همی 

 مخمصه ای انداخت ...  

 ساحل با هیجان و خوشحایل سوار شد و گفت :  

 حاچ  آتیش کن بریم !   _  
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   یگانه علیزاده 

 لحن هیجان زده اش سورنا را کیم رس حال آورد :  

 _   ! سه مالقات خوت  داشتر  به نظر می 

 ساحل نیشخند یک طرفه ای زد و کشیده گفت :  

 چه جوووررررم !   _ 

ونکشید و  یاد گوشر اش  افتاد فورا آن را از جیبش بی 

برنامه ی ضبط صوت را بست.  نگاهش با لبخند  

ه ماند   روی مکالمه ی چند دقیقه ای اش با بهروز خی 

 یم توانست خییل بیشیر از این مکالمه  
ی

. شاید با زرنگ

استفاده کند ، اما نیم دانست ابتدا باید چه کند ؟  

ر مذ اکره با عموهایش  پیش استاد مقدم برود ؟ رس می 

 بشیند ؟   

کاش میان دوستانش یک وکیل مورد اعتماد هم  

 داشت !  

 خودش به این حرف خندید و در دل گفت :  
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   یگانه علیزاده 

دو تا دونه دوست بیشیر نداشتیم که االن دیگه   _ 

 همونو هم نداریم !  

نگایه به سورنا انداخت که در سکوت در حال  

 بود :  
ی

 رانندیک

 ما !  ویل خدا یه خوبشو  _ 
ی

 انداخت وسط زندیک

ر تا آسمان با روز   حال حیس که به سورنا داشت زمی 

 اش آنقدر در  
ی

اول آشناتی شان متفاوت بود ! مردانگ

چشمش خوش نشسته بود که او را همچوم موهبتر  

 پر درد وغمش یم دانست و  
ی

از طرف خدا برای زندیک

 چه بسا که همینطور هم بود !  

خاتر هستر !  پس   _   برادرزاده ی شهروز و بهروز امی 

با شنیدن حرف سورنا لبخند روی لبش ماسید ! به  

یاد نداشت نام عموهایش را به اوگفته باشد حتر اگر  
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   یگانه علیزاده 

از روی رسدر نمایشگاه نام بهروز را یم خواند شهروز  

 را که نیم توانست حدس بزند ؟   

ت ، ترس یک آن در  ناخودآگاه اخم هایش درهم رف

دلش چنگ خورد ، آنقدر تنهاتی کشیده بود که شاید  

ی از ، از دست دادن خوِد سورنا یم   ر  از هر چی 
بیشیر

ترسید! رفیق پایه و با مرایم که فارغ از جاه و مقام و  

ک شده   ثروتر که داشت همپای شیطنت های دخیر

 ت  هیجان  
ی

بود ! سورنا دقیقا هماتر بود که زندیک

ک ک م داشت و دوست نداشت از دستش بدهد  دخیر

د مثال درد    هاتی را نیم توانست نادیده بگی 
ر اما یک چی 

 خیانت !   

 یادم نمیاد بت گفته باشم ...   _ 

ش نشان میداد فهمیدن سورنا   ر لحن عصت  و تند و تی 

 به مذاقش خوش نیامده است .   
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 من عموهاتو یم شناسم !   _ 

ساحل را در جا  باز هم حرفش را طوری زده بود که 

 شوکه کند  

 . 

ذهن پردازشگرش هشدار خطر را در ذهنش به صدا  

در یم آورد اما هیچکدام از حدس و گمان هایش به  

مرد کنار دستش نیم چسبید ، اصال سورنا با همه  

متفاوت بود ، نگاهش ، رفتارش ، برخوردهایش  

هیچکدام حس آزاردهنده ای به او القا نیم کرد پس  

 نست برایش خطری محسوب شود ؟!  چطور یم توا

 از کجا ؟   _ 

سورنا گوشه ی خیابان محل مناست  را انتخاب و  

ماشینش را پارک کرد ، لحن عصت  ومحافظه کارانه ی  

ساحل نشان یم داد خصومت میان او و عموهایش  
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   یگانه علیزاده 

بیشیر از آنچه که حدسش را یم زد باشد . باید  

آنقدر نامرد نیست که از  خیالش را راحت یم کرد  

 ت  پناه چون او  
پشت خنجر بزند آن هم به یک دخیر

  ! 

ار   ر  بی 
ر نگاهش یم کرد ، از بالتکلیقر ساحل کماکان تی 

بود باید زودتر تشویش های ذهتر اش را آرام یم  

 کرد...  

 سورنا کامل به سمتش چرخید و به آرایم گفت :  



  

       _ 
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ر ساحل تو دنیای من خیانت کردن و خیانت     یگانه علیزاده  ببی 

ارم جا   ر دیدن جاتی نداره ! همونقدر که از اویل بی 

ارم . پس بدون االن تو یک تیمیم   ر واسه دویم هم نمی 

  ! 

سوالش را دوباره  ساحل اب دهانش را قورت داد و 

 تکرار کرد :  

 از کجا میشناسیشون ؟   _ 

 یادش داده بود به هیچکس اعتماد نکند .  
ی

 زندیک

ون فرستاد و گفت :    سورنا نگاهش را به بی 

چند وقته پیش حاچ  چند تخته فرش از   _ 

 عموب  هروزت خرید  

ر عموت و خونواده ی ما شد ،   وع آشناتی بی 
، این رسر

بعد رس و کله ی عمو شهروزت پیدا شد ، اومد به  

کت ما سهام دار بشه ، یم   حاچ  پیشنهاد داد تو رسر
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گفت چند وقته بعد پول هنگفتر دستش میاد که     یگانه علیزاده 

 میخواد جای مطمئتر رسمایه گذاری کنه .   

 ساحل نتوانست مانع پوزخندش شود :  

 مگر اینکه من مرده باشم  

ود بیشیر حرف بزند  سورنا گنگ نگاهش کرد و منتظر ب 

  . 

از من به تو نصیحت حریص تر از عموهای من   _ 

 هیچ جا پیدا نیم کتر پس قیدشونو بزن .  

 پس از چند ثانیه سکوت ادامه داد :  

نن سهم االرث   _  ر در ضمن اون پویل که ازش حرف می 

 منه.  

 یعتر چی ؟    _ 
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همدرد و  نیم دانست چه کند بگوید یا نه ؟ دلش    یگانه علیزاده 

هم صحبت یم خواست بخصوص که سورنا  

 رفاقتش را ثابت کرده بود اما مردد بود .  

سورنا اونا با جعل سند میخوان زمیتر که بابابزرگم   _ 

به بابام ارث داد و حاال به من رسیده رو مال  

ر .    خودشون کیر

ابروهای سورنا به قاب پیشاتر اش خورد ، حتر یک  

 حرف را بشنود .   درصد انتظار نداشت این 

ر   بابابزرگم دو تا وصیت نامه داشت ، توی اویل ، همی 

زمیتر که حاال به من رسیده ارث عمو شهروزم بود ،  

اما یک شب یهوتی نظر خدابیامرز عوض میشه و  

اره ، اما مشکل اینجاست که   ر زمینو واسه آقام می 

ر نرفته و هنوز موجوده    وصیت نامه ی قدییم از بی 
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  ]03.08.19 23:23[    یگانه علیزاده 

 کدومش رسمیه ؟  ساحل آیه کشید و گفت :    _ 

هیچ کدوم ، اون روزا همه از تقسیم اموال بابابزرگ   _ 

رایصر بودن و دیگه به فکر اینکه برن دفیر اسناد و  

ر نیوفتادن ، زمیتر که به آقام ارث رسیده   رسمیش کیر

بود هم اون زمان جزو بیابونا محسوب میشد و  

 ام حتر نگاشم نیم کردن .   عموه

 آب دهانش را قورت داد و دوباره به حرف اومد :  
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   یگانه علیزاده 

 

                                

                                          

                                 

                                    

_                           
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    ماه افتاده در آب                                  

 
ساحل گنگ نگاهش کرد سورنا پرسید : به عموهات     یگانه علیزاده 

 چی ارث رسیده ؟ تو وصیت نامه ی دوم ؟  

حجره ی فرش به عمو بهروز ، مغازه ی راسته ی   _ 

بازار به عمو شهروز زمینم به بابای من . شهروز چند  

سال بعد مغازه رو فروخت و کال کار و کاسبیشو عوض  

ش داد تا رسید به اینجا ...  کرد ویل بهروز همونو گس  یر

بابای خدابیامرزمم که تو اداره کار یم کرد همون  

حقوفر که یم گرفت نیازمونو برطرف کرده بود ، اجلم  

ر فکر کنه .     اونقد مهلتش نداد که به فروش زمی 

 سورنا با ناراحتر گفت :  

 خدا رحمتشون کنه ، روحشون شاد .    _ 

 مخلصتم !   _ 

سورنا دستر در موهایش کشید و کش مویش را محکم  

 کرد و گفت :  



  

      _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
ر وقتر ارتر به     یگانه علیزاده  خب برگردیم رس اصل مطلب! ببی 

ورثه یم رسه بدون اینکه ثبت رسیم بشه نمیشه به  

ی توش ایجاد بشه . البته من اینو   فروش بره و یا تغیی 

صحبت  شنیدما ، ویل باس با یه وکیل درست حسات  

ی   ر و واسمون روشن کنه و االن چی  ر کنیم که همه چی 

ر   اتی رو ازت پنهون یم کیر
ر که مهمه اینه که دارن یه چی 

 و ما باید کشفش کنیم . باید بریم پیش وکیل .  

 ساحل مظلومانه گفت :   

من االن پویل ندارم که یه وکیل درست و حسات    _ 

م سورنا رسی    ع گفت :    بگی 

من هستم ساحل زود واکنش  غصه ی پولو نخور ،  _ 

 نشان داد و گفت :   

اصال حتر حرفشم نزن ، اینو نگفتم که ازت کمک   _ 

م    بگی 



  

       _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
میدونم ، فکر کن قرضه و باید بهم پسش بدی   _    یگانه علیزاده 

 بچه !  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر کالمش هم ساحل را از جدیتش فاصله   حتر طیر

 نداد :  

تا من اونقدی پولدار شم قرضمو ادا کنم یه چند   _ 

سایل باید بگذره و من زیر دین ، حتر برای چند  

م .    ساعت هم که شده نمی 

 کالم قاطعش سورنا را عصت  کرد :  

یم بدون وکیل   _  پس بفرما االن چه گیل به رسمون بگی 

؟  لبخندی که ت  موقع روی لب هایش نشست از  

حس خوت  بود که گرفته بود ! چه لذتر به دلش  

 رسازیر کرده بود حرف سورنا ! 

اینکه خودش را در مشکل ساحل سهیم یم دانست  

بود   فقط خدا یم دانست برای ساحیل که همیشه تنها 

و حتر از نزدیک ترین هایش هم زخم خورده بود چه  

 لذتر داشت ؟!  
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   یگانه علیزاده 

ه اش ابروهای خوش فرم سورنا را باال پراند :    نگاه خی 

 چیه پسندیدی ؟   _ 

 نیشخند کنج لبش ساحل را خنداند :  

 مبارکه نگار خانوم باشه !   _ 

 سورنا ت  هوا لپش را کشید و گفت :  

 کنیم  بیا به مشکلمون  _ 
ی

 رسیدیک

 سورنا تو مجبور نیستر قایط بدبختیای من بیسر !   _ 

لحن مظلومانه و پر بغض ساحل دل سورنا را برای  

ر بار لرزاند ، نگاهش ناباور شد چطور یم   اولی 

توانست این بچه ی تنها و ت  یاور را تنها بگذارد ؟ یک  

ا  لحظه دلش برای در آغوش کشیدنش پر کشید . خد

یم دانست چه آتیسر در دل مرد جوان جوشیده بود و  

همان دلییل شد برای انزجار از شهروز و بهروزی که با  
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   یگانه علیزاده 

او اینگونه بد تا کرده بودند در دل قسم خورد حقش  

د .    را از آنها پس بگی 

ون   دستر به پشت گردنش کشید و نفسش را بی 

 فرستاد :  

کمک کنم ،  میدونم و خودم دوست دارم به رفیقم   _ 

شت  کهپا تو ، تو یه کفش کردی که همرام پا به اون  

 اینقدر ت  مرام نیستم  
معرکه بزاری ، باید میدونستر

انش نکنم !    که جی 

 خیلیم آقاتی پش !   _ 

 سورنا لبخند زد و گفت :  

 پس بزار با وکیل صحبت کنم   _ 

ان صحبت یم کرد باز  دل  هر چقدر که سورنا از جی 

ی از   ر ساحل رایصر به این کار نیم شد ، هیچ وقت چی 
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   یگانه علیزاده 

ر ، سخت   کیس طلب نکرده بود و حال قرض گرفیر

ترین کاری بود که به او پیشنهاد شده بود ، امکان  

 اش را روی دایره  
ی

ر که زندیک نداشت قبول کند ، همی 

 ریخته بود از ساحل تو دار بعید بود .  

 کنم    نه خواهش یم کنم نذار خط قرمزامو رد  _ 

ه نگاهش کرد و دلیل رد پیشنهادش را نیم   سورنا خی 

اتر   دانست ، شاید باید یم فهمید ساحل با تمام دخیر

 هاتی که کشیده بود  
که دیده بود فرق یم کرد ، سختر

طوری پرورشش داده بود که عزت نفسش را به هیچ  

ِ ساحل غی   
ر نفروشد ، نیم دانست که پول گرفیر

 از او خواسته است .   ممکن ترین کاری است که 

 پس ...   _ 

 ساحل حرفش را قطع کرد و گفت :  
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   یگانه علیزاده 

ر من االن با بهروز صحبت کردم ، چند تا گاف   _  ببی 

 توپ داد تو حرفاش !  

 چشمانش را ریز کرد و با نیشخند ادامه داد :  

 صداشم ضبط کردم ! هِهِعع !   _ 

 گفت :    سورنا از ژست مغرورانه اش به خنده افتاد و 

 نگاه کارگاه هولمزتو دوست داشتم !   _ 

 نوکرم !   _ 

سورنا با دیدن خنده اش آرام گرفت و با لبخند محوی  

 گفت : 

 خنده هاتم دوست دارم آخه !   _ 

د :    ساحل مانده بود بخندد یا گارد بگی 

 چی چی شد ؟ حاچ  زدی جاده خایک که !   _ 
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   یگانه علیزاده 

ر را روشن کرد و گفت :    سورنا ماشی 

ر   _  نخی  کوچول خانوم هنوز یادمه دو ماه قبل همی 

ر ازم خواستر دلمو بت وا ندم !    ر ماشی   جا تو همی 

 خب الحمدهللا خیالم راحت شد   _ 

 صداشو بزار ببینم چی میگه ؟   _ 

از اینکه بحث عوض شده بود خوشحال بود ، هیچ  

ر به این اندازه آزارش نیم داد ، اینکه نگاه سو  رنا  چی 

 منظور دار شود ...  

ر پیچید و   پس از دو باری که صدای بهروز در ماشی 

د عاقبت به حرف آمد   سورنا با دقت به آن گوش سیی

 : 



  

          _ 
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کت عمو    یگانه علیزاده   شهروزته ؟  پس اسناد تو رسر

آره اگه االن با خودش نیاورده باشه پیش بهروز   _ 

 سورنا ابرو باال انداخت و گفت :   

نوچ ! عمو شهروزت زرنگ تر از این حرفاست ،   _ 

 بعدشم اسنادو بیاره که چی بشه ؟!  

  

 ]23:23 03.08.19[  

 نمیدونم مغزم قفل کرده !   _ 

 ساحل آیه کشید و گفت :  زمینو که نفروختر ؟  _ 

 نه بابا ، سند ندارم    _ 

 یعتر قبال سند داشته ؟    _ 

ر بقیه اسناد و مدارک بوده ،همونا که حاال   _  آره بی 

 دست اوننامرده ...  
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   یگانه علیزاده 

   

  

   03.08.19   23:24    

# 66   

  

  

  

                        

_                       
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 پرسید :     یگانه علیزاده 

 چی شده مگه ؟  

 یه جاتی ثبتش کردن   _ 
ر سند دار شده یعتر وقتر زمی 

 ، خب  

 ؟   

ساحل رسش را تکان داد و با ولع منتظر بود بقیه اش  

 را بشنود :  

خونه شده ، پس وصیت نامه هم   _  وقتر ثبت دفیر

 ثبت شده دیگه !   

 چشمان ساحل برفر زد و با شگفتر پرسید :  

یم شده ؟  سورنا با  یعتر االن همه چی ثبت رس  _ 

ر کرد و گفت :    خنده رسش را باال و پایی 

 آره دیگه !    _ 
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   یگانه علیزاده 

 پس هدفشون از این کار چی بوده ؟    _ 

سورنا هم به فکر فرو رفته بود ، شاید فقط برای  

 بازی دادن ساحل این نقشه را پیاده کرده بودند !  

ساحل یاد حرف یک هفته قبل شهروز افتاد و با  

 گفت :  صدای بلند  

ی یادم اومد  سورنا منتظر نگاهش   _  ر آخ سورنا یه چی 

 کرد و او ادامه داد :  

ارو دادن ، شهروز   _  شت  که اومدن خونمون این خی 

ی   تومن بفروشم  با   ۴بهم پیشنهاد داد زمینو میر

 همان نگاه براقش پرسید :  

یعتر فقط واس خاطر رایصر کردنم به فروِشفروش   _ 

 زیر قیمت ، این نقشه رو پیاده کردن ؟!  

 سورنا پس از کیم فکر به حرف آمد :  
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فکر بدیم نیست ، اینم میتونه باشه ویل من فکر یم     یگانه علیزاده 

کنم عمو شهروزت میخواد وصیت نامه ی اولو ،  

 اصیل نشون بده و دومیو باطل کنه .  

سه مغازه ی   _  ی که به من می  ر اون وقت اون چی 

ه ی بازاره یا دم و دستگاه االنش ؟  سورنا  راست

ر نگاهش کرد و گفت :   نامطمی 

این یکیو نمیدونم ساحل ! ویل اگر قصدش این   _ 

باشه درستش اینه که به ارزش مغازه ی راسته ی بازار  

 بهت ارث برسه نه دم و دستگاه االنش !  

 آهان !   _ 

ر تو کجاست و اون مغازه ی عمو  _  می  ر ِ
شهروزت  زمییر

 ؟   

وزی و اونم یگ از مغازه های آینده دار   _  مال من پی 

 بازار رضا بود !  
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   یگانه علیزاده 

 سورنا ابروتی باال انداخت و گفت :  



  

 

    _ 
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   یگانه علیزاده 

ه باال ، بازار  همینه !   وزی که قیمتش خدا تومن می  پی 

رضاهم جای خوبیه ویل فرقش اینه اون مغازه است  

 این زمینه !  

ه ؟   _   چند میر

 چهارصد !   _ 

سورنا سوتر کشید و با شگفتر نگاهش را به ساحل  

د :    سیی

 اوووو بابا مایه دار ، بابا رسمایه دار !    _ 

 ساحل خندید و تلخ گفت :  

ر که شده بالی  یه   _  ننه ی پی  دارم و یه تیکه زمی 

 جونم !  

سورنا نگایه به ساحل که حسات  به فکر فرو رفته  

 بود انداخت و گفت :  



  

 

    _ 

  
 593 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ش به من   _  غصه نخور بچه ! حلش یم کنم ، بسیی

  ! 

 ساحل با قدرداتر نگاهش کرد و گفت :  

ر که به حرفام گوش دادی   داداش دمت گرم ، همی 

 جیگرمحال اومد ! غمباد گرفته بودم .  

 هنوز که کاری نکردم ، من یه فکری دارم !   _ 

 چشمان ساحل برفر زد و پرسید :  

 چی ؟   _ 

 بریم دزدی !   _ 

 ساحل جییعر از رس تعجب کشید و گفت :  

 پش جون ؟ بریم دزدی ؟؟ سورنا با   _ 
ی

چی میگ

 خونشدی گفت :  



  

 

    _ 
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   علیزاده یگانه 

ی که مال تو بوده رو پس  دزدی که نه ،  _  ر یم چی  می 

یم    بگی 

کت عمو شهروزتو بده این بار !    ! فقط آدرس رسر

ساحل هم خنده اش گرفته بود هم تمام صورتش  

 تعجبش را فریاد یم زد .  

نمون حبس داریم ، اون وقت   این دیوونگیه ! اگه بگی 

 آشنخورده و دهن سوخته   

یم  _  ساحل با  تو که قرار نیست بیای منو شهاب می 

 صدای بلند جیغ کشید و گفت :  

ر بزدال شما رو سیی   _  دیگه چی ؟! همینم مونده عی 

 بالی خودم کنم حرفشم نزن !  

سیم االن آدرسو بده    _  حاال اونجا به تفاهم می 

 ساحل با ناله گفت :  
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   یگانه علیزاده 

سورن جون داش گلم ت  خیال شو ! تازه مگه   _ 

 سند ثبت رسیم شده ، 
ی

م دنبال   نمیگ پس من می 

 المثتر !  

 سورنا عاقل اندر سفیهه نگاهش کرد و گفت :  

شاید وقتر نمونه که بری دنبال المثتر ، شاید   _ 

شهروز با این حرفاتی که امروز زدی بیفته دنبال باطل  

 کردن وصیت نامه !  
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   یگانه علیزاده 

 ساحل آیه کشید و گفت :  

سورنا من نیم خوام هیچ کسو به دردرس بندازم    _ 

 سورنا چشمانش را باز و بسته کرد و گفت :  

 تو خیالت راحت باشه ، من دم به تله نمیدم !   _ 

   نیشخندی زد و گفت : 

 حاجیتو هنوز نشناختر !   _ 

 **** 

ر   نگار خییل زود ناهارش را تمام کرد و از پشت می 

ون آمد ؛ مادرش نگایه به بشقابش انداخت و با   بی 

 دلسوزی گفت :  

ی نخوردی ؟!   _  ر  مامان جان ، تو که چی 

 ممنونم مامان ، سی  شدم    _ 

بدل شود ،  دیگر بیشیر نماند تا حرفر میانشان رد و 

س داشت که کم مانده بود باال بیاورد ، با   آنقدر اسیر
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   یگانه علیزاده 

دستان یخ کرده در اتاقش چرچر زد و به کاری که باید  

یم کرد اندیشید . دلش از این همه دوروتی و تزویر  

ر بود!     بهم یم پیچید اما تاوان کاری که کرده ، همی 

قلبش هری  صدای پیامک گوشر اش که بلند شد ، 

ر ریخت ، از روزی که برای کامران ضجه زده و   پایی 

خواهش کرده بود تصمیش را عوض کند ، نون و  

خونش یگ شده بود ، هر بار تلفنش به صدا در یم  

ر یم افتاد !    آمد قلبش از دست انداز به پایی 

دستان یخش را به صورتش کشید و نگایه به چهره ی  

سش  انداخت . نرم نرمک  بغض کرده و پر اسیر

ر   چشمانش خیس شد و قطرات اشک دانه دانه پایی 

ه به آینه به هق هق افتاد ،   آمد . همانطور خی 

دستش را جلوی دهانش گرفت تا مادرش را به اتاق  

 نکشاند!   
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   یگانه علیزاده 

مادرش ؟! هه ! کاش واقعا مادر خودش بود آن  

وقت با خیال راحت رسش را روی پایش گذاشته و از  

   کرده بود یم گفت ! غلط هاتی که  

 ]23:24 03.08.19[  

کاش دلش را داشت که بگوید چه کرده که روحش به  

 این سیایه در آمده !  

اما حال شده بود بنده ی ملزم به فرمان کامران ! و  

حال یم دانست چه آدم کثیقر است آن کامران آب  

 زیرکاه و ت  رس و صدا !  

وانه ی تتو شده ی باالی  چشمانش رس خورد و به پر 

 استخوان ترقوه اش رسید !   

تتوتی که به عشق سورنا دردش را تحمل کرده بود !  

ر و ناباور سورنا که یم افتاد   یاد لبخند شگفت انگی 

 دلش یم خواست خون گریه کند !  
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   یگانه علیزاده 

مانه   لبه ی پرتگایه بود که تنها کمکش پیشنهاد ت  رسر

 ی کامران بود !   

ورنا یم فهمید چقدر از  یم دانست روزی که س 

اعتمادی که به اوکرده پشیمان شده و یم شکست اما  

  ... 

بالخره نگاهش از آینه جدا شد و با قدم های کشیده  

ر ، به سمت گوشر اش رفت ، نام   شده بر روی زمی 

ر   کامران روی صفحه اش قرار گرفته بود ؛ میر

 کوتاهش به شدت توی ذوق یم زد :  

 آماده ای ؟!   _ 

با خواندن پیام قلبش دوباره خایل شد و اشک مهمان  

 چشمانش !  

  

 ]23:24 03.08.19[  
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 67# 

  

  

  

  

ساحل با اضطرات  که در دلش موج یم خورد به حرف  

 آمد :  

سورنا نکن ، لالهن منو بیشیر از این مدیون خودت   _ 

 نکن حاچ    

سورنا را به خنده انداخت و  حالت التماس گونه اش 

 گفت :  

بچه چرا انقد گرخیدی ؟! یه نقشه دارم براش    _ 

 ساحل رسی    ع گفت :  
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   یگانه علیزاده 

اگه نقشه اتو تایید نکردم دیگه باس قیدشو بزتر   _ 

قبول ؟ سورنا عاقل اندر سفیهه نگاهش کرد و گفت  

 : 

لوک هولمزه !   _   حاال انگاری رسر

 همیتر که هست من نمیدونم    _ 

سورنا کامل به سمتش چرخید تا با آب و تاب نقشه  

ای که در رسش برنامه ریزی کرده بود روی دایره بریزد  

  ! 

ر منو میشناسه عمو شهروزت خب ؟   _   ببی 

 خب ؟   _ 

کتش ، به بهانه ی   _  م رسر بعدبعِد اینجا می 

ش، خب ؟    ارزیابارزیاب ِی  پیشنهاِدپیشنهاد اخی 

ر کرد   ساحل هیجان زده و ت  طاقت رسش را باال و پایی 

 و خب گفت .  
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   یگانه علیزاده 

ر هاشو چک یم کنم ، جای گاوصندوق و   _  دوربی 

مدلشو دید یم زنم که بعدش واسه باز کردنش یه  

 فکر درست و حسات  بکنیم خب ؟  

س لب زد :    ساحل دستانش را چالند و پر اسیر

 االن ؟ ویل االن که ...   _ 

روزم طول میکشه تا    اتفاقا االن وقتشه! یگ دو  _ 

 راهیواس باز کردن گاوصندوق پیدا کنیم !  

 ساحل دستر به صورتش کشید و گفت :  

 این که نقشه نبود کلیم خطر داره من قبول ندارم    _ 

کت عموتو دیدم بت میگم   _  نقشه امو بعد اینکه رسر

 االن مقدماتشو چیدم واست حله ؟  

 نه منحله !   _ 

 ساحل با ناله گفت :  سورنا پرخنده نگاهش کرد و  
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   یگانه علیزاده 

ر چی ؟ اگه مجبورت کنه   _  اگه بهت شک کیر

اکتشو قبول کتر چی ؟ تو این شهروز حریصو نیم   رسر

 شناش...  

د آخه مگه بچه ام ؟ تو خیالت راحت باشه اون تا  _ 

منو ببینه فورا به تو و این قضیه ربطش نمیده تازه  

موشکافر من  انقدر از دیدنم هول کنه که متوجه ی  

 نشه، خیالت تخت !  

 کاش یم شد منم بات میومدم !    _ 

سورنا با شنیدن این حرف با صدای بلند زیر خنده زد  

 : 

 اعتماد به نفستو دوست دارم بچه !    _ 

س داشت که لبش به خنده باز   ساحل اما آنقدر اسیر

نشود فقط آه طوالتر کشید و سکوت کرد . پس از  
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   یگانه علیزاده 

ر را نگه   دقایقر سکوت از سورنا خواهش کرد ماشی 

 دارد باید به کارهایش یم رسید :  

و نگه دار     _   کنار ایستگاه میر

 بزار یم رسونمت   _ 

 زحمتت دادیم    _ 
ر
نه داداش دمت گرم ، به اندازه کاف

سورنا کنار خیابان کیم جلوتر از ایستگاه نگه داشت و  

 گفت :  

 وظیفه است !  نفرما خانوم ، انجام  _ 

 من مخلصتم داداش !   _ 

ر پیاده شد و رسش را از شیشه داخل   ساحل از ماشی 

 آورد و گفت :  

کت زدی   _  منو ت  خی  نذار ! به محض اینکه از رسر

م کن    ون خی   بی 
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   یگانه علیزاده 

ک   سورنا چشمانش را باز و بسته و خیال دخیر

 پریشان مقابلش را راحت کرد : 

 فقط آدرس ؟  برو خیالت راحت  _ 

 پیام میدم    _ 

 لحظه ای مکث کرد و سپس با قدرداتر زمزمه کرد :   

 خییل آقاتی   _ 

 نوکرم !   _ 

ساحل خداحافظر کرد و وارد پله های زیرگذر شد و  

ر را دوباره به حرکت در آورد .     ماشی 
 سورنا با تک بوفر

لحظه ای بعد صدای پیامک گوشر اش بلند شد ،  

انداخت و ابروهایش با دیدن مکان  نگایه به آدرس 

کت باال رفت ، البته زیاد هم جای تعجب نداشت   رسر

ر کرده بودند !     بهروز و شهروز آینده ی شان را تضمی 



  

  
 606 

  

    ماه افتاده در آب                                  
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 را به  
ی

 نامردهاتی که نام مرد و مردانگ
ر لعنت به چنی 

لجن کشیده بودند ، ساحل بخاطر آنکه حقش را  

د مجبور بود خودش را به آب و آتش بزن  د اما آنها  بگی 

  ... 

دندان قروچه ای کرد و تصمیم گرفت خییل زود  

 حدشان را نشانشان دهد !   

دوباره صدای گوشر اش بلند شد ، با دیدن نام نگار  

حس عجیت  پیدا کرد ، انگار میانشان مدت زمان  

ی از حس   زیادی بود فاصله افتاده بود ، دیگر خی 

نامش پیدا یم کرد نبود ،  خوت  که هر بار با دیدن  

دلیلش را به مشغول بودن ذهنش به مشکل ساحل  

مربوط دانست، هر چه که بود بالخره قبل از قطع  

د و صدای نگار در   ر را فشر تماس ، آیکون سی 

 گوشیپیچید :  

 سورن جونم   _ 
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   یگانه علیزاده 

صدای غمزده و گرفته اش حواسش را از لحن لوس  

   آزاردهنده اش پرت کرد : 

 سالم چرا صدات اینطوریه ؟   _ 

نگار آن طرف خط ، جلوی اشکش را گرفت و به  

 سختر لب زد :  

 رسما خوردم عزیزم   _ 

منده ترش یم کرد .    محبت و توجه سورنا رسر

 چرا حواست به خودت نیست آخه ؟   _ 

ی نشده که ، قرص یم خورم زود   _  ر قربونت بشم چی 

 خوب میشم   

باز تا چشمت به بستتر  ببینیمو و تعریف کنیم ،  _ 

 بیفته دیگه خدا رو بنده نیستر !  

 نگار ت  حال خندید و آرام پرسید :  
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   یگانه علیزاده 

 کجاتی ؟    _ 

کت یه بنده خداتی ، یکم کار دارم    _  م رسر  دارم می 

 چقدر کارت طول یم کشه ؟   _ 

 یه دو ساعتر    _ 

ی خونه ؟   _   بعدش می 

 نگار ربطش داد و 
ی

با لحن رسخوشر   سورنا به دلتنگ

 گفت :  

ون    _   عرص میام دنبالت بریم بی 

 اما نگار ت  توجه و با صدای خفه تری پرسید :  

ی خونه ؟ سورنا با   _  بعد اینکه کارت تموم شد می 

 ابروهای گره خورده پرسید :  

 واس چی ؟   _ 
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   یگانه علیزاده 

ر لحن نگران و کنجکاو سورنا ، طاقت نگار را به   همی 

او را به گریه انداخت ، سورنا متعجب از   رس رساند و 

ان به حرف آمد :    گریه ی یهوتی اش حی 

نگار؟؟ عشقم چت شد ؟ حالت خوبه ؟ نگار فقط   _ 

 هق یم زد و گریه یم کرد .  

 خونه ای ؟ بیام پیشت ؟   _ 

 سورنا منو ببخش که همش اذیتت یم کنم   _ 

ر را گوشه ای متوقف کرد تا راحت تر   سورنا ماشی 

 زند :  حرف ب 

  

 ]23:24 03.08.19[  

تر زیر گریه ؟   _  ر ی شده ؟ د آخه چرا یهو می  ر  نگار چی 

ل کرده تا او را بیش از   نگار سیع کرد گریه اش را کنیر

 این مشکوک نکند :  
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   یگانه علیزاده 

خوبم عزیزم ، یهو احساساتر شدم ، دلم برات   _ 

 تنگ شده آخه !  

 سورنا هنوز هم قانع نشده بود :  

مت دکیر ؟  اگه عمه نیست ،   _   بیام بی 

نه عشقم خوبم ، فقط هر موقع خواستر بری   _ 

خونه بهم زنگ بزن منم بیام ، خییل دلم برات تنگ  

 شده   

ی   ر ر را دوباره به حرکت درآورد ، دیگر چی  سورنا ماشی 

کت شهروز نمانده بود .    تا رسیدن به رسر

در   حواسش به حرفاتی که به شهروز یم زد پرت شد و 

 جواب نگار رسی    ع گفت :  

قربون دلت خوشگله ، منم دلتنگتم ! دیگه   _ 

اینطوری اشکت دم مشکت نباشه خب؟! بت زنگ  

نم .   ر  می 
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 فدات شم سورن جونم ، منتظر میمونم .   _ 

  

 ]23:24 03.08.19[  
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ر را متوقف کرد و پیاده شد ،   کت، ماشی  روبروی رسر

 به دل نیم  نمای 
ی

زیبا و کار شده ای داشت ، اما چنگ

 کنار ساختمان روی دیوار قرار  
ی

زد، تابلوی بزریک

کت های مختلف موجود در   داشت که اسایم رسر

 ساختمان را به نمایش گذاشته بود .  
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کت را در طبقه ی دوم واحد   ساحل در پیام ، رسر

راه افتاد   چپ آدرس داده بود . بسم اللیه گفت و به 

. ساختمان کوچگ بود و از عموی بزرگیر ساحل  

ی داشت . خییل نامحسوس نگاهش را   انتظار بیشیر

ر مدار بسته   دور تا دور ساختمان چرخاند ، دو دوربی 

دو طرف لنگه ی در نصب شده بودند ، سورنا رسی  

وع به شمردن کرد. درب ساختمان باز   ر و رسر باال و پایی 

داخل رفت . به محض ورود  بود و او بدون پرسش  

چشمش به آسانسور روبرویش افتاد و به سمتش پا  

تند کرد . لحظه ای ایستاد و با نگاه به در و دیوار  

ی نبود .   ر چرخاند اما خی  چشمانش را به دنبال دوربی 

در آسانسور را گرفت تا وارد شود که چشمش به  

ر باالی در واحد مقابلش افتاد ، تابلو و هیچ   دوربی 

خصه ی دیگری نداشت و سورنا حدس زد شاید  مش

ل مسکوتر باشد، با احتیاط و دقتر بیشیر   ر انبار و یا میر
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نگاه دیگری به اطراف انداخت اما دیگر دوربیتر  

وجود نداشت . در آسانسور را کشید و داخل شد .  

ر کیم آرام   ون بود و همی  هوای اتاقک گرم تر از بی 

 ترش کرد ، دستر در موهایش 

و پس از آسوده شدِن خیالش از رس و وضع  کشید 

 مرتبش ، از آسانسور خارج شد .   

در سفید رنگ سمت چپش با تابلوی کوچگ که نام  

کت   ر شده بود  * رسر کت را یدک یم کشید تزیی  رسر

 رسامیک و کاشر فرداد *  

ر داشت . به   ر دوربی  باال رسش هم مانند واحد پایی 

ر موجو  د باالی در  سمت واحد کناری چرخید و دوربی 

 آن را هم به لیستش افزود.   

د ، حقیقتا   ر کرد و زنگ کنار در را فشر رسی باال و پایی 

انتظارش از برادر بزرگیر که به گفته ی ساحل باهوش  
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کت معمویل   ر رسر تر و آب زیرکاه تر بود یک این چنی 

کت کوچک   ر رسر نبود ، متعجب بود که با همی 

اکت با آنه  ا را در رس داشته است ؟!   سودای رسر

در با صدای تیگ باز شد و هوای گرم به صورتش  

ر در ، چشمش به در و دیوار   هجومآورد . با کنار رفیر

ر شده   کت که با کاشر و رسامیک های مختلف تزیی  رسر

بود افتاد ، فضای وسییع را به نمایش کاشر و  

رچر زد  رسامیک های مختلف اختصاص داده بودند چ

 و صندیل که گوتی به منیسر  
ر و کیم دورتر از در ، می 

کت تعلق داشت به چشم خورد ، اما کیس حضور   رسر

نداشت . دقایقر بدون رس و صدا و با دقت تمام  

گوشه و کنار دیوار ها را از نظر گذراند تا چشمش به  

دوربیتر افتاد که کنج دیوار سالن نصب شده بود،  

ر نشان میداد  برای کل فضای واحد   چرخش دوربی 

ر دیگری   کفایت یم کند چون دیگر اثری از هیچ دوربی 
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ر
هم نبود . کیم جلوتر رفت و از پس راهرو به اتاف

 رسید که به نام اتاق رییس مزین شده بود .  

ر دوربیتر در اتاق رییس هم   مطمئنا یک این چنی 

 بود تا  
ر
مشاهده یم شد . یک حساب رس انگشتر کاف

ر ه ا را در ذهن خود بشمارد . بدون آنکه  تعداد دوربی 

 توجیه جلب کند گوشه و  

کنار را حسات  دید زد و بالخره در یگ از اتاق ها باز  

ون آمد . با دیدن سورنا رسی    ع   شد و مردی جوان بی 

 دستانش را با دستمال خشک کرد و به حرف آمد :  

 سالم جناب ، وقت بخی  خوش اومدین .   _ 

ش نشست و سورنا متوجه ی  مرد جوان پشت  ر می 

کت بود شد .      سمتش که در واقع منیسر رسر

خاتر کار داشتم .   _   متشکرم ، با جناب امی 

ر گفت :    مرد جوان با طیر
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 کدومشون ؟    _ 

سورنا گنگ نگاهش کرد و منظورش را نفهمید ، مر  

  ۳جوان مشعوف از حرفش خنده ی کوتایه کرد و به 

 موجود اشاره زد وگفت : اتاق 

خاتر ؟   _   یا شهرام امی 
خاتر  شهروز امی 

ر   سورنا متوجه شد عالوه بر شهروز پشش هم همی 

 به  
ی

جا کار یم کند و این نکته ی خوت  بود ، با زرنگ

، ساکِن آنجا را معرفر نکرده بود   اتاق دیگری که منیسر

 اشاره زد و پرسید :  

خانیه !  این اتاقم حتما متعلق به داماد  _   آقای امی 

منیسر خندید و رسش را به نشان نقر تکان داد و گفت  

 : 

خاتر !   _  شونه ، شهناز امی 
 نه اتاق دخیر
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سورنا روی مبل نشست و در حالیکه عمیقا از فکر  

هاتی که در رسش نشسته بود به وجد آمده بود ، اما  

 لبخند پرسید :  با این حال ظاهرش را حفظ کرد و با 

خاتر   _  خانیو جزو امی  چرا اول که پرسیدم خانوم امی 

 ها به حساب نیاوردین ؟!  

خاتر نه رسکار خانم !   _  ر جناب امی   چون شما گفتی 

سورنا از دقت و توجهش خوشش آمد و ابرویش را  

 باال فرستاد :  

 که اینطور !    _ 

ر ؟!   _  ر با کدومشون کار داشتی   حاال نگفتی 

خاتر !  شهروز ا _   می 

 مرد جوان رسش را تکان داد و پرسید :  

یفتون ؟   _   فامیل رسر
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 سورنا خانزاده   _ 

 از قبل هم که هماهنگ نکرده بودین مثل اینکه    _ 

 خی  جناب    _ 

خوشبختانه امروز رسشون خییل خلوته ، یم تونید   _ 

 بفرمایید داخل !  

برای اینکه جمع  سورنا با تشکر از جایش بلند شد و 

 بندی کند پرسید :  

کتو اداره یم   _  خاتر با دخیر و پششون رسر جناب امی 

ر ؟       _ کیر
ی

 بله کامال خانوادیک

ی   ر سورنا با لبخند فقط رسش را تکان داد و دیگر چی 

 نگفت .  

 **** 

ر که تلفن را قطع کرد به رسعت مانتویش را   همی 

 آزادانه روی موهایش انداخت .  پوشید و شالش را 
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 کجا به سالمتر ؟     _ 

 نگار سیع کرد خونشدی اش را حفظ کند :  

 کتابخونه ، فردا امتحان دارم .    _ 

کیفش را روی شانه انداخت و برای اینکه مادرش  

سد رسی    ع اضافه کرد :   ی نیی
 سوال بیشیر

 نخوندم   من برم مامان دیر شد هنوز هیچی   _ 

 قبل از خروج کامل ، رو به مادرش گفت :  

ون اگه   _  یم بی   ، بعد کتابخونه ، با بچه ها می 
ماماتر

 دیر کردم نگران نشو !  

ون رفت . مادرش   بوش در هوا فرستاد و رسی    ع بی 

قصد مخالفت داشت اما یم دید بعد از مدت های  
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 بهانه گی  و بدخلقش خوب شده است و  
لحن دخیر

ر کف ایت یم کرد تا بدون پرسیسر با رفتنش  همی 

 موافقت کند در واقع دیگر چاره ای نداشت !   

نگار با آژانس به رسعت پشت درب خانه ی سورنا  

رسید ، دل توی دلش نبود و مدام دلش بهم پیچ یم  

خورد اما چاره ی دیگری نداشت باید قویل که به  

را عمیل یم کرد . برای اینکه خیالش  کامران داده بود 

د اما  راحت شود چند بار زنگ خانه ی سورنا را فشر

کیس جواب نداد . رسی    ع دسته کلیدش را از جیبش  

ون کشید و در حیاط را باز کرد ، سورنا گفته بود دو   بی 

ساعته کارش تمام میشود و اگر بعد از کارش مستقیم  

دیگر وقت  به خانه یم آمد ، دو ساعت وخرده ای 

داشت ، البته دلش روشن بود که آمدن سورنا بیشیر  

هم طول بکشد چون بعد اینکه دوبار پرسیده بود  

ی نگفته بود ،   ر سورنا از آمدنش به خانه پس از کار چی 
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اما همه ی اینها حدس و گمان هایش بود و یم  

ساعت نباید کارش را طوالتر کند   ۲دانست بیشیر از 

  . 
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با عجله پارکینگ را یط کرد و وارد آسانسور شد،  

س نگاهش را به چهره ی   3دکمه ی  د و با اسیر را فشر

رنگ پریده اش در آینه داد. لب هایش سفید و رنگش  

 زرد شده بود!  



  

  
 622 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

از شدت اضطراب مرتب دلش پیچ یم خورد و یم  

 ترسید  

 از آن  یکهو باال بیاورد. آسانسور 
ی

ایستاد و او با آشفتگ

س زیاد   ون آمد، کلید را در قفل چرخاند اما از اسیر بی 

ر افتاد. با حرص و   دستش لرزید و دسته کلید به زمی 

ر چنگ زد و لعنتر نثار همه   بغض از روی زمی 

الخصوص کامران کرد. یم ترسید یگ از همسایه ها  

 .  همان لحظه رس برسد و او را با آن حال زار ببیند 

بالخره در باز شد و توانست خودش را داخل بیندازد.  

به رسعت در را بست و به سمت اتاق سورنا دوید،  

حال که در موقعیت قرار گرفته بود یم فهمید چه کار  

ترسنایک را دارد انجام یم دهد، آب دهانش را قورت  

داد و نگایه به ساعت دور مچش انداخت ، پانزده  

دقیقه از زمانش رفته بود، کیف و دسته کلیدش را  

روی تخت انداخت و به سمت کمد سورنا رفت.  
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درش را که باز کرد قبل از اینکه چشمش به گاو  

صندوق بخورد دو ساک بزرگ که کاغذ کادوهای  

موجود در آن به خوت  به چشم یم خورد توجهش را  

بان قلبش باال رفته بود، حتر فکرش   جلب کرد، ضر

م را او را نابود یم کرد، اگر سورنا به او خیانت یم  ه

 کرد چه؟   

 اگر مانند خودش او هم از پشت رکب  یم زد چه؟  

ون    که دو دو یم زد جعبه های کادو را بی 
با چشماتر

کشید، جعبه را تکان داد اما از صدایش نتوانست  

ی در آن است، خواست جعبه ی   ر حدس بزند چه چی 

ی را بردارد که زنگ خانه به صدا در آمد، از  بعد 

شدت ترس هییم بلندی کشید اما رسی    ع دستش را  

روی دهانش گذاشت و صدایش را خفه کرد، زنگ در  

دوباره به صدا در آمد و قلبش وحشیانه به دیوار  

س نیم   سینه اش کوبیده یم شد. حال از شدت اسیر



  

  
 624 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ا  توانست از جایش بلند شود پاهایش تحمل وزنش ر 

نداشت و در عمرش این همه هیجان زده نشده بود،  

بالخره هر که بود از زنگ زدن خسته شد و رفت.  

وقتر صدای پایش را که روی پله ها حرکت یم کرد را  

ون فرستاد.    شنید نفسش را با صدا بی 

دستش را روی سینه اش گذاشت که پر شتاب باال و  

ر یم شد. آنقدر وضعیت   برایش بغرنج و پر  پایی 

س بود که به خودش قول داد انتقام این روزها را   اسیر

د. شت  که کامران به او قول داد سورنا را   از کامران بگی 

به او برگرداند فقط گفت کار کوچگ دارد که فقط از  

دست های نگار بر یم آید، لحن ساده اش هیچ وقت  

ش را به او نیم  ر کار پر خطر و پر اسیر داد.   بیم چنی 

بعدش هم آنقدر با مهرباتر و عطوفت کمکش کرده  

بود که یاد روزهای عاشقر کامران افتاده بود و ساده  

لوحانه فکر یم کرد کار کوچکش این باشد که در مورد  



  

  

  
 625 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

عشقش تجدید نظر کند نه اینکه اینگونه او را به ته  

 چاه بفرستد...  

شالش که از رسش افتاده بود را با خشم در آورد و  

ر انداخت، جعبه های کادو شده را مرتب رس  ر  وی زمی 

جایش گذاشت و به طرف گاو صندوق رفت. نگاهش  

به آن کمد آهتر بود که حاوی مدارک و اسناد مهیم  

بود همان هاتی که چشمان کامران را به برق انداخته  

 بود.   

با دستان لرزان رمزی را زد که بارها سورنا جلوی  

رد کرده و اسنادش را برداشته بود .  چشمش وا

وجدانش مغزش را یم خورد و یم خورد، اینکه سورنا تا  

ر نقطه به او   بدین حد به او اعتماد داشت و او از همی 

به یم زد خییل دردناک بود و حتر خود نگار هم پر   ضر

 شده بود.   
ی

مندیک  از خجالت و رسر
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  رمزش که یک شماره ی پنج رقیم بود را وارد کرد و 

 درش با صدای تیگ باز شد.  

از شدت دلهره شوکه مانده بود حاال یک قدم با  

خواسته ی کامران و از دست دادن سورنا فاصله  

داشت، هر چند که کامران قول داده بود هرگز سورنا  

 مطلع نیم شود!  

صدای لرزش گوشر اش خی  از تماس یم داد. دست  

د تلفن از  هایش به رعشه افتاده بود چند بار نزدیک بو 

دستش رس بخورد ، با دو دست گوشر را محکم گرفت  

نده را که دید با خشم گوشر را روی   و نام تماس گی 

تخت پرت کرد، پس از لحظه ای لرزش قطع شد اما 

دوباره یک لرز چند ثانیه خی  از رسیدن پیامک را یم  

داد. پر حرص از جا بلند شد و گوشر را برداشت ، یم  

 ج است. پیامش را رسی    ع باز کرد :  دانست کامران سم
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؟ زود باش دیگه. هر چی هست بر   _  چیکار یم کتر

 دار ، هر برگه ای.  

فحش رکیگ نثارش کرد و دوباره به سمت گاو صندوق  

رفت. با دستان لرزان درش را پس زد و با انبویه از  

کاغذ و مدارک که روی هم افتاده و یا بعیصر در پوشه  

 دسته بندی شده بود روبرو شد.   
ی

 های رنگارنگ

به ساعتش نگاه کرد نیم ساعت گذشته بود، پالستیگ  

ون آورد و هر چی سند و مدرک بود را   از کیفش بی 

درونش خایل کرد. قلبش در دهانش یم زد و اگر همان  

لحظه سورنا رس یم رسید کارش تمام بود. پالستیک را  

کیفش چپاند، در گاو صندوق را بست و    بست و درون

گوشه و کنارش را نگاه کرد تا برگه ای نیفتاده و رس نخ  

دست سورنا ندهد. در کمد را بست شال ، کیف ،  

گوشر و دسته کلیدش را برداشت در حالیکه از  

س پاهایش یم لرزید. برای بار آخر نگاهش دور تا   اسیر
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احت شد  دور اتاق چرخید و بعد از اینکه خیالش ر 

ون آمد، تق تق کفش   عقب گرد کرد و از اتاق بی 

 هایش روی پارکت، داشت عصت  اش یم کرد.  

  

 ]23:25 03.08.19[  

یم ترسید همسایه سمج اتفافر صدایش را بشنود و  

 دوباره رس برسد.  

ون آمد و بعد از اینکه   بالخره از واحد سورنا بی 

ه  خیالش راحت شد کیس در پاگرد پله ها نیست ب 

ون زد   ر که از خانه بی  سمت آسانسور پا تند کرد، همی 

 ماشیتر جلوی درب ترمز زد.  

لحظه ای راننده را با سورنا اشتباه گرفت و کم مانده  

ر   ر پایی  بود از ترس سنگ کوب کند. شیشه ی ماشی 

 آمد و صدای کامران به گوشش رسید :  
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 زود باش بیا !   _ 

هراس بود و نشان یم داد حتر   فریادش پر از ترس و 

او هم ترسیده. نگار معطل نکرد و به رسعت سوار  

شد. کامران با نگایه که هم ترسیده و هم هیجان زده  

 بود پرسید :  

ی یا روباه؟   _   شی 

ون کشید :    نگار با تنفر نگاهش کرد و پالستیک را بی 

دیگه هیچ وقت نیم خوام ببینمت، دردرس درست   _ 

، دررس می  شم برات!  کتر

 کامران از تهدیدش به خنده افتاد و گفت :  

ر روی خشتر هم   _  جووون! بال نگفته بودی همچی 

 داری! نگار بر آشفت و داد زد :  

 خفه شو یم خوام پیاده شم    _ 

د و با پوزخند گفت :    کامران پایش را روی گاز فشر



  

  
 630 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 هنوز کارت تموم نشده عسلم!   _ 

ز انزجار درهم رفت، کامران جدی شد  چهره ی نگار ا

 و بعد از نگاه کوتایه که حواله اش کرد گفت :  

یم اصلشو بهت پس میدم   _  یم اینا رو کتی یم گی  می 

 برگردوتر رسجاش!  

 نگار با چشماتر وق زده پرسید :  

 باید دوباره برم اونجا؟ کامران پوزخندی زد و گفت :   _ 

 انگار قراره به  _ 
ی

مسلخ بری، جاتی که  یه جوری میگ

هر شب ناز و نوازش یم شدی که انقد ترس نداره  

دیگه! نگار از ت  پرواتی و وقاحتش جا خورد و رنگش  

 پرید.  

کامران به نظرش هیوالتی بود که باید از او یم ترسید !  

فقط امیدوار بود بعد از این، دیگر دست از رسش  

 بردارد.  
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ساحل با ذهتر آشفته مرتب آیه الکرش یم خواند و  

به سمت سورنا فوت یم کرد، یم ترسید مشکالتش  

دامن او را هم گرفته و به دردرسش بیندازد.حتر از  

ر پشیمان هم شده بود هیچ وقت نخواسته بود   گفیر

 پر ماجرایش کیس را به خطر بیندازد و حال  
ی

با زندیک

 ن اتفاق افتاده بود.  در مورد سورنا ای 

ر آیت الکرش   دستر به صورتش کشید و شاید صدمی 

 ای که خوانده بود را به سمتش فوت کرد:  
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 اوس کریم نوکرتم! خودت در امون نگهش دار!   _ 

برگه های تایپ شده را کنار گذاشت و قلنجش را  

شکاند با وجود ذهن مشغولش باز هم خوب پیش  

ش و خرده ای صفحه را در چند ساعت  رفته بود 

تایپ کرده بود، بیشیر از دفعات قبل طول کشیده اما  

بالخره تمامش کرده بود! برگه ها را دسته بندی کرد،  

ه و کامپیوتر را خاموش کرد.    فایل را ذخی 

ه کردم!   _   تموم شد رو صفحه ذخی 

احمدی مانند همیشه که از رسعت باالی ساحل  

 ید :  متعجب یم شد پرس

 واقعا؟ همش؟   _ 

 ساحل با لبخند رس تکان داد و گفت :  

 بله همش!   _ 
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خییل زود هزینه را حساب کرد و ساحل هم بعد از  

 نت خارج شد، دیگر شب شده بود و  
ر
تشکر از کاف

ی از سورنا نبود. خودش هم تماس نگرفته   هنوز خی 

 از دهان سورنا  
ر
بود تا مزاحمش نشود یم ترسید حرف

شهروز را متوجه ی ارتباط شان با یکدیگر  در رود و 

 کند.  

خانه ی اوس رجب پا تند کرد و در   ر به سمت آشیی

همان حال شماره ی سورنا را گرفت، از اینکه بعد از  

ی نداده بود دلشوره گرفت،   چند ساعت هنوز خی 

هنوز چند بوق نخورده بود که تماس برقرار شد و  

 تلفن پیچید : صدای سورنا در 

 الو!   _ 

 سامو علیکم ساحل خانوم!  _ 

 ساحل پر حرص و حق به جانب گفت :  
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 خوب بم خی  دادی داداش!   _ 

 سورنا تک خندی زد و گفت : 

جون تو نیم ساعتر میشه از رسر عموت خالص   _ 

 شدم چقدر پر چونه است بابا! 

 ساحل با نگراتر پرسید :   _ 

؟ خودشو  نشناختت که؟  _  سورنا رس جدت لو نرفتر

 نکنه تو پاچت؟!  

 سورنا خنده اش گرفت و گفت :  

س! تا من نخوام که نیم تونه کاری   _  نه بابا انقد نیر

 بکنه.  

 ساحل آب دهانش را قورت داد و پرسید :  

ر بهم؟   _   خب؟ چی شد؟ چیا گفتی 

 دل دادیم و قلوه گرفتیم!   _ 

 سورناا   _ 
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روی لب هایش تجدید  تشر ساحل طرح لبخند را 

همه چی خوب پیش رفت، کیل اطالعات به   _ کرد : 

 عموت!  
َ
 دست آوردم، کلیم سوتر گرفتم ا

اکت که ندادی بهش؟   _   قول رسر

 ِ ساحل  
ی

سورنا لحظه ای برای این همه نگراتر و سادیک

دلش ضعف رفت، اینکه تمام حرف هایش بوی  

اد دلش را قرص کرد،  نگراتر برای خود سورنا را یم د 

 قرص از اینکه در انتخابش اشتبایه نکرده است!   

؟!   _   نه دخیر جون آخه واس چی انقد جوش یم زتر

 ساحل دستش را به پیشاتر گرفت و با ناله گفت :  

ر   _  بابا اونو فقط من یم شناسم فقط کافیه در باغ سی 

 نشونش بدی، بیچارت یم کنه تا به هدفش برسه  

برای آنکه نگراتر هایش را کمرنگ کند با خنده  سورنا  

 گفت :  



  

  
 636 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر دیگه به   _  و معموال واس خاطر یه چی  ر در باغ سی 

 کار یم برنا !  

ساحل پریشان تر از آتر بود که با این شوچر ها حالش  

 عوض شود.  

ر چی پشیمونم از اینکه پاتو به این ماجرا   _  سورنا عی 

 باز کردم.  

خوره، فکر یم کتر از پسش بر  دیگه داره بم بر یم   _ 

 نمیام؟ ساحل رسی    ع گفت :  

نه دآشم من مخلصتم هستم! تو که کارت همه   _ 

 جوره درسته این شهروزه که همه جوره نادرسته!   

 سورنا با لحن محکیم گفت :  

ون خب؟ فردا میام دنبالت با   _  ر از فکرش بیا بی  ببی 

ت راحت نشد  هم مفصل حرف بزنیم . اگه خیال

اریمش کنار حله؟   ر  می 
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 حله چشات!   _ 

 سورنا لبخندی زد و تماس به پایان رسید.  

هنوز گردات  از نگراتر ته دلش موج یم خورد یم  

دانست هر چقدر انرژی منقر اش را بیشیر کند اتفاق  

ی   ر های بدتری رخ یم دهد! جاتی خوانده بود هر چی 

منقر با فرکانس منقر اش روی   فرکانیس دارد، و انرژی

ر دلیل است که در   روند اتفاق تاثی  یم گذارد و به همی 

 گذشته از نفوس بد زدن حذر یم دادند.   

خانه شد.    ر  چند صلوات در دلش فرستاد و رایه آشیی

از خدا ممنون بود که هر دو کارش در محله ی  

خودشان بود و نه نگران هزینه ی رفت و آمد بود و نه  

 غریبه بودن محله اش!  
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اوس رجب روی صندیل آت  پالستیگ اش کنار  

خانه نشسته و با هم دوره اش گرم   ر ورودی آشیی

 صحبت بود با دیدن ساحل ابرویش باال پرید و گفت :  

 سالم بابا کجا بودی دیشب نیومدی؟   _ 

ام با او و   ساحل دستش را روی سینه گذاشت و با احیر

 د گفت : رفیقش سالم علیک کرد و بع 

مرد   _  ، غیبتمو تو حقوقم لحاظ کن پی  منده حاچ  رسر

 اخم کرد و گفت :  

واسه غیبتت نگفتم، نگران خودت شدم که خی    _ 

 ندادی   

، لطف داری!    _   مخلصم حاچ 

 به ورودی پله ها اشاره زد و گفت :  

 اجازه هست؟    _ 



  

  

  
 639 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

مرد صندیل اش را کنار کشید تا ساحل بتواند  رد   پی 

 شود :  

 _   ! م از االن میگم خسته نباشر  بفرما دخیر

 چاکرم حاچ  با اجازه!   _ 

ر یم آمد صدای رفیق اوس   ر آنکه از پله ها پایی  حی 

 رجب باعث شد لحظه ای مکث کند :  

ر اون همه مرد کار یم کنه، مشکیل تا حاال پیش   _  بی 

 نیومده؟  

 اوس رجب با غرور از او دفاع کرد و گفت :  

جنم و جربزه اش خییل بیشیر از ایناست که   _ 

 خودشو درگی  حاشیه کنه.  

  ! ر  همه روش یه جور دیگه حساب یم کیر

لبخند رضایت روی لب هایش نقش بست و با رس  

ر آمد.    خوشر پله ها را پایی 
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 ]23:25 03.08.19[  

 **** 

 شد، با چشم  
ی

رس ساعت وارد همان کافه ی همیشگ

ال نگار گشت اما او را متفاوت تر از همیشه  به دنب 

 دید!  

چهره ی مغموم و غرق فکرش از این فاصله ی زیاد  

نمایان بود برخالف همیشه که با صدای آویز در  

رسش را باال یم آورد و خندان و ذوق زده نگاهش یم  

ر نشسته و به   کرد این بار ساکت و وارفته پشا می 

 نقطه ای نامعلوم زل زده بود. 

ابروهای سورنا بهم نزدیک شد تا به حال این حال را  

از نگار ندیده بود، هر مشکیل که داشت وقتر به  
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سورنا یم رسید همه را فراموش یم کرد و پر یم شد از  

 شیطنت نه اینگونه پژمرده و افشده وار!   

با قدم های آرام به سمتش رفت، قبل از آمدن با  

ی  مدیر کافه هماهن گ کرده بود تا بساط غافلگی 

 نگارش را فراهم کنند.  

ر بعد از   گیتاری که برایش سفارش داده بود همی 

ظهری رسید و او هم اینجا فرستاده بود تا همراه دیگر  

شان را   ر ر کرده بود می  کادوها و کیگ که خود کافه تزیی 

 آماده کنند.  

وقتر در یک قدیم اش رسید بالخره نگار به خودش  

 حشت زده از جا پرید که سورنا را متعجب کرد :  آمد و 

 یه چته؟   _ 

 نگار با تته پته گفت :  

ه... هل شدم، تو فکر بودم   _  ر  چی 



  

  
 642 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر جای گرفت اما نگاهش   سورنا دست داد و پشت می 

ه ی او بود ، نگار رسی    ع با هر دو   هنوز موشکافانه خی 

دست، دسِتدست بزرگ و مردانه ی سورنا را گرفت و  

 گفت :  

 عشقم دلم برات تنگ شده بود!   _ 

ه نگاهش کرد و هنوز قانع نشده بود،   سورنا کیم خی 

حس یم کرد باز کاری کرده که عصباتر شدن او را به  

 دنبال خواهد داشت! کاری از جنس بار قبل.  

با یادآوری آن روزها فکش قفل شد و مهرباتر از  

 چشمان پر خشمش پر کشید : 

 چیکار کردی نگار؟   _ 

ِ سفت و سخت سورنا، او را به وحشت  
یه دستر

انداخت، در حالیکه به وضوح رنگش پریده بود  

 نگاهش کرد و گفت :  
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؟ کا...کاری ن...نکردم !   _   چ...چی

اهه   _  چرا حس یم کنم دور از چشم من به بی 

؟!   رفتر

طعم  دیگر ت  مهابا دست های نگار یم لرزید، 

خشمش را یکبار چشیده بود و هرگز تکرار دوباره اش  

را نیم خواست، آب دهانش را قورت داد و سیع کرد  

د که پس نیوفتد :    دست پیش را بگی 

؟   _ 
ی

...داری یم یک  چی

 نگاه منتظر سورنا هنوز رویش بود.  

کامران مطمئنش کرده بود سورنا هرگز متوجه ی  

ی نیم شود اگر خودش لو ندهد و   ر حاال او با ترس  چی 

سش داشت به آساتر این کار را یم کرد.    و اسیر

باید آرامشش را پس یم گرفت و او را بیشیر از این  

 مشکوک نیم کرد.  
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 اما زیر نگاه موشکافانه ی سورنا سخت بود :  

با مامان دعوام شده واسه همون، خب عصت    _ 

ظاهر شدی  بودم، بعد تو فکر رفتم، خب تو یهو 

ترسیدم! خب چیه مگه؟ کلمات جسته و گریخته اش  

س ت  اندازه اش یم داد و سورنا در شت  که  
خی  از اسیر

تولدش را جشن یم گرفت این را نیم خواست اما  

دست خودش نبود یادآوری آن روزها اعصابش را بهم  

 یم ریخت.  

  

 ]23:29 03.08.19[  
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ه اش را   گرفت و به آرایم رسش را باال  سورنا نگاه خی 

ر کرد. ذهنش افکار و گمان های ناخوشایندی را   و پایی 

برایش به تصویر کشیده بود اما دوست نداشت به آن  

 پر و بال بدهد.   

 نگار آب دهانش را قورت داد و خییل آرام گفت :   

م دستامو بشورم   _   من می 

ر بلند شد و  با قدم های رسی    ع   خییل زود از پشت می 

به سمت رسویس راه افتاد. سورنا نگاهش را به او داد  

ر را   تا از دایره ی دیدش خارج شد. داشت همه چی 

خراب یم کرد دستر کالفه به صورتش کشید اما نیم  

توانست منکر حس بدی شود که از پریشاتر نگار  

 گرفته بود.   
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چند دقیقه بعد که نگار بازگشت سورنا تمام سعیش  

 ا کرده بود که روی خوش نشانش دهد.   ر 

 سفارش دادی؟   _ 

 نگار این را با لبخند پهتر گفت.   

 سورنا به صندیل اش تکیه زد و گفت :  

 نه منتظر تو بودم!   _ 

 قربون شما بشم سورن جونم!   _ 

 نگار   _ 

جونم عزیزم؟ اینجوری حرف نزنم؟  سورنا فقط   _ 

 نگاهش کرد و هیچ نگفت.  

 روی دست سورنا گذاشت و گفت :  نگار دستش را 

خب مگه چیه ؟ بابا اینا از عشق زیاد من رسچشمه   _ 

ه!    یم گی 

 سورنا با تمسخر نگاهش کرد و او ادامه داد :  
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 بله! از عشق زیاد شما جناب خانزاده!   _ 

ر که یم بینمت از خود ت  خود میشم یم خوام   همی 

م بغلت، بوسه بارونت کنم   عشقم!  بیی

سورنا یم دانست همه ی این ها برای فراموش کردن  

 چندی قبلش است سیع کرد بخندد تا نگار  
ی

آشفتگ

 فکر کند کارش را درست انجام داده!  

 خیله خب قبل اینا، شالتو بده جلو!   _ 

 چشم عزیزم!   _ 

 نگار لبخند پهتر زد و مطیعانه شالش را جلو کشید.  

سورنا با چشم و ابرو قرارشان را   پیشخدمت آمد و 

یادآوری کرد. سفارش شان را نوشت و با امر دیگه ای  

 نیست قربان ترکشان کرد.   

نگار نگاهش به سورنا بود و ذهنش حوایل خیانت چند  

ساعت قبلش پرسه یم زد. برای اینکه از بار عذاب  
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وجدانش کم کند به خودش قول داد از این به بعد  

 نا نه نیاورده و بحث نیم کند .   روی هیچ حرف سور 

 سورنا نگاهش را شکار کرد و با ابروی باال رفته گفت :  

 چیه خانوم؟ دید یم زتر مارو!   _ 

 نگار دستانش را زیر چانه برد و گفت :  

 چون خییل دوستتون دارم!   _ 

 پس از ثانیه ای مکث صدایش کرد :  

 سورنا؟   _ 

 هوم؟   _ 

 گیتار زدن من مشکل داری؟  تو با   _ 

 اگه فقط واسه من باشه نه!   _ 

نگار آنقدر عذاب وجدان گرفته بود که حاضر بود با  

ین مخالفت سورنا عشق و عالقه ، موسیقر   کوچکیر

 اش را هم کنار بگذارد!  
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 اگه نخوای میذارمش کنار!   _ 

 سورنا با ابروی باال پریده نگاهش کرد و او ادامه  داد :  

 طرت جونمم میدم عشقم!  من بخا  _ 

 سورنا تک خندی زد و گفت : 

 دیگه االن دیر شده   _ 

هنوز نگار حرفش را درک نکرده بود که صدای هو  

کردن هاتی به گوشش رسید. متعجب به سمت صدا  

ر چرخدار که   برگشت که چند کافه من را دید که با می 

 با شمع های درخشان که هر  
ی

چشیم را به  کیک بزریک

ه یم کرد  به سمتشان یم آمدند!    خود خی 

د :    نگاه ناباورش را به سورنای خندان سیی

 سورنا!  _ 

 سورپرایز اصلیت مونده!   _ 
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ی که هر لحظه   ر چشمان نگار میان سورنا و  می 

 نزدیک تر یم شد در چرخش بود!  

ر چرخدار کنارشان رسید. چشمش که به   عاقبت می 

وق العاده اش افتاد اشک به چشمانش دوید.  کیک ف

 شاپ نشسته بودند نگاه براق  
ر
سایر افرادی که در کاف

و بعضا حشت بارشان را به او و سورنا دوختند. کافه  

یک گفت و کیکش را   من جوان با لبخند تولدش را تی 

شان گذاشت، شمع های خاموش   ر به آرایم روی می 

را به آرایم  شده را برداشت و فشفشه های قطوری 

اطراف کیک با فاصله قرار داد. نگار هنوز ناباور بود،  

ی اش به   تولدش دو روز دیگر بود و انتظار غافلگی 

خصوص از سورناتی که چند دقیقه قبل تلچر کرده  

 بود، به هیچ وجه نداشت.   

 تولدت مبارک عزیزم!   _ 
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همزمان با این جمله ی پر محبت سورنا سورپرایز  

ر چرخان گیتاری را با خود   اصیل وارد شد!  اینبار می 

حمل یم کرد که بدنه اش همان اول چشم همه را به  

ه کرده بود.     خود خی 

 شاپ به اوج  
ر
اوه اوه ناباورانه ی افراد حاضر در کاف

خود رسید. یگ دست زد و بقیه پشت رسش تکرار  

کردند، حال صدای تولدت مبارک از هر طرفر به  

گوش یم رسید! نگار با عذاب وجداتر که هر لحظه  

ین   شدید تر از قبل یم شد از جا بلند شد. حاضر

یک گفتند.     دوباره دست زدند و به او تی 

بالخره گیتار رسید و او از شدت شوک جیغ کوتایه  

کشید و دستش را روی دهانش گذاشت. سورنا از جا  

پیش  بلند شد و نگاه پر غبطه ی اطرافیان بیش از 

شد. قد بلند و هیکل درشتش چشم ها را به خود  
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ه کرد، به خصوص که با آن استایل خاصش   خی 

 حسات  جذاب شده بود.   

ت گشاد سفیدی به تن داشت که چند نوار پهن   تر رسر

 در آورده بود  رویش کت  
ی

مشگ او را از سادیک

ر   ت مشگ به تن داشت که تا روی آرنج آستی  سوییشر

 بود.   هایش را باال برده 

زنجی  های کلفتش هم که عضو جدانشدتر از استایل  

 همیشه خاصش بودند!  

آنقدر ظاهر جذات  داشت که حتر پش هاتی که  

توجهشان به این سمت جلب شده بود از کتار  

 جذابیتش نتوانستند بگذرند : 

ر   _  فو ببی   ت  رسر

شم مایل نیستا!   _   دوست دخیر
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نگار با ظاهر خسته و پریشانش با فاصله از سورنا  

ر در آن لحظه توجه   عقب افتاده بود ، اما هیچ چی 

 سورنا که از جایش  

برخاسته بود را به خود جلب نیم کرد مگر نگاری که  

 حال دانه دانه اشک هایش یم چکید!  

سورنا فاصله را پر کرد و قبل از اینکه هق هقش آغاز  

 را در آغوش گرفت :  شود او 

 یه چی شد؟!   _ 

با این حرکت سورنا ، هق هق نگار آغاز شد و رسش را  

  
ی

مندیک روی سینه ی پهن او گذاشت. از خجالت و رسر

داشت یم مرد. کاش سورنا بد اخالفر یم کرد کاش  

د دلش را میسوزاند، کاش این همه خوب   ر  می 
حرفر

 نبود!  
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ر  سورنا با مالیمت دستش  را روی کمر نگار باال و پایی 

 کرد و روی موهایش را بوسید :  

 زشته کوچول خانوم آبرومونو بردی!   _ 

ون   نگار با همان هق هق ریزش رسش را از آغوشش بی 

کشید و با چشماتی که روی نگاه کردن به سورنا را  

 نداشت لب زد :  

 ممنونم عشقم   _ 

که همه  صحنه آنقدر رومانتیک و دوست داشتتر بود  

 با احساساتر غلیان کرده نگاهشان یم کردند.   

یک گفتند و آن دو هم از   همه دوباره دست زدند و تی 

همه تشکر کرده و رس جایشان نشستند، نگار رسش را  

 باال نیاورد و فقط گفت:  

منده ام  سورنا لب   _  م که این همه پیشت رسر من بمی 

زنان گفت :    گزید و تشر
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 وچ، شب تولد جای این حرفاست؟  ن _ 

  

 ]23:29 03.08.19[  

 72# 

  

  

  

  

سورنا و شهاب هر دو روی نیمکت پارک نشسته و  

منتظر ساحل بودند . دیشب بعد از آنکه بزم نگار و  

سورنا به پایان رسید تمام ذهنش را روی نقشه ی  

کت شهروز گذاشت و بعد از یک   شبیخون به رسر

ی کیل حال به دیگر اعضای گروه خی  داده   نتیجه گی 

 بود.  
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 اعضاتی که شهاب هم حال جزوشان بود.   

 شهاب خودش را به سمت آتش خم کرد و غر زد :  

فتیم خونه ات!   _   داداش چرا پارک؟ خب می 

سورنا گوتی که حرف احمقانه ای شنیده است  

 نگاهش کرد و گفت :  

متحی  و متعجب  ساحلو چیکار یم کردم؟ شهاب  _ 

 پرسید :  

 یعتر نمیاد خونه ات؟ خییل اپن بود که بابا!   _ 

 اپن به کیا یم گن؟ شهاب حق به جانب گفت :   _ 

خب وقتر دوعه شب میاد وسط اون همه قمه   _ 

 کش دیگه...  

سورنا حرفش را قطع کرد و ضی    ح و بدون انعطاف  

 گفت :  
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ر درس! هیشکیو از رو   _  ظاهرش قضاوت نکن  اولی 

 به خصوص این بچه! هنوز مونده بشناسیش!  

چشم چشم زبون ما غالفه به روی عزیز دردونه   _ 

 ات! 

ین زباتر   سورنا از این تعبی  خنده اش گرفت و یاد شی 

 های ساحل افتاد!  

احساس کرد دلش برایش تنگ شده، اما فقط رفاقتر  

ر دیگری!    نه چی 

ت تکیه داد و در واقع خودش را لش  شهاب به نیمک

ان جواتر بود که غش غش   کرده بود، نگاهش تی دخیر

خنده ی شان کل پارک را گرفته بود دوباره به سمت  

آتش خودش را کشید و بعد از آن که بخار هوایش را  

ون فرستاد گفت:   از دهانش بی 

 خییل خاطرش واست عزیزه !   _ 
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خونشدی   سورنا دستانش را در جیبش فرو و با 

 حرفش را تایید کرد :  

 خییل!    _ 

 داداش وا که ندادی؟!   _ 

 سورنا پس گردتر محکیم نثارش کرد و گفت :  

؟_   د واس چی دری وری یم بافر

خو راست میگم! تو واسه یک تا حاال از این حرکتا   _ 

 زدی که این دومیش باشه؟  

 این دخیر فرق داره قصه اش !   _ 

 با تاکید اضافه کرد :  

جلو دهنتو چفت و بست بگی  یه وقت مثه دفعه   _ 

 قبیل گاف ندی جلوش!  

ر خندید و گفت :   مگی   شهاب رسر
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مندگیش تو دلم   _  به روم نیار دیگه داداش هنوز رسر

 مونده!  

ان کن واسش !   _   حاال امشب جی 

ر گفت :    شهاب مطمی 

یم کنم داداش یم کنم! روش خط بیفته پاره شون   _ 

 م!  یم کن 

 سورنا از این حرف به خنده افتاد و گفت :  

تر شهاب؟ چرا فیوز یم پروتر یهو ؟!   _  ر  چی می 

هر دو خندیدند و پس از لحظاتر شهاب حرفر که  

 برای گفتنش تردید را داشت عاقبت به زبان آورد :  

ی بگم؟!   _  ر  یه چی 

سورنا منتظر نگاهش کرد و او با من من به حرف آمد  

 : 
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 جمشیدو که یم شناش؟!   _ 

 سورنا رسش را تکان ریزی داد و او ادامه داد :  

ر قبل این   _  بیچارم کرده داداش! از شب دعوا تا همی 

ر میشه میگه قرار   که بیام اینجا دم به دقیقه جلوم سی 

ه رو ببینم!    بزار یه بار دیگه دخیر

 تکرار کرد :  سورنا با ابروهاتی بهم نزدیک شده با  
ی

 گنگ

ه؟    _   دخیر

با دیدن نگاه معنادار شهاب به تندی منظورش را  

 گرفت و با ابروهای باال رفته پرسید :  

 ساحل مارو یم گه؟!   _ 

 شهاب با کنایه گفت :  

 بله ساحل شما رو میگه!   _ 

 سورنا پوزخند زد و گفت :  

 غلط کرده مرتیکه!خوش اشتها هم هست!   _ 
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 زیریک خودش را پیش کشید و گفت :  شهاب با 

 پش بدی نیست، یه نمه خرده شیشه داره ویل...   _ 

ر کافیه واسه رد صالحیتش!   _   همی 

 کالم قاطع سورنا، ابروهای شهاب را باال پراند:  

ه؟!   _   چرا نمیذاری خودش تصمیم بگی 

 چون من بهیر میدونم!    _ 

؟ سورنا ناباور به  یعتر جمشیدو دست به رس کنم _ 

 سمتش چرخید و گفت :  

ر آدیم   _  معلومه پش! خواهر خودتم بود به همچی 

 اعتماد یم کردی؟  

 سکوت شهاب باعث شد ادامه دهد :  

یم گذاشته!   _   مرتیکه بدمست دست رو چه دخیر

 غرغرکنان با خودش ادامه داد :  
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  همون شب دعوا نصف حواسم به خودش بود که  _ 

 دست از پا خطا نکنه!  

شهاب دستر به رس و گردنش کشید و من من کنان به  

 حرف آمد :  

؟!   _   اگه من دست روش گذاشته باشم چی

جمله اش به قدری شوکه کننده بود که سورنا به  

 شدت به سمتش برگردد :  

 چی ؟!   _ 

 شهاب نگاه دزدید و آرام گفت :  

 فکر کنم ازش خوشم اومده!   _ 

 سورنا پر از خنده بود، باورش نیم شد :  نگاه 

 خداوکییل؟   _ 

 فکر کنم آره   _ 

 _   !  فکر کنم یعتر هنوز تو نخ سپیده هم هستر
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 شهاب رسی    ع رسش را باال آورد و گفت :  

 نه داداش    _ 

ر کرد و گفت :    سورنا رسش را باال و پایی 

 _  ! چشت  پش تو هنوز تکلیفت با خودت معلوم تر

به سپیده میفته فیلت یاد هندستون یم کنه، پا نمیده  

 یم ری تو نخ یگ دیگه!   

 دستت درد نکنه داداش!   _ 

ِدد واس خاطر اینکه جفتتون واسم عزیزین، وقتر  _ 

ر نیستر نیم تونم بزارم حماقت کتر !    مطمی 

شهاب نارایصر و اخمو سکوت کرد و دیگر هیچ  

واقع سورنا خدایش بود هیچ وقت روی  نگفت. در 

حرفش نه نیم آورد و یم دانست بهیر از هرکس به  

فکرش است اما خب احساس یم کرد بیشیر از آنکه  

به فکر او باشد دلش برای ساحل به نگراتر افتاده  
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است! میان رفاقت مستحکمشان رقیب پیدا کرده  

ین زبان بود و هم دلی  !     بود،رقیت  که از قضا هم شی 

سکوت میانشان با حضور پر رس و صدای ساحل  

 شکست .  

معلوم بود باز پا روی دمش گذاشته بودند که تا وقتر   

ر بود!   اه گفیر  به محل قرار رسید مشغول بد و بی 

 زارت غمسون شدی دیگه قاتال ببند گاله رو!   _ 

این را با نیم نگایه از روی شانه به پش جواتر گفت  

 نا و شهاب پیش آمده بود!  که تا نزدیگ های سور 

  

 ]23:29 03.08.19[  

سورنا ایستاد و شهاب هم به تبعیتش به پا خاست و  

 نمادین قلنج گردنش را رو به پش جوان شکاند!   
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با دیدن ظاهر دهن پر کن آن دو، خییل ریز مسی   

آمده را برگشت و حتر لحظه ی آخری دست به  

 داداشامیم هم لب زد و رفت!  سینه چاکر  

شهاب هنوز مشغول قلنج شکاندن بود و مشت یک  

دستش را کف دست دیگرش فرود یم آورد و از این  

طریق رجز خواتر یم کرد. ساحل با دیدنش با لحن پر  

 خنده ای از سورنا پرسید  

 : 

 این چرا این ریختیه؟ بکشش از برق!   _ 

ش شد.  شهاب هم به خنده افت اد و مشغول احوالیی

هر سه برای گرم کردن خود دور آتیسر که در آتشدان  

 یم سوخت حلقه زدند و ساحل گفت :  

 ببخش داداش دیر شد !   _ 
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سورنا رسش را تکان داد و با لحن تذکر دهنده ای  

 گفت :  

 دیگه دهن به دهن این بچه خوشگال نذار خب؟   _ 

ت و  ساحل ابتدا تعجب کرد اما بعد آن را   پای غی 

 سورنا گذاشت و گفت :  
ی

 تعصب همیشگ

بابا من اصال این نفله رو داخل آدم حساب نکردم   _ 

 که خودش پاپیچ من شد!  
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 خییل رسده هوا نه؟!   _ 

سورنا منظورش را گرفت و برای آنکه خجالتش را کم  

 کند گفت :  

ر کنار آتیش گرم مییسر .   _   نه اونقدرام، توام بشی 

شطرنج  این قسمت از پارک برای عالقمندان به بازی 

 ساخته شده بود.  

 به دور  
ی

ر های مربیع شکیل که چهار صندیل سنگ می 

ر هم صفحه ی شطرنج حک   خود داشت، روی هر می 

وع بازی فقط به مهره هایش   شده بود تا برای رسر

 احتیاج باشد.  

ساحل روبروی جای خایل شهاب نشست تا به آتش  

گ از  نزدیک تر باشد. حضور شهاب درست وسط ی 

 اش جلوه ی خوت   
ی

خصویص ترین رازهای زندیک
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نداشت اما یم دانست که مورد تایید سورناست و از  

  
ی

آنجاتی که سورنا بدون چشم داشت لطف بزریک

اض را به خود جایز   برایش انجام یم داد پس حق اعیر

نیم دانست.  پس از چند دقیقه سکوت برای  

ر بار پرسید :    هزارمی 

تر که نموندی؟ سورنا کالفه  سورنا تو رودربایس _ 

 نگاهش کرد و گفت :  

 بچه آخه من چه رودربایستر با تو دارم؟!   _ 

 من نه ناراحت میشم نه طلبکار!    _ 

اگه به این نفوس بد زدنت ادامه بدی اون وقت من   _ 

 ناراحت یم شم!  

ر آنکه با کفشش   ر انداخت و حی  ساحل رسش را پایی 

ر را جابجا یم کرد گفت :  سنگ ریزه های رو   ی زمی 
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انش    _  خییل بامرایم پش نمیدونم چه جوری جی 

 کنم...  

سورنا لبخند مهرباتر زد و سیع کرد بحث را عوض کند  

 به پشت رسش اشاره زد و گفت :  

شهابو که بشناش نظرت در مورد مرید من بودن   _ 

 عوض میشه!  

نوشیدتر  ساحل از روی شانه نگایه به او که با سیتر  

 و کیک به سمتشان در حرکت بود انداخت و گفت :  

 فقط حرف تو واس من سنده!   _ 

سورنا از این حرف خوشش آمد و لبخندش را تجدید  

کرد، حس خوت  بود که معتمد کیس باشر که اهل  

 اعتماد و اطمینان به هیچ کس نبود!  

 _   ! ر ر روشن شی  ! بزنی  ر  بفرمایی 
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با هیجان گفت و بعد لیوان ها و کیک  شهاب این را  

ر نشست.     را تقسیم کرد و خودش هم پشت می 

وع یم کنم .   _  ر بعد من رسر  بخورین گرم شی 

ساحل معذب بود و نیم دانست دونگش را چگونه  

دازد، خنده دار بود اگه پول نوشیدتر و کیکش را به   بیی

 شهاب یم داد؟!  

چیست؟    سورنا به خوت  یم دانست تعلل ساحل برای 

 ساحل زودباش، باس زودتر بریم رس اصل مطلب!   _ 

سورنا این را گفت و با رس کشیدن نوشیدتر اش او را  

 هم به این کار ترغیب کرد.  

ین   ر جرعه اش را نوشید طعم شی  ر که اولی  همی 

شکالت داغ، آرامش را به وجودش برگرداند، مانند  

ی را  همیشه یادش نیم آمد  ر ر چی  آخرین بار یک همچی 

خورده بود، از وقتر با صنم دعوا کرده بود همان دو  
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ر رفته   ون یم رفتند هم از بی  هفته یکباری هم که بی 

 را فراموش یم  
ی

بود و کم کم داشت لذت های زندیک

 کرد.   

ت   ر با دو مرد با مرام و خوش غی  اما حاال که پشت می 

ب نشسته و نوشیدتر خوش  مانند سورنا و شها

طعمش را یم نوشید رضایت را با تمام وجودش  

احساس یم کرد، گایه اوقات که ت  کیس بغض میشد  

و راه گلویش را یم بست، یک دیدار با سورنا و یا یک  

 چنان مسکن قوی یم شد که گوتی  
دقیقه هم صحبتر

 طلبش را با کل دنیا صاف یم کرد!  

ه انتها یم رساند که  سورنا نوشیدتر اش را داشت ب 

ساحل هم دست جنباند، تکه ای از کیکش را در  

دهانش گذاشت و با یک جرعه ی بزرگ نوشیدتر  

 غلیظش را هم رس کشید.  
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وقتر هر سه از خوردن فارغ شدند سورنا چند برگه  

ون کشید و با لحن وسوسه کننده ای   از جیبش بی 

 گفت :  

 خب بریم رس اصل مطلب !    _ 

روی سینه گذاشت و با قدرداتر از   ساحل دستش را 

 شهاب تشکر کرد :  

 مچکرم خییل چسبید!   _ 

 شهاب با شعف جواب داد :  

 نوش جونت!   _ 

سورنا با چشمان خندان نگاه پر تاسقر به شهاب  

 انداخت و رسش را ریز تکان داد.  

ر آن دو   ساحل متوجه ی نگاه های رد و بدل شده بی 

چشمانش با شگفتر به نقشه ی پهن شده  نشد، چون  
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ر چسبید. برگه را به سمت خودش کشید و   روی می 

 گفت :  

کت عموئه؟ سورنا تایید کرد و گفت :   _   نقشه ی رسر

ه   _   آره دیشب کشیدم قبل اینکه جزییتاش از ذهنم بیی

با خودکار روی نقایط که با دایره مشخص کرده بود  

به ای زد و گفت :    ضر
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اینا دوربینای مدار بسته است ! همشونم فعاله و در     یگانه علیزاده 

 حال ثبت.  

ساحل با یک نگاه دایره های کوچک را شمرد و  

 متعجب گفت  

 : 

 تا ؟؟   7 _ 

 تا   9تا  7 _ 

 شهاب و ساحل که گیج نگاهش کردند توضیح داد :  

ون واحد شهروزه! یگ تو سالن    5این  _  تا مال بی 

کت و یگ توی اتاق خود شهروزه!     رسر

تاییم که بهش شک دارم مال اتاقاییه که    2این 

 نتونستم برم داخلش!  

 نگاه کیل به هر دو کرد و ادامه داد :  
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ر   _  نیستم اون دو اتاق هم دارن یا نه؟ ویل  مطمی 

 برای احتیاط اونارو هم حساب یم کنیم.  

ر   هر دو به نشان از تفهیم و تایید رسشان را باال و پایی 

 کردند و سورنا ادامه داد :  

ساختمون جنوبیه! پس حیاط نیست و نمیتونیم از   _ 

 در بریم باال!  

ی که کار مارو  قفل درش از این معمولیاس ام ر ا چی 

ر باالی دره!    سخت یم کنه دو تا دوربی 

  

 ]23:30 03.08.19[  

لحظه ای مکث کرد تا تاثی  کالمش را ببیند، هر دو با  

ده بودند :    چهره های جدی گوش به حرف هایش سیی

 باید قبلش دوربینا رو از کار بندازیم!   _ 



  

    _ 
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خونشد  ساحل با چهره ای گیج و رسدرگم چهره ی     یگانه علیزاده 

 سورنا را نگاه کرد و گفت :  

ش   خب... خب چطوری؟ ما که به سیستمش دسیر

 نداریم؟ بزنیم بشکنیم؟  

وز دست در   شهاب خندید و سورنا با چهره ای پی 

 جیبش کرد .  

ساحل تماما چشم شده بود تا آنچه که درون مشت  

 بزرگ سورنا جاخوش کرده بود ببیند!  

ش را باال کشیده و  سورنا از کنجکاوی ساحل که خود

ه شده بود به خنده افتاد .    به دستش خی 

ه در چشمانش با لحن شیطاتر زمزمه کرد :    خی 

 با وجود این، همه چی حله!  _ 

 مشتش را باز کرد و مقابل ساحل گرفت.  
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ساحل ت  مکث دست پیش برد و آن را برداشت؛ فلز 

دستش بود !  بییصر شکل توپری که به اندازه ی کف 

ت باال و پایینش کرد و جز یک چراغ کوچک   با حی 

ر رنگ دیگر هیچ    سی 

مشخصه ای نداشت. وزنش به اندازه یک قویط  

 کنشو تن مایه بود!   

 این چیه سورنا؟   _  

ر   سورنا خودش را پیش کشید و دستانش را روی می 

 بهم گره زد :  
ی

 سنگ

 ه!  هموتر که میتونه هر دوربینیو از کار بنداز  _ 

ت باال پرید و با چشماتر گرد   ابروهای ساحل با حی 

 شده لب زد :  

 از کجا گی  آوردی؟ شهاب پر غرور گفت :   _ 

 حاجیتو دست کم گرفتیا!    _ 



  

    _ 
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ساحل گذرا نگایه به شهاب انداخت و با چهره ای     یگانه علیزاده 

 که نگراتر اش بیشیر شده بود سورنا را صدا زد :  

 سورنا...  

 حرفش را قطع کرد و گفت :  سورنا  

هیش همه چی حساب شده است، بد به دلت راه   _ 

 نده بچه!  

وع    سورنا رو به هر دو با چهره ای جدی و سخت رسر

 به صحبت کرد :  

امشب رفت و آمدا رو باید چک کنیم، بعد از   _ 

کت، رسایدار داره یا نه؟ کیس شب اونجا   تعطییل رسر

ا نبود دیگه خیالمون  یم مونه یا  نه؟  اگر از این خی 

وع یم کنیم!     راحته، ساعت دو کارمونو رسر

سورنا طوری با خونشدی حرف یم زد که انگار قرار  

 است دو نصفه شب مهماتر برود نه دزدی!  
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قلب ساحل ت  امان در سینه اش یم کوبید و نیم  

س چه کند، هر چه ترس بود از به   دانست از اسیر

ن سورنا و حال هم رفیقش شهاب بود که  خطر افتاد

 در دلش یم جوشید و از  

 دیگر روی مخالفت با سورنا را نداشت، حال که  
ر
طرف

به این ماجرا دعوتش کرده بود راه برگشتر نبود که او  

ر بخی    را منرصف کند فقط باید دعا یم کرد همه چی 

 بگذرد!  

یم رساغ  منو شهاب دوربینا رو از کار مین _  دازیم و می 

گاو صندوق. فقط مشکل بعدیمون باز کردن اینه!  

مدلشو دیروز چک کردم و ازش عکس هم گرفتم،  

یم دنبالش تا ببینیم چطوری ممکنه باز بشه!   امروز می 

ر اسناد و برگشت به   بقیه ی راه خییل راحته، برداشیر

 خونه!  



  

    _ 
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!     یگانه علیزاده  ر راحتر  به همی 

د نیم دانست  سورنا وقتر برای شهروز نقشه یم کشی

 اش درست مانند خودش به او  
ی

عزیزترین فرد زندیک

رکب زده است! وقتر او مشغول چک کردن در و  

کت شهروز بود، نگار مشغول خایل کردن   دیوار رسر

 گاوصندوقش!  
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   یگانه علیزاده 

ِ گرد و مقوله ی کارما زودتر از همه برای او  
ر انگار زمی 

اتفاق افتاده بود هر چند که شهروز مقرص و کار او  

ر   پس گرفیر
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بعد از آنکه سورنا نقشه اش را توضیح داد و راه در  

ح داد قرار به پایان   روهاتی که دیده بود را برایشان رسر

 رسید.   

کت شهروز هر چه ساحل اضار کرد   برای کشیک رسر

خودش انجام دهد سورنا قبول نکرد. یم دانست که  

 اش  
ی

رسکار یم رود و از وقتر در جریان ماجرای زندیک

قرار گرفته بود به طرز عجیب و نامعلویم خودش را  

در برابرش مسئول یم دانست، حال هم نیم خواست  

 از نظر کاری برایش مشکیل بوجود آید.  

سورنا از جا برخاست و بقیه هم به تبعیتش به پا  

 خاستند.  

 قربون دستت من رام از این وره!   _ 
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ساحل این را به رسعت گفت قبل از اینکه سورنا  

 پیشنهاد رساندنش را بدهد، اما سورنا  

کوله اش را کشید و با تحکم طوری که راه  گوشه ی  

اض را برایش ببندد گفت :   اعیر

ت حرف نزن راه بیفت ببینم!   _   رو حرف بزرگیر

 سورن...   _ 

 هیشش بیفت جلو!   _ 

ساحل تات  به چشمانش داد و راه افتاد، اما نه جلوتر  

از او، بلکه درست در کنارش، حس خوت  بود در کنار  

! حس خوب حایم  هیکل  ر درشت سورنا راه رفیر

  ! ر  داشیر

اف کرد و در دل ادامه داد :    این را به خودش اعیر

ه که هر چی چشه   _  ر محکم و مقتدر راه می  همچی 

 دنبال خودش میدوونه!  
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»خوش به حال نگار« که از ذهنش گذشت، حس  

م و خجالت را به آتر حس کرد . بحث حسادت   رسر

ی که عماد را از او گرفته  نبود چون اگر بود به   دخیر

 بود داشت نه سورنا!  

 یم کرد ،  
ی

مندیک اما با این حال از ذهنیتش احساس رسر

خودش را با این حرف که اگر حس خوت  دارد به  

 چشم خواهری است، قانع کرد! 

ر زیبا و مدل   د و چراغ های ماشی  سورنا سوییچ را فشر

باالیش چشمک زنان روشن خاموش شد ، درد دل  

 ی ذهتر ساحل هنوز ادامه داشت :  ها

 المصب ماشینشم بش میاد!  _ 

نگاه خریدارانه اش را از رس تا پا روی سورنا گرداند و با   

 خودش ادامه داد :  
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لباساش که مارک و چش نوازه یه طرف اون   _ 

تش دور مچش یم   دستمایل که هر بار هم رنگ تیشر

 بنده یه طرف !  

 با خودش ادامه داد :  نگایه به آسمان انداخت و باز 

اوس کریم، هر چی وقت داشتر ضِفرصف   _ 

 خلقِتخلقت این بزرگوار کردی نه ؟!   

ماشاءهلل ماشاءاللیه زیر لب گفت و حتر راه رفته را  

برگشت و روی نیمکت چوت  که همان اطراف بود  

به با دستش نواخت تا از چشم بد دور بماند   چند ضر

را چشم نزند! شهاب با دیدن   و خودش هم او 

 برگشتش متعجب پرسید :  

؟   _  ی جا گذاشتر ر  چی شد، چی 
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توجه سورنا هم به او جلب شد و پرسشگر نگاهش  

کرد، ساحل کیم دستپاچه شد و ماند چه بگوید که  

 قانع کننده باشد، من من کنان به حرف آمد :  

ی جا   _  ر گذاشتم، بعد نگاه کردم  نه باابا، فکر کردم چی 

 دیدم ، نه همه چی حله!  

سورنا کیم نگاهش کرد و چون اطمینان چشمان  

 ساحل را دید اشاره زد سوار شوند :  

 خیله خوب بریم.   _ 

ساحل دلش نیم خواست باز مزاحمشان شده و از  

خانه ی اوس رجب که آن رس   این رس شهر تا آشیی

پا و آن پا کرد    شهر بود آن ها را به زحمت بیندازد این

 و عاقبت گفت :  
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داداش به مرگ خودم، ادابازی یا لوس بازی   _ 

 نیست، بزار من خودم برم مزاحمت نشم.  

سورنا که با شنیدن ابتدای جمله اش به نگراتر افتاده  

بود با پایان حرفش عاقل اندر سفیه نگاهش کرد و  

 گفت :  

ر کوچیک چوِبچو  _  ب حراج به  بچه واسه یه چی 

؟ مگه از رس راه آوردیش؟ هان؟ دیگه   جونت یم زتر

 نشنوم از این قسم آیه ها بدی فهمیدی؟  

من اگه خودم نیم خواستم هیچ وقت نیم گفتم  

سونمت ، حاالم بیی باال که دیرمون شد.    می 

 بابا راه من دوره، سه ساعت میموتر تو ترافیک!   _ 

   سورنا حق به جانب و با ناباوری گفت : 

پس میخوای این وقت شب ولت کنم این همه   _ 

 راهو تنهاتی برگردی؟  
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حاچ  من بچه اونجام، دیرتر از اینم خونه   _ 

 برگشتم!  

اون موقع من نبودم، حال هستم فهمیدی یا بیشیر   _ 

 توضیح بدم؟  

جدیت و کالم قاطع سورنا مهر سکوت به لب هایش  

 زد! 

دیگر ماند چه بگوید؟  ساحل مات نگاهش کرد و  

ر سورنا به گلویش   بغیصر که از رس حمایت دلنشی 

ر درد، لذتبخش بود، اصال تا به حال   نشست در عی 

 هیچ حرفر اینگونه به دلش ننشسته بود.  

رسش را خم کرد و دستش را روی سینه گذاشت و  

 گفت :  

 خییل میخوامت هیکل!   _ 
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اخم های سورنا با این حرف عقب رفت و گوشه ی  

ر خورد، رضایت ساحل هماتر بود که  چ شمانش چی 

 یم خواست!  

ر شد و با خودش فکر کرد مگر این دخیر   سوار ماشی 

ه کننده ای هم نداشت   20 ساله که از قضا زیباتی خی 

 چه دارد که جایش را اینگونه در دلش باز کرده؟  

فکر زیادی الزم نبود، صفا و صمیمتر که داشت به  

کافر او را متفاوت با دیگران یم کرد . هیچ    اندازه

ی را ندیده بود که بعد از چند دقیقه صحبت با   دخیر

او بعد به فکر جلب توجه نیفتد، خودش را نسازد و  

آویزان او نکند.ساحل از همان روز اول متفاوت ظاهر  

شده بود، آنقدر دخیر دیده بود که بخاطر چند ثانیه  

ه و ت  حواسش چه ه  ا که نکرده بودند که  نگاه خی 

ر   واکنش تند ساحل به دور از باور بود، اصال همی 
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   یگانه علیزاده 

 بود،  
ر
ین حرف زدنش برای دوست داشتنش کاف شی 

 نبود؟!  

سورنا ابروهای باال رفته ی شهاب را ندیده گرفت و  

ر را به حرکت در آورد، چون فکر یم کرد به خانه   ماشی 

 یم رود بدون پرسش به راه افتاد.   

، چشمان ساحل را مست  فضای معطر و   ر گرم ماشی 

خواب کرد، رسش را به شیشه تکیه داد و چشمانش را  

 ]  23:30 03.08.19بست  [

هر بار که بساط درد دلش با خدا پهن یم شد، صی   

جزیل یم خواست تا این همه درد و رنج را تحمل کند  

و یا مسکتر داشته باشد که همراه او سختر های  

روزگار را تحمل کند و خم به ابرو نیاورد، چند سال  

قبل مادرش را از خدا یم خواست، بعدبعِد او چشم  

امیدش به عماد بود اما او هم رفت و با رفتنش دری  
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دیگر از بدبختر را به رویش گشود، اما حال به جاتی  

رسیده بود نه مادرش را یم خواست نه عماد را،  

 که سورنا ت  هیچ چشمد
ر اشت مردانه پشتش  همی 

 ایستاده بود برای هر دردی که داشت کفایت یم کرد!  

 خدایا شکرت!   _ 

  

 ]23:30 03.08.19[  

 75# 

  

  

  

دقایق طوالتر بود که در عالم خواب و بیداری قرار  

گرفته بود یک لحظه ت  حواس رسش را باال آورد که  
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خانه ی اوس رجب خورد،  ر شتابزده  چشمش به آشیی

 و خواب آلود گفت :  

 داآش نیگه دار، نیگه دار   _ 

ر را کم   سورنا از روی شانه نگاهش کرد و رسعت ماشی 

 کرد :  

؟   _   واس چی

 خمیازه ای کشید و گفت :  

 همینجاست! باید برم رس کار...   _ 

ان ماند، ت  مکث به ساعت نگاه   سورنا از حرفش حی 

ست این چه  شب را نشان یم داد، نیم دان 9کرد که 

کاری است که این موقع شب آغاز یم شود.با  

کنجکاوی نگاه چرخاند، تا محل کارش را ببیند. دو  
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طرف خیابان را نگاه کرد اما باز هم ربطش را به  

 ساحل پیدا نکرد.   

ر را پارک کرد، دستش را   جای مناست  یافت و ماشی 

روی صندیل شهاب گذاشت و به عقب چرخید،  

ر کوله اش بود، سورنا نگاهش   ساحل در حال برداشیر

 کرد و پرسید :  

 اینجاست ؟   _ 

ل   نیم دانست کنجکاوی و نگراتر اش را چگونه کنیر

 کند، افکاری که به ذهنش رسید را ت  مکث پس زد...  

اهه نرفته و نیم رفت...    ساحل به بی 

 ساحل با با خیایل گفت :  

خونه ی   _  ر  اوس رجب !  آره اوناهاش، آشیی
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باال پریدن ابروهای سورنا و چرخیدن یکباره ی  

شهاب خی  از تعجب ت  حدشان یم داد. شهاب ناباور  

 نگایه به سورنا  

انداخت و بعد به ساحل که خونشد در حال پیاده  

 شدن بود.  

سورنا رسی    ع خودش را جمع و جور کرد و قبل از اینکه  

منده کند گفت :    تعجبشان ساحل را رسر

 شه برو به سالمت!  با _ 

ر را بست.     ساحل رسش را تکان داد و در ماشی 

 از شیشه ی شهاب خودش را پیش کشید و گفت :  

دمت گرم، خییل زحمت کشیدی، آروم برون،   _ 

 مواظب خودتم باش.  
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نگایه به شهاب که عجیب غریب نگاهش یم کرد  

 انداخت و گفت :  

چاکلت درد نکنه، انشاءهللا  دست شمام واسه هات  _ 

ان کنیم!    بتونیم جی 

ر فاصله گرفت و خداحافظر کرد، سورنا با   از ماشی 

ر را به حرکت آورد و زیر لب طوری که    ماشی 
تک بوفر

 ساحل نشنود رو به شهاب گفت :  

ل کردی پش!   _   بهیر از من خودتو کنیر

 شهاب هم همانطور پچ پچ وار جواب داد :  

 ریخت یه لحظه!  کرک و پرم   _ 

ساحل که چرخید و با قدم های رسی    ع خودش را به  

ر را از جا کند و   خانه رساند سورنا با رسعت ماشی  ر آشیی

 راه افتاد :  

 اولش فکر کردم داره شوچر یم کنه!    _ 
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 لحن سورنا پر از تاسف و ناباوری بود   

فکرش را هم نیم کرد، طوری ذهنش مشغول شده  

چند بار در میانه ی راه قصد کرد برگشته و   بود که 

د، محله ی خوفنایک که در آن   ساحل را با خود بی 

خانه ای که یک   ر  یم کرد یک طرف، آشیی
ی

زندیک

شب آغاز یم شد و معلوم نبود تا یک   9شیفتش از 

ادامه داشت از طرف دیگر، تشویش و نگراتر را در  

 رد.  وجودش لحظه به لحظه بیشیر از قبل تجدید یم ک

در و دیوار رنگ و رو رفته و تابلوتی که مهتات  های  

زیرش خاموش شده بود به خوت  کهنه و قدییم بودن  

خانه را به تصویر یم کشید.    ر  آشیی

هر چه حواسش را پرت یم کرد باز بر میگشت رس  

 خانه ی اول اینکه، ساحل یک از کار بر میگشت ؟!  
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ه خییل _   خفنه!    بابا این دخیر

ون فرستاد و در جواب شهاب   نفس کالفه اش را بی 

 زیرلب زمزمه کرد :  

 باید یه کاری بکنم...   _ 

مطمئنا دیگر اسمش را جنم یا جسارت نیم گذاشت،  

این کار ساحل را حماقت یم پنداشت ، اگر محله ی  

ی بود کیم    شاپ معتی 
ی بود، رستوران و یا کافر بهیر

خانه که داالن  دلش  ر قرص یم شد اما نه این آشیی

ر وصل یم شد و   کوچکش  با یک ردیف پله به زیر زمی 

نیم دانست آنجا با چه مردیم روبرو یم شود؟ اصال  

ر بود؟ خدمتکار بود؟   کار ساحل آنجا چه بود؟ آشیی

 چه بود؟  

 **** 

 ننه من امشب یکم دیر میام    _ 
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ون آمد و رسی    ع پ  خانه بی  ر زن از آشیی  رسید :  پی 

 چرا مادر؟ باز اضافه کاری؟ ساحل خندید و گفت :   _ 

 نه ننه مگر کارمندم؟!   _ 

 در حالیکه کفش هایش را یم پوشید مظلومانه گفت :  

زن   _  میگم ننه میشه یه امشب من خونه نیام؟ پی 

 به صورتش زد و گفت : 
ی

وا خدا مرگم   _ ترسیده چنگ

؟  دستش را دور گر  دن  بده، شب نیای کجا بموتر

زن انداخت و گفت :    پی 

ننه امشب پیش یگ از رفیقام باس بمونم، اگه   _ 

 کنارش نباشم هیچ وقت خودمو نیم بخشما...  

زن پر از ترس بود :   چهره ی پی 
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؟ مگه خودش  پدر    _  کجاست که باید پیشش بموتر

و مادر نداره؟ خواهر برادر نداره؟ رسسفیدش تو  

؟  شدی که بری    پیشش بموتر

ساحل نفس عمیقر کشید و یم دانست رایصر کردن  

ر آن را آخرین   زن به این آساتر نیست برای همی  پی 

کارش گذاشته بود تا با خیال راحت بتواند رایصر اش  

 کند :  

چرا داره، از منم بهیر داره، ویل واس خاطر مشکل   _ 

من افتاده تو دردرس میخوام امشب بهش کمک کنم،  

صبح طول یم کشه، تنهاش بذارم یه   4یا  3کارشم تا 

مندگیش میمونه رو دلم!    عمر رسر

زن ساده لوحانه گفت :    پی 

 خب بیارش اینجا، همینجا کارتونو انجام بدین!   _ 
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ساحل تک خندی زد و به آمدن سورنا در خانه اش  

 فکر کرد!  

 چه روز و شت  یم شد!  

نیم دانست که خییل زود این اتفاق را هم خواهد  

 ید...  د

ننه نمیشه، نوکرتم وا بده دیگه، به موت قسم جام   _ 

امنه، بزار یه امشب پیشش باشم قول میدم صحیحو  

 سالم برگردم پیشت.  

؟   _  ر  خونش کجاست؟ مامان باباشم هسیر

ساحل با شنیدن این حرف کیم رنگ به رنگ شد، به  

 یاد نداشت تا به حال دروغر گفته باشد  

  

]23:30 03.08.19[  



  

  
 703 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

و پس و پنهاتر با مادربزرگش داشته باشد اما حال  

ر واقعیت یم   مجبور بود، اگر جواب سوالش را عی 

داد ت  شک رفتنش دیگر امکان پذیر نبود، رسش را  

ر انداخت و بندهای کفشش را دوباره از نو بست   پایی 

ت  چون روی نگاه کردن به چشمان خانجونش را نداش

 : 

ر خیالت تخت!   _   آره ننه مادر و پدرشم هسیر

زن پیش پایش نشست و گفت :    پی 

ننه آدرس و شماره خونشونو بده زنگ بزنم   _ 

ت باشم.   گی   خی 

تلفنشون خرابه ویل آدرسشو یم نویسم، نگران   _ 

شدی یه زنگ به خودم بزن هر موقع که بود جواب  

 میدم.  
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زن بیچاره قانع نشده و در  کامال معلوم بود پی  

ی   ر محظور مانده است، ساحل بعد از مدت ها چی 

خواسته بود، یم دانست که او مانند بچه های دیگر  

 معمویل ندارد مجبور بود با خواسته  
ی

نیست و زندیک

ر یک شب ماندن کنار   اش موافقت کند شاید همی 

دوستش، او را از بند غم یم رهانید، از لحظه ای که  

زن مو  افقتش را اعالم کرد دلشوره با تمام وجود در  پی 

 به  
ی

قلبش قد علم کرد، بعد از هر پنج دقیقه چنگ

صورتش یم انداخت و افکار وحشتنایک که ذهنش به  

د ، آخر رس طاقت نیم   ر تصویر کشیده بود را پس می 

آورد و تلفن را برداشته شماره اش را یم گرفت، ساحل  

 ا راحت یم کرد.  هم با صبوری جواب داده و خیالش ر 

 **** 



  

  
 705 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر نشسته و به   ساعت دو شب بود و هر سه در ماشی 

ساختمان خاموش روبرویشان چشم دوخته بودند،  

ساحل پس از کشمکِشکشمکش فراوان، با سورنا  

بالخره موفق شده بود او را رایصر کند که همراهش  

برود. شهاب که حال از لیست خط خورده بود اخمو  

ساختمان را نگاه یم کرد، دلش برای  و دمغ نشسته و 

یک هیجان واقیع تنگ شده بود و حال یم دید در  

یک قدیم اش این دخیر بچه ی تخس و یکدنده این  

 موقعیت را از او گرفته است.  

 پیاده شد. نقات  که روی  
ر ر حاال از ماشی 

سورنا با گفیر

چهره اش را مستیر  صورتش گذاشته بود به خوت  

کرده بود، ساحل با دیدن او، رسی    ع نقابش گذاشت و  

دستکش هایش را هم پوشید. سورنا با نگاه به دو رس  

ر به   کوچه به سمت ساختمان دوید، از پشت ماشی 

ون کشید و در یک حرکت  قبل از   آرایم خودش را بی 
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آنکه تصویرش ثبت شود فلز کوچک همراهش را به  

ر چسباند، ح ال که از یک طرف خیالش راحت  دوربی 

ر بعدی را هم از کار انداخت. با   شده بود، دوربی 

دستش به ساحل اشاره زد، ساحل به تندی و چابگ  

ون دوید و به سمتش آمد، کنار در   ر بی  از پشت ماشی 

به او ایست داد و خودش به رسعت در را باز کرد، این  

ته بود  کار را هم از یگ از گنده الت های شهر یاد گرف

، بماند که چقدر دردرس کشیده بود تا پیدایش کرده و  

رمز و راز باز کردن در و مهم تر از آن گاو صندوفر که  

اصل ماجرا بود را یاد گرفته بود. بعد از در به رساغ دو  

ر دیگر رفت و آنها را هم از کار انداخت و بعد   دوربی 

ز  ساحل را صدا کرد تا داخل برود، یم دانست در یگ ا

دو دوربیتر که در راهرو نصب شده اند تصویرش ثبت  

شده، اما زیاد برایش مهم نبود چون خوب خودش را  
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هاتی که از او آویزان   پوشانده بود، موهایش، زنجی 

ی که او را به سورنا خانزاده شبیه کند   ر بود و هر چی 

 همه را از دید پنهان کرده بود. 

س نفس  وقتر هر دو سوار آسانسور شدند ساحل نف 

 یم زد، سورنا با خنده نگاهش کرد و پرسید :  

 چته؟!   _ 

 گرخیدم!   _ 
ی

 نگ
ی

 داداش یکیم بگ

س هواتو دارم از   ر نیر سورنا لپش را کشید و با گفیر

آسانسور خارج شد، اما به ساحل دستور داد همانجا  

ر بعدی را هم از کار انداخت و بعد در   بماند، دو دوربی 

هم بیاید. قبل از اینکه وارد  آسانسور را باز کرد تا او 

 واحد شهروز شود کیم عصت  گفت :  

؟ هان؟ ساحل قدیم   _  ر خب چی میشد میموندی پایی 

 جلو رفت و گفت :  
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وع نکن، حرف زدیم   _   ساعت!   3حاچ  باز رسر

 سورنا جلویش را گرفت و گفت :  

 وایسا باید اون یکیم از کار بندازم .   _ 

گرفته بود باز کرد و  در را با روش مخصویص که یاد  

 ادامه داد 

 : 

در ضمن حرفات هیچ منو قانع نکرد فقط قبل از   _ 

اینکه با اون همه قسم آیه خودتو جوونمرگ کتر  

 ترجیح دادم قبول کنم.   

ر را ببیند   در را باز کرد و از پس در کله کشید تا دوربی 

افتادن   خوشبختانه از نوع معمویل اش بود که با از کار 

ر کارش را راحت   به مرکز هشدار خرات  نیم داد و همی 

ر به طرف اتاق ها بچرخد   یم کرد پس صی  کرد دوربی 
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و بعد خودش را داخل انداخت و به رسعت زیر  

ر دوید تا این یگ را هم از کار بندازد.     دوربی 

وقتر کارش تمام شد چرخید تا ساحل را خی  کند که او  

 پشت در در حالیکه رسک یم کشید دید :  را 

 بفرما تو دم در بده!   _ 

ساحل از پشت نقاب که کیم تنفسش را به مشکل  

 مواجه کرده بود تک خندی زد و گفت :  

ر از کار افتاده بود کیس ندید منو !   _   دوربی 

نگاه چپ چپ سورنا هنوز ادامه داشت، ساحل جلو  

 دوید و گفت :  

 دیگه تکرار نمیشه!  چش چش رییس توتی   _ 

ون فرستاد و به سمت   سورنا نفس کالفه اش را بی 

 اتاق شهروز راه افتاد.   

 بمون اون ت  صاحابم باس از کار بندازم .   _ 
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 ساحل ایستاد و سورنا داخل رفت.  

کتر بود که خییل وقت بود   نگاهش به در و دیوار رسر

را ندیده بود از  این بازسازی و رنگ و روغن کاری اش 

آخرین باری که مجبور شده بود به اینجا پا بگذارد  

زمان زیادی یم گذشت، روز مزخرفر که با کنایه های  

شهناز مزخرف تر هم شده بود. از درون حرص یم  

 خورد و غر یم  زد .  

  

 ]23:31 03.08.19[  

 76# 
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ر حقش مجبور به   دزدی شده  که چرا برای گرفیر

است در واقع مجبورش کرده بودند، عصت  دندان  

قروچه کرد اما با یادآوری اینکه حال یک قدم از عمو  

شهروز پیش افتاده بود لبخند بدجنیس روی لب  

هایش نشست، دیدن قیافه ی اش پس از نبودن  

 مدارک دیدتر بود!  

 سورنا در را باز کرد و گفت :  

 بیا دیگه همه چی حله!   _ 

با خوشحایل جلو دوید و کنار سورنا ایستاد تا  ساحل 

اول او داخل برود . سورنا به ساعتش نگاه کرد و جلو  

ر شهروز   رفت گاو صندوق را دیده بود درست پشت می 

جای گرفته بود، رمز باز کردنش را هم یاد گرفته بود  

فقط کافر بود چرخ دنده هایش را روی هم تنظیم کند  

 ون و چرا باز یم شد.   آن وقت در گاوصندوق ت  چ
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ر را دور زد و روبروی گاو صندوق نشست.    می 

روی درش یک قفل ترکیت  چرخیسر قرار داشت که  

اعداد در رسارس دور آن نوشته شده بود. داور گفته  

بود یک سیلندر کوچک و ساده که به شمارههای  

کار  ترکیت  متصل شده است اسپیندل نام دارد و آغاز  

  ، با اوست . هنگام چرخش صفحه ی شمارهگی 

 اسپیندل هم میچرخد.   

این نکات مهم را در ذهن خود مرور کرد تا اعتماد به  

 نفس الزم را دوباره بیابد.  

چرخ دنده ها که اشیاء دایرهای هستند دور تا دور  

اسپیندل قرار گرفته اند اما بهش متصل نیستند. چرخ  

ر   د رایو که یگ از مهم ترین قسمت  دنده ها باید با پی 

در باز کردن قفل گاوصندوق است برای چرخش درگی   

 شوند.   
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ر درایو همان محیل است که سیم های قرمز آت  و   پی 

  
ر
ان لزوم هر گاوصندوف ر سایر رنگ ها که به می 

 داراست به آن متصل است.  

وقتر که هر چرخ دنده چرخانده میشود، شکاف در  

ر این شکافها  باالی آن قرار میگی   د، و حصار در بی 

واقع میشود. اهرم حرکت میکند و قفل درب باز  

 میشود.  

وقتر خوب به قفل شماره دار پیش رویش دقیق شد  

توانست ببیند که چرا یک چرخ دنده برای هر شماره  

ی   ترکیت  وجود دارد. وقتر که شماره اول را شماره گی 

ن را چرخاند تا در  کرد چرخ اول چرخید خوب آ 

موقعیتر قرار گرفت که شکاف آن مستقیما زیر حصار  

باشد. این را از صدای تیگ که با گوشر پزشگ شنیده  

ر خدایاشکرتر   بود فهمید. خوشحال از جلو رفیر

زیرلب گفت و با انرژی بیشیر کارش را ادامه داد .  
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جهت چرخش را برعکس کرد تا به سمت چرخ دنده  

د  بعدی چرخانده ش  ده و در موقعیت صحیح قرار بگی 

چرخ دنده در یک موقعیت قرار   3و همینطور تا هر 

گرفته و شکاف کوچگ که روی خود داشتند زیر  

د.    حصار قرار بگی 

زمان زیادی طول کشید شاید بیشیر از دو ساعت،  

گایه آنقدر یم چرخاند و یم چرخاند بدون آنکه همان  

ر  صدای تیک ظریف  را شنیده باشد و برای همی 

محبور بود کارش را دوباره از نو آغاز کند وقتر با  

تیگ که شنیده بود را مرور کرد و    3خودش هر 

ر شد واقعا این اتفاق افتاده است با دستاتر که   مطمی 

ه ی   ر و پر تردید بود به سمت دستگی  هنوز نامطمی 

ه را لمس کرد، نگایه به   آهتر پیش رفت، دستگی 

 انداخت و گفت :   سقف



  

  
 715 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

خدایا پیش این بچه روسیام نکن، چشم و امیدش   _ 

 بعد از تو به منه ، بزار خوشحالش کنم.  

د و در یک حرکت محکم به   ه را در دستش فشر دستگی 

 طرف خود کشید.  

ه همراهش عقب    وقتر در کمال تعجب دستگی 

گرفت  کشیده شد و اسناد و مدارک روبرویش قرار  

بمت  از خوشحایل در دلش منفجر شد، دیگر  

خودداری ممکن نبود از خوشحایل نعره زد و از جا  

جهید. ساحل وحشت زده داخل آمد و او که وسط  

 اتاق از خوشحایل باال یم پرید را پر از بهت نظاره کرد :  

 چی شده؟   _ 

سورنا با چشماتر که برق خوشحایل اش چشم را به  

ه یم کرد ه  یجان زده گفت :  خود خی 

 بازش کردم بچه!   _ 
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 به گاوصندوق اشاره زد و ادامه داد :  

 پدرسگو باز کردم!   _ 
ی

 این غوِلغول سنگ

 وای خدا نوکرتم باورم نمیشه!   _ 

سورنا با چهره ای بشاش به سمت گاوصندوق دوید  

ر وصیت نامه و یا مدریک مشابه به   وع کرد به گشیر رسر

 آن، نیم خواست  

ر با ر کند فکر  با برداشیر  اسناد جرمشان را سنگی 
فر

ر حقش مجبور   بعدش را کرده بود که برای پس گرفیر

 به این کار شده.  

تلفن همراهش در جیبش لرزید ت  توجه به آن  

ر شد، حتما شهاب بود که بخاطر تاخی   
مشغول گشیر

 این چند ساعت نگران شده و رساغشان را گرفته بود.   
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قرار دادهاتی بود که با ساختمان و   برگه ها پر از 

ر کاشر و رسامیک بسته    برای تامی 
منازل مسکوتر

ی از وصیت نامه نبود و یا حداقل به چشم   بود، خی 

او نخورده بود، ساحل هم کنارش زانو زده و به  

 جستجو پرداخته بود .   

تلفنش که بالفاصله پس از بار قبل به لرز افتاد  

ون   کشیده و جواب دهد، اما  مجبور شد از جیبش بی 

هنوز الو نگفته بود که صدای فریاد ترسیده ی شهاب  

 در گوشر پیچید :  

الو داداش یگ داره میاد باال، کجا موندین پس؟   _ 

 فریاد بلند سورنا ساحل را از جا پراند :  

؟   _   چی

ر االن، خیلیم پر عجله دوید سمت   _  داداش همی 

من دست بجنبون  ساختمون و اومد باال، تو رو خاک 

سه...    االن بهت می 
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جمالت بعدی شهاب را زماتر که با رسعت مشغول  

چپاندن اسناد به درون کیف همراهش بود یم شنید  

ساحل که وضعیت را قرمز دیده بود بدون حرف و با  

دستان لرزانش به او کمک یم کرد، گوشر پزشگ و  

 ن کیف چپاند.  چسب روی در گاوصندوق را کند و درو 

 یگ داره میاد باال بجنب   _ 

  

 ]23:31 03.08.19[  

حال و روز ساحل کم از سکته زده ها نبود وقتر این  

 حرف را شنید.  

گرچه که یم دانست اتفاق خوشر نیفتاده اما   

 ضاحت کالم سورنا قلبش را از جا کند.   
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دنبال خود کشید  سورنا از جا جهید و او را هم به 

برق اتاق را خاموش کرد و او را پشت در نیمه باز  

 پنهان کرد و محکم لب زد :  

 اگه باهاش درگی  شدم بزن به چاک.   _ 

م!   _  مم نمی   نه اصال بمی 

 دندان قروچه کرد و با خشم گفت :  

 نری کار هر دومونو خراب یم کتر .   _ 

حرفش  چشمان هشدارگونه ی ساحل که از پذیرش  

رسباز یم زد را ندیده گرفت و روبروی در ، تکیه به  

 دیوار گارد گرفت.   

بان پر   س و وحشتنایک بود که ضر آنقدر جو پر اسیر

 هیجان قلبشان در سکوت اتاق به گوش یم رسید.  

ساحل دستش را روی دهانش گذاسته بود تا مبادا از  

رسر از   رس هیجاِن زیاد، صداتی از او در برود. عرق رسر
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ر یم ریخت. احساس یم  ت  یغه کمرش رسخورده و پایی 

 کرد در چله ی زمستان از گرما پخته یم شود.   

عاقبت در باز شد و هیکل کوتاه و ریرنقش مردی  

 داخل آمد.  

سورنا کله کشید و نگاهش کرد، دستر به پشت  

گردنش کشید و خییس اش را با دست زدود، هیکل  

شهروز و یا منیسر اش نبود، صدای مرد که  مرد شبیه 

ر رفت :   ر از بی   بلند شد احتمال ِ  بودنبودِن شهرام نی 

 یعتر منم درو قفل نکرده بودم؟   _ 

کت پیچید ، ساحل   صدای پر شک و مرددش در رسر

آب دهانش را قورت داد و سورنا خیالش راحت شد  

سن و سالش آنقدر زیاد بود که شهرام هم نیم  

کت بود که یا برای  توانست باشد  . احتماال آبدارچی رسر
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ر آنچه که فراموش کرده به   رسکیسر و یا برداشیر

کت برگشته بود.    رسر

مرد لخ لخ کنان راه افتاد و ساحل خودش را بیشیر   پی 

ون یم   به دیوار چسباند، قلبش داشت از سینه اش بی 

 جهید.   

مرد اطالعات خوت  به دستشان داد :    غرغر های پی 

نه، نمیگه نصفه شبه ماهم    المروت _  ر یه بند زنگ می 

 داریم اومدیم چند ساعت خواب مرگ بشیم.  
ی

 زندیک

داشت به سمت اتاق شهروز پیش یم آمد و یم گفت  

 : 

برم ببینم این برگه صاب مرده اش کجاست که   _ 

 نصفه شت  مارو اینطوری اسی  و عبی  خودش کرده.  

ر دید  سورنا ت  مکث گردن کشید  و برگه ای را روی می 

که قبل ازآن توجه هیچ کدام به آن جلب نشده بود.  
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مرد را   مطمئنا مدرک مهیم بود که این وقت صبح پی 

 به آنجا کشانده بود.  

باید قبل از اینکه دست او یم رسید خودش آن را بر  

مرد و سورنا با صدای   یم داشت، صدای قدم های پی 

ر شیشه های سالن م   توقف شد.   مهیب شکسیر

هیییع بلند ساحل و چشمان وحشت زده اش سورنا را  

به سمتش کشاند .مهربان لبخندی به رویش زد و در  

مرد به آرایم   ر های وحشت زده ی پی  میان یا خدا گفیر

 گفت :  

س کار شهابه!   _   نیر

  

 ]23:31 03.08.19[  

 77# 
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سورنا لبخند مطمئتر  ساحل با ناباوری نگاهش کرد، 

 زد و به نقابش اشاره کرد :  

 بزن که باید در بریم   _ 

ر کرد در حالیکه   ساحل دستپاچه رسش را باال و پایی 

بان قلبش هنوز به حالت عادی برنگشته بود. حتر   ضر

ر حرکت هوشمندانه ای از   فکرش را هم نیم کرد چنی 

 شهاب ت  خیال رس بزند.   

مرد با  ترس و وحشتر آشکار وسط سالن ایستاده    پی 

بود. حتر قدیم به سمت شیشه های شکسته ی پیش  

رویش پیش نیم رفت. زمزمه های زیر لت  اش که خدا  
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را به کمک یم طلبید به گوش یم رسید، هنوز آرامش  

از دست رفته اش را پس نگرفته بود که پنجره ی  

  انتهای سالن جاتی که تیل از رسامیک ها به شکل 

زیباتی روی هم چیده شده بودند با صدای بدی  

ر تکه های آن   ر شیشه و فرو ریخیر شکسته شد.شکسیر

باعث ریزش رسامیک های چیده شده،شد و صدای  

کت   ر برای بار دوم در سکوت رسر مهیب شکسیر

 پیچید.  

مرد ت  مهابا فریاد یم زد و از خدا کمک یم طلیبید :    پی 

ذ باهلل من  خدایا! خدایا! به دادم برس، اعو  _ 

 الشیطان الرجیم.  

 به خودت پناه یم برم بسم هللا الرحمن الرحیم!  
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مرد ساحل را به عذاب   زمزمه های وحشت زده ی پی 

 از پشت در  
ی

مندیک وجدان شدیدی انداخت ، با رسر

مرد   ون آمد و نگاهش را در سالن به دنبال پی  بی 

چند میر آن طرف تر در حالیکه مرتب  چرخاند . او را 

با صدای بلند صلوات یم فرستاد پیدا کرد. از شدت  

وحشت فقط رس یم چرخاند و اطرافش را نگاه یم کرد  

ون آمده   گوتی انتظار داشت اجنه از یگ از اتاق ها بی 

مرد بیچاره نه توان پیش روی   و به او رخ بنمایانند . پی 

کت، یم  ترسید قدیم برداشته  داشت و نه خروج از رسر

و اسی  موجودات نامرتی که فکر یم کرد دوره اش  

 سورنا را صدا زد  
ی

مندیک کرده اند شود .  ساحل با رسر

اما او با کله کشیدن انتظار موقعیت مناست  را یم  

مرد استفاده کرده و فرار کنند،   کشید تا از غفلت پی 

اما نیم دانست یک این فرصت نصیبش یم شود. در  

سته بود و باز کردنش چند ثانیه ای تعلل الزم  سالن ب
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بود که سورنا این را نیم خواست به خصوص با این  

مرِد بیچاره که به   مردپی  ان از وحشوحش ِت  پی  ر می 

ر شیشه ها را هم با جریانات   نظر یم رسید شکسیر

 ماورالطبیعه مرتبط یم دانست.  

ت  شک با دیدن دو بیگانه ی سیاهپوش قالب تیه یم  

 .  کرد 

از طرفر یم ترسید شهاب طاقت از کف داده و  

 خودش را به آنها برساند.  

فکری به ذهنش رسیده بود که نیازمند ترساندن بیشیر  

مرد بود اما با این حال راه فرارشان را هموارتر یم   پی 

کرد، رو به ساحل که منتظر و نگران نگاهش یم کرد  

 رس چرخاند و گفت  

 : 
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 و بدو سمت در.  من رسشو گرم یم کنم ت _ 

اض   قبل از اینکه ساحل به میان کالمش پریده و اعیر

 کند، دستش را باال برد و با تحکم گفت :  

 بزار حرفم تموم شه!   _ 

تو بدو سمت در منم میام دنبالت، قسم میخورم که  

 بعد تو بیام حله؟  

 خدایا غلط کردم، .... خوردم، تو ببخش !  _ 

 خدااااا....  

مرد این را گفت و با صدای بلندی زیر گریه   پی 

ان از پس در کله کشیدند و   زد،سورنا و ساحل حی 

مردی که کف سالن به حالت زاری نشسته و اشک   پی 

 یم ریخت نظاره کردند، ساحل پر بغض گفت :  

 خدا لعنتم کنه، همه رو به دردرس انداختم.   _ 

مرد به شدت یم لرزید و اشک    یم ریخت.  پی 
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ش به کیل از   ر سورنا با دیدن حال و روز رقت انگی 

اجرای نقشه اش پشیمان شد، او که در نظر داشت با  

مرد را جلب کرده و   باز و بسته کردن اتاق ها توجه پی 

فرصتر برای فرار ایجاد کند ، منرصف شد، مسلما کار  

وز، یک  ناجوانمردانه ای بود، چرا بخاطر نامردی شهر 

 نفر دیگر حساب پس بدهد؟! 

کالفه دستر به صورتش کشید و مانده بود چه کند  

 که نه سیخ بسوزد نه کباب!  

ر رفت حداقل  میر   7از پنجره هم که نیم شد پایی 

 ارتفاع داشت و بدون هیچ وسیله ای کار ناممکتر بود.  

مرد مچاله شده و در خود فرو رفته بود، اشک یم   پی 

اظهار پشیماتر برای کاری که کرده بود یم کرد  ریخت و 

  . 
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آنها شد.   3صدای زنگ آیفون باعث یکه خوردن هر 

مرد قطع شد و ترسیده   لحظه ای صدای گریه ی پی 

د. به خوت  هیکل   نگاهش را به قاب کوچک آیفون سیی

ر دوباره ترسید و   مرد را نیم توانستببیند برای همی 

 بلند تر زیر گریه زد :  

بس کن، خدا غلط کردم، دیگه نیم کنم ،   خداا  _ 

مم نیم کنم، خداااا!   دیگه بمی 

 و زار زار گریه اش را از رس گرفت.  

سورنا که هم به عذاب وجدان افتاده هم حوصله اش  

 رس رسیده بود، کالفه گفت :  

ای بابا! حاچ  چه خبظ کردی که اینطوری تو   _ 

 گلش موندی؟!  

جاتی که او ایستاده بود تصویر ِ آیفون دیده نیم  از  

شد اما یم دانست جز شهاب کیس نیم تواند باشد،  
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هر کس که به این ساختمان نزدیک یم شد ت  شک  

ر   توسط شهاب دست به رس یم شد، این را مطمی 

 بود.   

صدای دوباره ی آیفون که در سالن پیچید بر خالف  

مرد با ب  ار قبل متفاوت بود که  تصور آندو انگار برای پی 

ت  مکث از جا پرید و به سمت آیفون راه افتاد، با  

ر زل   ر دوربی 
دیدن تصویر مرد جواتر که مضطرب به لیر

زده بود ، انگار جان تازه ای گرفت ، گوشر را به  

 رسعت چنگ زد و گفت :  

 پشم برای کمک اومدی؟   _ 

همه و  شهاب گیج و رسدرگم مکث کرد، صدای هم

ی نمیامد و نیم دانست چه بالتی رس دوستانش   درگی 

آمده،زنگ هم نیم توانست بزند، یم ترسید صدایش  

 دردرس شود .  
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 ]23:31 03.08.19[  

مرد زرنگ   ر یم شد، شاید پی 
اما بهیر بود قبلش مطمی 

 تر از این حرفا بود .  

ه؟   _   اونجا چه خی 

مرد که با شنیدن صدای شهاب  ر شده بود با  پی  مطمی 

  
ی

ادهم صحبت است نه موجود دیگری با خستگ ر آدمی 

 گفت :  

خدا تو رو فرستاد پشم، بیا کمکم کن ، دارم پس   _ 

 میوفتم...  

؟   _   تنهاتی حاچ 

 آره پشم میای کمک؟ خی  از جوونیت ببیتر بیا...   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر بود، باورش نیم شد هنوز سورنا و   شهاب نامطمی 

ی بود، با  ساحل را ندیده باشد، ام ا فرصت ت  نظی 

 خودش فکر کرد شاید هم در پله ها مانده باشند!  

 درو وا کن حاچ  اومدم!   _ 

د و در را   مرد محکم دستش را روی آیکون کلید فشر پی 

باز کرد. نور همه جای سالن را روشن کرده بود، با  

ر نشست،   حالت زار و خسته رس خورد و روی زمی 

 را تجربه کرده بود، دیگر ناتی برای  هیجانات فر 
اواتر

 ایستادن نداشت.  

 تا ناچ  اش برسد، آرام آرام زمزمه کرد :   

خدایا شکرت، توبه کردم توبه کردم دیگه سمتش   _ 

 نیم رم، این بارم منو نجات بده!   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

این حرفش سورنا را به خنده انداخت نگایه به  

خوانا  ساحل که نقابش را زده و حالش از پس آن 

 نبود کرد و گفت :  

عذاب وجدان نداشته باش دیگه میبیتر که یه آدمو   _ 

 آخر عمری از یک گناه بزرگ نجات دادیم!  

مرد همانطور نشسته   به ای به در سالن خورد و پی  ضر

ر کشید، هیکل   ه را پایی  دستش را دراز کرد و دستگی 

انگار که نور خدا را یم  شهاب امید را به او برگرداند،  

 بیند متاثر لب زد :  

 بیا جوون بیا!    _ 

شهاب پیش پایش نشست و ناشیانه نگاهش را دور و  

بر سالن چرخاند، یک لحظه با سورنا که در اتاق  

روبروتی ایستاده بود چشم در چشم شد، ابرویش باال  

مرد را از   پرید و سورنا عالمت داد که ساکت باشد و پی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ور کند ، شهاب رسی    ع رس تکان داد و  کنار در د

مرد برد :   دستش را زیر بغل پی 

حاچ  پاشو، رنگ به روت نمونده، پاشو یه آب   _ 

ی واست درست کنم حالت جا بیاد!   ر  قندی ، چی 

مرد با خیال راحت به او اعتماد کرد و به کمکش از   پی 

ر  جا بلند شد، شهاب آرام آرام او را به سمت دیگ

سالن برد تا راه برای فرار آن دو فراهم شود. سورنا  

ساکش را محکم در دست گرفت و ساحل را جلو  

 انداخت :  

 بدو    _ 

در باز سالن باعث شد بدون رس و صدا خارج شده و  

مرد   از پله ها رسازیر شوند، شهاب از ت  حواش پی 

استفاده و کله کشید تا سورنا را ببیند، او را لحظه ی  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

خروج دید و خیالش راحت شد. با آرامش روی  

 صندیل نشست و پرسید :  

خونه ات کجاست؟   _  ر  حاچ  آشیی
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ون فرستاد و گفت :   مرد نفسش را به زحمت بی   پی 

ی نیم   _  ر . چی  دستت درد نکنه پش جان خی  ببیتر

 خوام.  

کافر از آن لحظات پر وحشت  حال که به اندازه ی  

فاصله گرفته بود ذهنش کم کم کار یم کرد. حضور  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یکباره ی شهاب آن وقت شب، کیم برایش سوال  

ر شده بود، هر چند که ابتدا او را ناچ  از طرف   برانگی 

خدا یم پنداشت. سیع کرد شک و شبهه را از نگاهش  

ایم نشود :    بزداید تا به نیت خی  شهاب ت  احیر

 جان، چطور به دادم رسیدی؟  پش  _ 

شهاب رسی    ع پیام را گرفت و از جا بلند شد، در  

 حالیکه سیع یم کرد لحنش خونشد باشد گفت :  

! اومده بودم هوا خوری، دیدم چند   _  هیچی حاچ 

ر تا دوییدم   ر پایی 
نفر تموم شیشه های اینجارو ریخیر

 سمتشون، الفرار!  

شکسته ها و وضع آشفته ی آنجا  نگاهش را از شیشه 

مرد ادامه داد :   ه به پی   گرفت و خی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

منم دیگه اومدم که حداقل به اهایل ساختمون یه   _ 

 کمک بدم!  

مرد قانع شده بود چون بالفاصله پرسید :    ظاهرا پی 

خدا لعنتشون کنه! نفهمیدی به خاطر چی این   _ 

 آشوبو به پا کردن؟  

وی دهنش گرفت  شهاب دستش را به شکل لیوان جل

 و گفت :  

 شاید واس خاطر اینکه آب شنگویل نوشیده بودن!  _ 

د   مرد دامنش را بگی  قبل از اینکه سواالت ت  پایان پی 

 رسی    ع گفت :  

، خروسخون   _  پاشو حاچ  پاشو برسونمت یه جاتی

 صبح شد .  

مرد با تعلل از جا بلند شد و زیرلب خی  ببیتر را   پی 

 زمزمه کرد.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

فراموش کرده بود دلیل حضورش در آن  انگار پاک 

 نیمه شب چیست.   

شهاب به رسعت نور سالن را خاموش کرد تا چشم  

ر ها نیفتد.   مرد به دوربی   پی 

مرد که عجله ی شهاب را دید به رسعتش افزود و با   پی 

ی از سالن خارج شد.    شتاب بیشیر

و   سورنا و ساحل با قلب هاتی که حال آرام گرفته

ر   لذِتلذت برد را به خوت  حس یم کردند در ماشی 

 نشسته و منتظر شهاب بودند.  

مرد   دقایق طوالتر گذشت تا بالخره هیکل شهاب و پی 

دیده شد. سورنا صندیل را خواباند و به ساحل هم  

ر دستور را داد.     همی 

 ساحل دستپاچه دستر به صندیل اش کشید و گفت :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

داشته یا آقام؟  بگو ببینم  پش، ننه ام آلفا رومئو  _ 

 چیکارش کنم اینو؟!  

ه ی صندیل اش   سورنا رسی    ع رویش خم شد و دستگی 

را کشید و با فشار دست آن را به عقب فرستاد. نفس  

ساحل از این نزدیگ بند آمد. خودش را مچاله کرد تا  

هیچ تماش بت عضالت ورزیده ی سورنا نداشته  

وضعیتشان را یم دید با ترفند رس  باشد. شهاب که 

مرد را گرم کرد تا هیکل آن دو پنهان شود.     پی 

سورنا خودش را عقب کشید در حالیکه کمیر از یک  

 سانت با تن مچاله شده ی ساحل فاصله داشت.  

 نیشخندی زد و گفت :  

 شل کن بابا!   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ساحل چشم غره ای رفت و بعد با خیال راحت  

ر    خودش را روی صندیل های چرم و خوشبوی ماشی 

 رها کرد :  

 چه شت  بوداا.   _ 

 از رس و صورت شهاب به  
ی

دقایقر بعد، که کالفگ

مرد یم بارید عاقبت فرصت یافت و    پی 
ی

خاطر پرچانگ

 از او جدا شد.  

با قدم هاتی آرام و کش آمده رسعتش را کم کرد تا  

مرد در خیابان بعد پیچیده و ناپدید شود.     پی 

به محض اینکه این اتفاق افتاد به رسعت دوید و  

ر رساند. در را باز کرد و خودش را   خودش را به ماشی 

ر در با باال آمدن صندیل های   داخل انداخت، بسیر

 سورنا و ساحل همزمان شد.   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

هر دو به عقب چرخیده و با چهره ای قدردان و البته  

وز به او نگاه کردند. مکثشان زیاد طوالتر  نشد زیرا  پی 

ر پیچید...    صدای بلند قهقه ی شان در اتاقک ماشی 
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ر را گرفته بود آن   صدای قهقهه هایشان تمام ماشی 

قدر که از خوشحایل رس از پا نیم شناختند سورنا  

با خنده   3صدای موسیقر اش را بلند کرده بود و هر 

همرایه خواننده بودند، ت  خی  از چند جفت  مشغول 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

چشم که با دقت تمام حرکاتشان را زیر نظر گرفته و  

 ثبتش یم کرد...  

طوفاتر در راه بود که آن ها را به بد مخمصه ای یم   

انداخت، انگار روزگار هم رس لج داشت و نیم  

خواست برای یک شب هم که شده بازی اش را  

 متوقف کند.  

ر را جلوی  دم دمای  طلوع آفتاب بود که سورنا ماشی 

 خانه ی ساحل نگه داشت.   

 خب رسیدیم!   _ 

واکنیسر که از ساحل ندید به سمتش برگشت و او را  

غرق خواب مشاهده کرد به نظر یم رسید همان ده  

ی کشانده است.    دقیقه سکوت، او را به عالم ت  خی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

خود جلب کرد ،    لبخند ناباورش توجه شهاب را به

 پچ پچ وار پرسید :  

 خوابیده؟!   _ 

ه به نیم رخ ساحل که مژگان پر پشتش   سورنا خی 

 زیباتی و معصومیت خایص به او داده بود لب زد :  

 مثه بچه ها!   _ 

نه .   _  ر  چند سالشه؟ خییل بچه می 

 نوزده!   _ 

ی بگوید اما   ر ابروی شهاب باال پرید و خواست چی 

بخاطر ترس از رسزنش های سورنا لب گزید و سکوت  

کرد . مشکل آنجا بود که خودش هم با سورنا موافق 

بود، دلش پیش سپیده، دوست نگار گی  بود، هماتر  

که چند واحد را بخاطرش افتاده بود تا بتواند هم  

 کالسش شود!  
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   یگانه علیزاده 

اما خب او دل به دلش نداده بود و  شهاب حال راه  

ر احساسات ش را در گرو دوستر با دخیر  برانگیخیر

ی که ساحل بود و گوشه   دیگری یم دید، دخیر

چشمش را گرفته بود، اما با همه ی این ها آخر رس  

 اش را زیر پا گذاشته و احساسات  
ی

رایصر نشد مردانگ

ساحل را لگدمال کند، البته خوف و رجای ساحل هم  

 در این میان ت  تاثی  نبود!  

به حمایت های ت    شاید هم یک دلیلش بر میگشت

دری    غ سورنا، یم ترسید این حمایت ها رسی از عشق و  

 عاشقر در آورد...  

به خصوص وقتر بدون هیچ حرفر صندیل اش را  

خواباند و بدون آنکه ساحل را بیدار کند خودش هم  

 خوابید!  
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   یگانه علیزاده 

این رفتار ها برای شهاب قابل درک نبود، به  

 خصوص که از آدیم مانند سورنا رس یم زد.  

مردی که روی خوشش را نشان هیچ کس نداده بود  

سال بود که او را یم شناخت و تا به حال   10بیشیر از 

ی غریبه اینگونه خودش را به   ندیده بود برای دخیر

خطر بیندازد، سورنا رسما به خاطر او، دزدی کرده  

ر دلیل کافر بود تا جایگاه ساحل نزدش تغیی    بود! همی 

برای ابراز احساساتش خوددارتر از قبل رفتار   کند و 

 کند.  

ر با هییم   20کمیر از  دقیقه بعد ، سکوت ماشی 

 ترسیده ی ساحل شکسته شد.  

 که یم کشید خی  از کابوش بود که  
نفس های عمیقر

ر چند دقیقه هم خواب را برایش عذاب آور کرده   همی 

بود، سورنا و شهاب هر دو با صدای شدید نفس  

 از جا پریدند.  کشیدنش 
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   یگانه علیزاده 

 سورنا با نگراتر نگاهش کرد و پرسید :  

 چی شد بچه؟   _ 

ساحل با چشماتر رسخ نفس نفس یم زد و گیج و  

پریشان اطرافش را یم پایید، سورنا رسی    ع شیشه آت  از  

ون آورد و به دستش داد :   د بی   داشی 

 بگی  نفست باال بیاد.   _ 

را گرفت و یکش نوشید، کابوس  با دستاتر لرزان بطری 

وحشتنایک که دیده بود مقابل چشمانش بود. کم کم  

داشت حالش جا یم آمد و ذهنش پردازش یم کرد که  

 کجاست و چه اتفافر افتاده است.  

نفس عمیقر کشید و بطری را بست و رس جایش  

 گذاشت :  

 معذرت میخوام!   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 این را با خجالت گفت و نگاهش را دزدید.  

اشکال نداره بابا، اتفاقا خوبم شد وگرنه تا ظهر   _ 

 پشت درتون یم خوابیدیم!  

سورنا به شهاب چشم غره رفت وساحل با دیدن  

 خانه اش با هول و وال گفت : 

 ای وای معطل من بودین؟   _ 

 سورنا چشمانش را باز و بسته کرد و به نریم گفت :  

 ت  خیال، حالت خوبه؟   _ 

آب دهانش را قورت داد و سایک که حاوی  ساحل 

 مدارک بود، از زیر پایش برداشت و گفت :  

 االن خوبم چه خواب مزخرفر بود خدایا!   _ 

 رویش را به سمت سورنا برگرداند و گفت :  
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   یگانه علیزاده 

ان کنم!   _  دمت گرم پش، انشاءهللا تو شادیاتون جی 

کار امشبتون منو مدیون خودش کرد، نمیدونم چه  

 م!   جوری تشکر کن

شهاب با خنده خودش را پیش کشید در حالیکه  

ه شده   سورنا در سکوت با لبخندی محو به ساحل خی 

 بود!  

من میدونم چه جوری؟ داشم میگفت ماکت   _ 

سازیت بیسته، این ترم آخری اگه حال بدی به ما،  

مخلصت میشم، خییل لنگه یه طرح درست و  

 حسابیم!  

ز این حرفش استقبال کرد و به  ساحل با خوشحایل ا

 عقب چرخید :  
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   یگانه علیزاده 

حتما! من که از خدامه بتونم دینمو ادا کنم، فقط   _ 

منده ی اخالقت که من طراحیم در حد طرح   رسر

 نهاتی نیست داداش!  

 فقط میتونم قول بدم ماکتتو خوب بسازم!  

شیتاتم اگه دستر بخوای حله، سه سوته واست  

 ردیفش یم کنم.  

توضیح و تفسی  ساحل کیم خجالت زده  شهاب از 

 شد و رسی    ع گفت :  

شوچر یم کنم بابا، به خودمونم خییل حال داد   _ 

 امشب، هیچ دیتر به گردنت نیست!  

ساحل و شهاب مشغول چک و چانه زدن و تعارف  

تیکه پاره کردن بودند در حالیکه سورنا تمام حواسش  

ر   جمله ای که شهاب گفته بود!  چسبیده بود به اولی 
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   یگانه علیزاده 

» ماکت سازیت بیسته «  چشمانش درخشید و  

 ]  23:32 03.08.19لبخند زد!  [

ر   ساحل حریف زبان شهاب نشد و عاقبت از ماشی 

پیاده شد ، شهاب هم پیاده شد تا جلو بشیند، ساحل  

 رو به سورنا گفت :  

یه چاتی مهمون ما باش، اگه اویک بدی جلدی   _ 

 واست میارم!  

قربون دستت! برو اسناد مدارکتو پیدا کن، باز بهم   _ 

 خی  بده.  

د و دست   ساحل ساک را محکم در دستش فشر

 دیگرش را روی سینه اش گذاشت و گفت :  

 رو چشم! مریدتم حاچ  به سالمت!   _ 
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   یگانه علیزاده 

پش ها لبخندی به ژست مردانه اش زدند و با تک  

 از او خداحافظر کردند!  
ر
 بوف

  

 ]23:32 03.08.19[  
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ون ریخته و   چند ساعتر بود که همه ی کاغذ ها را بی 

 به دنبال گمشده اش یم گشت، اما نبود که نبود.   

صبح بعد از اینکه از سورنا و شهاب خداحافظر کرد،  

ر باال آمد و خودش را به  ر پاورچی  واحدشان  پاورچی 

رساند، در را با صدای آرایم باز کرد تا مبادا سکوتش  
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ر که پایش را داخل   خانجون را بیدار کند، همی 

گذاشت با دیدن خانجون که روی مبل تلفن به  

م تمام وجودش را گرفت،   دست خوابش برده بود، رسر

آرام تر از قبل در را بست و ساکش را در اتاقش  

روی شانه های   گذاشت، پتوتی از کمد برداشت و 

زن انداخت، خانجون تکاتر خورد اما خوابش   پی 

عمیق تر از آتر بود که بیدار شود، ساحل چند دقیقه  

زن داد که   ر پایش نشست و نگاهش را به پی  همان پایی 

نفس هایش ریتم منظیم به خود گرفته بود، زیر لب  

 اش شکر کرد و از جا  
ی

خدا را بابت عزیز های زندیک

م تنش پر از ذوق و شوق بود تا ساک را  بلند شد ، تما 

باز کرده و از میان آن همه کاغذ، مدارک دزدیده شده  

 اش را پیدا کند.  
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با قدم های بلند وارد اتاقش شد و در را بست،  

دستانش را بهم مالید و با لبخند ذوق زده ای به  

رساغ ساک رفت، اما خی  نداشت که چندی بعد همه  

استیصال وجودش را   ی رشته هایش پنبه شده و 

 خواهد گرفت.  

ی از مداریک که به   حال بعد از چند ساعت هنوز خی 

خاطرش این همه سختر کشیده بود نبود! اما  

رسسختانه یم گشت و یم گشت انگار قرار بود با هربار  

ر شود...    ش سی 
َ
َفَ

َ
ر برگه ای از ک  گشیر

هر بار که به این فکر یم کرد که تمام زحماتشان  

ه قلبش در سینه فرو یم ریخت و عرق  بیهوده بود

ر   رسدی به جانش یم نشست، اما باز دوباره به گشیر

 خود ادامه یم داد تا بلکه فرچ  شود.  

 نه نه! همینجاست، باید دوباره بگردم.   _ 
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ر باری است که کاغذ ها را   نیم دانست این چندمی 

 چشمانش عبور یم 
ر
داد تا  مرتب کرد و با دقت از صاف

بلگ وصیت نامه را پیدا کند، اما نبود که نبود، همه  

فاکتورهای خرید و فروش رسامیک های کوفتر عمو  

شهروز بود به جز برگه ای که لحظه ی آخری سورنا  

ر برداشته بود که او هم معنا و مفهوم   از روی می 

 خایص نداشت حداقل نه برای ساحل.  

ر کوبید و با   بغض نالید :    دست آخر برگه ها به زمی 

 اه خدا نیست، نیست.   _ 

دستانش را روی صورتش گذاشت و با چشمان اشگ  

 پیش رویش را نگاه کرد. داشت قلبش از  
ی

اش آشفتگ

جا کنده یم شد، وقتر فکر یم کرد همه ی برنامه ریزی  

س هایشان بخاطر هیچ و پوچ بوده.    و اسیر
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ت  شک با    اگر صدای زنگ آیفون بلند نیم شد 

صدای بلند زیر گریه یم زد، شاید بیشیر از همه از  

هیچ شدن زحمات سورنا و شهاب، دو غریبه ای که  

بیشیر از هر هم خونش به او بدون چشمداشت کمک  

 کرده بودند عصت  بود.  

با سستر از جا بلند شد و خییس زیر چشمانش را پاک  

 کرد.  

ر که در را باز کرد با خانجون که تلو  تلو خوران به   همی 

سمت آیفون پیش یم رفت روبرو شد. خانجون با  

دیدن قامتش که در چهارچوب در قرار گرفته بود  

ان پرسید :    متعجب و حی 

؟ یک اومدی؟    _   ننه توتی

ساحل دلش یم خواست رسش را به دیوار بکوبد،  

ش نیامده بود که   ی گی  ر بدبخت شده بود، نه تنها چی 

دار یم شد، روانه ی زندان هم یم شد،   اگر شهروز خی 
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یل داشته باشد داشت از این   افکارش بدون اینکه کنیر

شاخه به آن شاخه یم پرید و آینده ی هولنایک برایش  

 به تصویر یم کشید .  

د رسش را   خییل سیع کرد جلوی لرزش صدایش را بگی 

ر انداخت و گفت :    پایی 

 خوبم ننه.   _ 

زن از  زنگ آیفون که  دوباره و ممتد بلند شد حواس پی 

چهره ی گرفته ی ساحل پرت شد. لنگ لنگان جلو  

رفت و با چشماتر ریز شده تصویر را نگاه کرد، مکثش  

که طوالتر شد ساحل هم نگران شد، یک لحظه از  

ی اش   ذهنش گذشت که مامورین پلیس برای دستگی 

آمده اند، شتاب زده و ترسیده پشت رس خانجون  

ت زده به تصویر کوچک   آمد، اما چشمانش حی 



  

  
 757 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

زن پر از بهت به سمتش   ه ماند، پی  آیفون خی 

 چرخید و ناباور لب زد :  

محیاست؟   _ 

 

  

   03.08.19   23:32    
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 بله ننه، عمه محیاست !   _ 

زن انگار که منتظر تایید او بود که به چشمانش   پی 

اطمینان کند هیجان زده و رسگردان دور خودش  

 چرخید و گفت :  

 برگشته!  ننه محیا برگشته!   _ 

زن لبخند زد. بعد   ساحل به شادی و چشمان براق پی 

از مدت ها خوشر از ته دلش را یم دید. حواش که  

داشت پرت حاشیه یم شد یکهو به اتاق و برگه های  

پخش و پال شده ی کف آن پرت شد. یاس و دلشدی  

 تمام وجودش را گرفت.  

آیه کشید و رسخورده و ناامید به سمت اتاقش رفت  

  . 
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زن هم چادر به رس به سمت آسانسور رفت،   پی 

قصد داشت به استقبال محیاتی برود که  

شان کرده بود. بدون اطالع از روز پرواز و   غافلگی 

ساعت آمدنش، عدل از فرودگاه یک راست آمده بود  

دیدن مادرش. مادری که بعد از سال ها قهر و جداتی  

دردش یم دانست. البته  باز هم ، آغوشش را دوای هر 

بدون شک دالیل فرغ دیگری هم او را به اینجا  

 کشانده بود...  

تا خانجون و محیا باال یم آمدند، ساحل تمام برگه ها  

را جمع و در ساکش فرو کرد، ساک را در پستوی کمد  

ال به الی وسایلش پنهان و درش را هم قفل کرد. به  

ا شده بود هیچ  عمه محیاتی که رس و کله اش یکهو پید

اعتمادی نداشت، اما خب قصد نداشت بدگماتر اش  

را علتر کند، شادی خانجونش به تحمل محیا یم  

 ارزید. 
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خیالش که از بابت ساک راحت شد چشمش به  

 صبح را نشان یم داد افتاد، ک    8ساعت که 

کتاب هایش را در کوله انداخت و مقنعه اش را هم از  

برداشت. دیشب قصد کرده بود یک امروز را  آویز در  

ت  خیال دانشگاه شود اما انگار قسمت نبود، ت  شک  

با این حجم از غصه و ناراحتر دیدن محیا و هم  

ر   صحبتر با او نمک روی زخمش یم شد نه تسکی 

دردش! خروج او از اتاقش همزمان شد با رسیدن عمه  

محیا و خانجوتر که دست در شانه ی یکدیگر  

 اخته و های های گریه رس داده بودند.  اند

 هایشان رفع نشده  
ی

ر دلتنگ به نظر یم رسید آن پایی 

 بود.  

 آن دو،  
ی

با دیدن صحنه و صدای گریه ی از رس دلتنگ

بغضش تجدید شد. یاد مادرش هم در این وانفسا درد  
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دیگری روی دردهایش شد.چشمانش را بست و آه  

 کشید.  

دقایقر بعد که هر دو یک دل سی  اشک ریخته و  

 نمودند بالخره رضایت داده و از آغوش  
ی

اظهار دلتنگ

ون آمدند، محیا در حایل که اشک هایش را   هم بی 

پاک و شالش که روی شانه هایش افتاده بود را مرتب  

 یم کرد رسش را به دنبال ساحل چرخاند.  

ر تا آسمان  ی که روبرویش یم دید زمی  با دخیر  دخیر

سال قبل دلش را شکسته و او را از خود   4بچه ای که 

 رانده بود متفاوت بود.  

ی که به یادش آمد سییل بود که به صورت   ر ر چی  اولی 

 ساحل زده بود!  

لحظه ای پشیماتر عمیقر در دلش حس کرد اما خییل  

 زود آن را پس زد...  
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زن در میان گریه و خنده به ساحل اشاره کرد تا   پی 

 کند :   مثال 
ر
 او را معرف

 یم بیتر مادر؟ یم بیتر چه خانویم شده؟!   _ 

ر به باال آمد، ساحل با   چشمان محیا آرام آرام از پایی 

 لبخندی اجباری جلو آمد.  

شلوار کتان اسلش با جوراب های ساق کوتاه و تر  

 آت   
ر ت مشگ پشت بلند که رویش یه کت جی  رسر

ساحل متفاوتر با آنچه در خاطر  پوشیده بود از او 

 داشت ساخته بود.  

ت بلند نیم پوشید انتخاب دومش این نوع   اگر سویشر

 لباس بود که با منش و رفتارش کامال همخواتر داشت.  

ساحل نگاه خریدارانه ی عمه اش را ندید گرفت و  

 دستش را به سمتش دراز کرد : 
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 سالم عمه خوش اومدی!   _ 

محیا قبل از اتفاق امروز یم آمد ت  شک  اگر 

ی در دل ساحل نسبت به او یم   احساسات بهیر

جوشید اما حال جاتی ایستاده بود که حس عصباتر  

ترین آدم دنیا را داشت و با تمام تالشش ، نیم  

 توانست لبهایش را به لبخندی واقیع کش دهد.  

ان   محیا خوددارتر بود شاید هم واقعا به فکر جی 

ه بود، آغوشش را باز کرد و او را محکم به خود  افتاد

د :    فشر

سالم عزیِزعزیز عمه، چقدر عوض شدی، چقدر   _ 

 خوشگل شدی!  

پوزخند ساحل کش آمد و ت  حوصله چشمانش را  

چرخاند، با اکراه دستانش باال آمد و روی شانه و کمر  

 محیا نشست.   
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خوب بود که خانجون آن طرف ایستاده و او را نیم  

 و گرنه مجبور بود بر خالف میلش رفتار کند.   دید 

ون آمد و چهره ی   پس از لحظاتر از آغوشش بی 

شادتری بهخود گرفت. محیا کیم دیگر قربان صدقه  

رفت و بعد کنار کشید. ساحل چمدان سنگینش را  

داخل آورد و رو به خانجون و محیا به ساعت اشاره  

 زد و گفت :  

بااجازه من دیگه باس برم دانشگاه کالسمم یه ربیع   _ 

وع شده !    هست که رسر

زن روی دستش کوبید و با نگراتر گفت :    پی 

 ای وای مادر برو بیشیر از این دیرت نشه.   _ 

 بعد انگار یاد محیا افتاد که با افسوس لب زد :  
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یک از دست این کالسا راحت مییسر مادر، کاش یم    _ 

 ز با هم خوش یم بودیم.  شد نیم رفتر یه رو 

 مخلصتم ننه انشاءهللا تابستون!   _ 

ابروی محیا از طرز حرف زدنش باال پرید و ساحل هم  

متوجهشد اما انگار برایش مهم نبود به خداحافظر  

اش ادامه داد و بعد مقنعه اش را برداشت و از خانه  

 خارج شد.  

 *** 

دست هایش را خشک کرد و بالفاصله کرم مرطوب  

ون آورد و به دست هایش زد. نباید   کننده اش را بی 

میگذاشت جی  زمانه جواتر و لطافتش را زودتر از او  

 برباید.  

  

 ]23:32 03.08.19[  
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یک خداحافظر رسرسی از سایر همکارانش کرد و پله  

ها را دو تا یگ باال آمد، امشب برخالف همیشه که از  

 آرزو یم کرد 
ی

خانه بسته شود،  خستگ ر زودتر دِردر آشیی

خواستار کش آمدن و طوالتر شدنش بود، یم دانست  

زن با حضور او معذب شده و راحتر اش را از   پی 

سال زمان زیادی نبود برای    4دست یم دهد، 

فراموشر آن همه خاطره ی تلچر که محیابرای او و  

 خانواده اش ساخته بود.  

آمد بعد از این  خانجون مادرش بود و دل رحمش نیم 

همه پشیماتر او را از خود براند اما او که مادرش نبود،  

حرف هاتی هم که شنیده بود خییل دردآور تر از  

آنهاتی بود که محیا به سایر اعضای خانواده اش گفته  

  !  بود، پس طبییع بود این همه رسدی و دل چرکیتر
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ون آمد و با آه  خانه بی  ر  که زیر لب یم  از دِردر آشیی
ی

نگ

خواند خودش را تا رسیدن به خانه رسگرم کرد، از  

صبح بیش از صد بار دستش رفته بود تا به سورنا  

زنگ زده و از حال دلش بگوید اما آخر رس پشیمان  

شده و شماره اش را از صفحه پاک یم کرد. بیشیر از  

ر خجالت یم کشید انگار تقصی  او بود که   هر چی 

کت شهروز نبود.  وصیت نامه در گا  وصندوق رسر

داشت به سمت کوچه ی خانه ی شان پیش یم رفت  

که ناگهان دو مرد با ظاهری متشخص جلویش  

پیچیدند. ترسیده و جاخورده قبل از اینکه به آنها  

برخوردی کند خودش را عقبکشید و پر اخم و طلبکار  

 نگاهشان کرد :  

ه؟    _   یه چه خی 

هش کردند، نزدیک  دو مرد بدون هیچ حرفر فقط نگا

شب بود و دنبال دردرس نبود، پس راهش را کشید   12
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که برود که هر دو با باز کردن دست هایشان راهش  

 را بستند.  

کم کم ترس و وحشت به جانش نشست، بدون آنکه  

نشان دهد ترسیده عقب گرد کرد و پا به فرار  

ماشیتر جلویش  گذاشت، اما قدیم پیش نرفته بود که 

پیچید و چند نفر به رسعت از آن پیاده شده و  

 جلویش ایستادند.   

وحشت زده نگاهش میان مرد ها چرخید. آب دهانش  

را قورت داد و به این فکر کرد که بالخره اتفافر که  

خانجون همیشه بیمش را میداد دارد به وقوع یم  

 پیوندد .  
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د و به دنبال راه  فراری  کوله اش را در دست فشر

چشم چرخاند، اما همه ی راه ها به یگ از آنها ختم  

 یم شد، فقط با صدای بلند فریاد کشید :  

_         
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# 82   
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گیج و رسدرگم و پر از ت  حیس بود لحظه ای پلکش  

 لرزید ونور به چشمش هجوم آورد.  

از شدت نور چشمش را بست و چهره اش جمع شد.  

ارادی برای قطع این نور  یط یگ حرکت غرییصر و  غی 

لعنتر که مستقیم چشمانش را نشانه گرفته بود از  

 دستانش استفاده کرد.  

ی بسته   ر کردنشان متوجه شد دستانش به چی  اما با گی 

 شده است.  

پر از وحشت دوباره دستانش را تکان داد اما با سفت   

 بودن گره طناب این بار پاهایش به لرز افتاد.  
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 افتاده است. با   کم کم به خاطر   
ر
یم آورد چه اتفاف

 ناباوری و البته وحشت به خودش گفت :  

 دزدیده شدم، منو دزدین...   _ 

ی در چشمانش رسوخ کرد و   نور با شدت بیشیر

تمرکزش را بهم زد، صدای خنده های ریزی هم در این  

میان به گوش یم رسید عصت  از ترس و وحشتش با  

 صدای خش گرفته ایغرید :  

 نفهم ! قطع کن این المصبو دیگه!  یه   _ 

نور قطع که نشد هیچ پر قدرت تر هم به  چشمانش  

 تابید.  

رسش را کنار کشید اما از درد به طرز وحشتنایک تی   

 کشید.  

ون   صدای آخش ناخودآگاه از میان لب هایش بی 

 پرید.  
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د و نیم دانست به چه دلیل   دندان هایش را بهم فشر

اینجا رس در آورده است، و احمقر هم که بازیش  از 

گرفته و تقالی او برایش رسگریم شده بود هم نیم  

 گذاشت اطرافش را واضح ببیند.  

یز شد و    لی 
ی

ش از نگراتر و کالفگ کم کم کاسه ی صی 

 داد و بیدادش به هوا خاست : 

 مرتیکه ی... بکش کنار این دسته خرتو...   _ 

یع داشت خشمش را رس مرد  همزمان به لگد پراندن س

 حرصدر آر روبرویش خایل کند.  

لگد محکمش به زیر دستان مرد کوبیده شد و چراغ  

ر افتاد، صدای خنده ی چند مرد از   قوه از دستش پایی 

اطراف بلند شد و دل ساحل بیشیر از قبل در سینه  

 فرو ریخت ، اما خودش را نباخت و خشن تر غرید :  
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ر   نعش کش، عرضه شو داری _  دستامو وا کن، عی 

، مثال   تر که چی ر بزدال از دور واستادی نور باال می 

؟    خییل حالیته ببو گالت 

از شدت خشم به نفس نفس افتاده بود اما دست  

ل یم   بردار نبود، ترس و وحشتش را با داد و فریاد کنیر

کرد وگرنه به حتم تا سکته کردنش فاصله ای نمانده  

از خدا آرزو کرد قبل از اینکه جسمش   بود، در دل 

 لگدمال شود روحش به پرواز در آید.   

آنقدر لگد پرانده بود که کمرش از روی صندیل که به  

آن بسته شده بود رس خورده بود، در وضعیت بدی  

قرار گرفته بود سیع کرد خودش را باال بکشد اما مردی  

که چند لحظه قبل نور به صورتش یم انداخت در  

حرکت مچ پایش را گرفت و قبل از آنکه ساحل  یک 

واکنیسر نشان دهد به آساتر آن را چرخاند، انگار که  

 مچ دست ظریقر را در دست گرفته بود!  
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صدای نعره ی دردآلود ساحل در اتاق اکو شد،  

همزمان عده ای مرد او را از این کار منع کردند و با  

تمامش کند، اما او که بلبل زباتر  فریاد از او خواستند  

ساحل به مذاقش خوش نیامده بود قصد نداشت به  

 آساتر کوتاه بیاید.  

ا یم داد و سیع   ساحل عربده کشان او را فحش و نارسر

ل کرده تا ملعبه ی تفری    ح آن ها   داشت بغضش را کنیر

 را فراهم نکند.  

مرد وقتر دید رنگ ساحل به زردی گراییده و از درد به  

ر کوبید،  خو  د یم پیچید با خشم مچ پایش را به زمی 

دوباره و این بار پر سوز تر ناله ی دخیر بیچاره به هوا  

 بلند شد.  

  ...  پر از درد و پر از ناتواتر
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   یگانه علیزاده 

ف ت  بته!   _ 
 ت  رسر

این را با تمام انزجارش در صورت مرد که با لذت درد  

 کشیدن او را نگاه یم کرد، تف کرد!  

د به آتر به سمتش حمله کرد و با پشت دست  مر 

چنان محکم در دهانش کوبید که خییس خون را  

 همان لحظه روی انگشتانش حس کرد.  

لب های ساحل از شدت درد ت  حس و متورم شد،  

دردش آن قدر شدید بود که او را همان لحظه الل  

کند، اما تا به حال حرف زوری را ت  جواب نگذاشته  

 لب های  بود، با همان  

ر    متورم و دردناکش و خوتر که از گوشه های لب پایی 

 یم ریخت بلند تر از قبل فریاد کشید :  

ت، با یک دخیر دسته بسته   _  ت  ناموِسناموس ت  غی 

؟! بخاطر وضعیت لب هایش کلماتش را  
ی

یم جنگ
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   یگانه علیزاده 

نتوانست به درستر ادا کند اما باعث نشد تا  

رنگ  نامفهموم به گوش برسد، به خصوص وقتر 

  
ر
ر شد به اندازه ی کاف پریده ی مرد را دید، مطمی 

 جواب دندان شکتر داده است.  

لبخند رضایت روی لبش نقش بست اما دردش را  

 بیش از پیش تشدید کرد.  

مرد با تهدید و ژست ترسنایک که به خود گرفته بود  

داشت جلو یم آمد ، معلوم بود رسزنش اطرافیانش او  

حسات  جری    ح کرده است، اما نه تنها ساحل را  را 

ساند بلکه خوشحال بود از اینکه زیر مشت و لگد   نیر

های مرد قبل از اینکه جسمش به دستانشان آلوده  

 شود جان بدهد.  
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ر که رسید کیم پر خشونت نگاهش کرد تا او   مرد همی 

ساند اما ساحل بیدی نبود که   ب شصتش بیر را از ضر

 د.  به این باد ها بلرز 

س در چشمانش زل زد در حالیکه ته قلبش   ه و نیر خی 

داشت یم لرزید و خودش را برای یک درد جان  

 فرسای دیگر آماده یم کرد.  

 مرد پوزخندی زد و با صدای نخراشیده اش گفت :  

 رستو...   _ 

لحظه ای مکث کرد و بعد با تمسخر حرفش را اصالح  

 کرد و با همان لحن چندشناکش ادامه داد :  

 نه نه! تنتو به باد دادی که!  _ 

ر جمله کافر بود تا شجاعت چشمان ساحل به   همی 

ر برود و ترس و وحشت یکهو در صورتش    از بی 
آتر
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ظاهر شود ، لب هایش لرزید و ترسیده پایش را به  

ر کوبید تا صندیل را عقب بکشد.    زمی 

  

 ]23:33 03.08.19[  

مرد بلند شد و این بار واقعا صدای خنده ی تهوع آور 

به ترس و لرز افتاد. حتر از ذهنش گذشت به دست و  

 پایش بیفتد تا عفتش را حفظ کند.  

مرد با لذت و صورتر که غرق خوشر از کم آوردن  

ساحل بود، یقه اش را در دست گرفت، ساحل تقال  

کرد و مرد عصت  تر با خشونت یقه اش را در یک  

 پاره کرد.  حرکت  
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تش در سکوت وهمناک اتاق   صدای پاره شدن تر رسر

پیچید و قلب ساحل مانند گنجشک پر شدت به  

 تپش افتاد.  

تقالهایش را بیشیر کرد و برای پوشاندن آن قسمت  

ویش سیع    نمایان شده بود با تمام نی 
ی

که در اثر پاریک

ون بکشد.    داشت دست هایش را بی 

را به سمتش پیش برد،  اما مرد با لبخند زشتش دستش 

مردن بهیر از حایل بود که در آن لحظه داشت، قبل از  

اینکه نوک انگشتان کثیف مرد با تن ساحل تماش  

پیدا کند صدای فریاد مرد دیگری از کیم دورتر به  

 گوش رسید :  

؟   _   داری چه... یم خوری اردشی 

افراد حاضر در  فریاد مرد به آتر ترس و هراس را به 

اتاق منتقل کرد، به یکباره همه به جنب و جوش  

افتادند و سالم قربان گویان، ت  طرفر خود را نسبت  
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به عمل قبیچ که اردشی  انجام داده بود بیان کردند.  

بدتر از همه خود اردشی  بود که رنگ پریده و تته پته  

 کنان به رسعت خودش را کنار کشید و گفت :  

 ن، زبون درازی میکرد داشتم...  هیچی قربا _ 

مردی که ناچ  ساحل شده بود با دیدن رس و صورت  

متورم و خون آلود ساحل و یقه ای که به بدترین  

شکل ممکن پاره شده بود خون به صورتش دوید،  

اردشی  هم این را خوب یم فهمید زیرا ترسیده قدیم  

عقب رفت، اما خشم مرد قرار نبود فروکش کند، با  

حکیم که به صورت اردشی  زدفریادش را به  مشت م

 گوش همه رساند :  

... بخوری، مرتیکه... .    _  ر  یک به تو گفت همچی 
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گوش ساحل از شنیدن فحش های رکیک مرد سوت  

کشید و بیش از قبل خجالت زده شد و در خود فرو  

 رفت.  

مرد ناچ  لگد محکیم ضمیمه ی لت و کوبش کرد و  

ند.  نهایتا دستور داد اردشی  ر  ون بی   ا بی 

ساحل ترسیده در خود جمع شده بود، خودش را  

تش دیده نشود    تر رسر
ی

طوری کنار کشیده بود که پاریک

اما با دستاتر که به پشت بسته شده بودند، امکان  

 نداشت.  

مرد ناچ  خییل زود متوجه شد و کتش را از تن کند،  

گراتر هایش  آن را به سمت ساحل پرت کرد و یگ از ن 

را موقتا برطرف کرد، گرچه پرتاب ت  ادبانه ی مرد در  

آن لحظه باعث شد، دکمه اش درد کم شده ی لب  

 متورمش را از نو تشدید  
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ی کرده بود    اش جلوگی 
ی

کند اما به هر حال از برهنگ

 بود.  
ر
ر برایش کاف  وهمی 

 مرد با عتاب رو به همه غرید : 

تا واستادین زور   _  بازوشو به دخیر نشون بده؟  ت  غی 

 چه...  

ر غلظ یم کرد هان؟    یم خوردین وقتر داشت همچی 

زمزمه هاتی مردان برای توجیه کار ناجوانمردانه ی  

شان بلند شد، اما گوش مرد ناچ  بدهکار نبود با  

 زمزمه هایشان را قطع کرد و  
ی
خشم و ت  حوصلگ

 فریاد زد :  

ون!   _  ر همه بی  ر االن !   گمشی   همی 

بالفاصله افراد به سمت خروچ  یورش بردند تا از  

 خشم احتمایل رییس در امان بمانند.  
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مرد چند لحظه ای در اتاق به دور خود چرخید و  

چرخید. ساحل حتر نا نداشت خودش را تکان داده  

و جابجا کند، شاید هم یم ترسید کت از روی تنش  

 رد.  رس خورده و مصیبت تازه ای بوجود آو 

پس از دقایقر طوالتر که ساحل نفسش را حبس کرده  

بود تا توجه مرد کمیر به او جلب شود، عاقبت  

 سکوت اتاق شکسته شد :  

 نیم خواستم بالتی به رست بیاد.   _ 

این جمله در نظر ساحل در آن لحظه، عذر بدتر از  

گردن  گناه بود، دلش یم خواست دستانش باز بود تا  

همه ی شان را یم شکست اما ترجیح داد فقط علت  

سد :    حضورش را بیی

؟   _   واس خاطر چی
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مرد گنگ نگاهش کرد و او مجبور شد حرفش را  

 تکمیل کند :  

 واس خاطر چی اینجام؟   _ 

ه به او   مرد متاسف به لب پاره اش نگایه کرد و خی 

 خطاب به یگ از افرادش فریاد کشید :  

 !  چند تا آبمیوه _ 

چند لحظه نگذشته بود که مرد دیگری با همان ظاهر  

 متشخص جلو دوید و سیتر را به سمتش گرفت :  

 بفرمایید قربان    _ 

مرد آب آناناس را برداشت و به سمت ساحل آمد،  

 صندیل پیش کشید و مقابلش نشست :  

ی با هم حرف یم زنیم.   _   بگی 
 بخور، یه جوتر
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ساحل در سکوت اتاق به وضوح به  دندان قروچه ی 

 گوش رسید با لحن خشتر رو به مرد توپید :  

 گرفتر مارو؟     _ 

مرد پاکت آبمیوه را به سمت لب هایش گرفت و  

 ساحل به شدت آن را پس زد و رویش را برگرداند :  
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! نصفه شت      یگانه علیزاده 

بکش کنار ببینم،انگاری اومدم مهموتر

 منو ا...  

ر که به یاد زمان ربودنش افتاد قلبش با تمام   همی 

قدرت فرو ریخت، رنگ پریده و وحشت زده به سمت  

 مرد چرخید و گفت  

 : 

 چند ساعته من اینجام؟   _ 

ر آورد و با لحتر که سیع داشت خیال  مرد پاکت را  پایی 

 پریشان ساحل را آرام کند گفت :  

 نگران نباش بهشون خی  دادیم.   _ 

 ابروی ساحل باال پرید :  

 واس خودت؟   _ 
ی

 چی داری میگ
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مرد که انگار حوصله اش رس رفته بود، گوشر تلفتر     یگانه علیزاده 

ون کشید و پس از لحظاتر که با آن ک ار  از جیبش بی 

 کرد به طرف ساحل گرفت و گفت :  

ر ! اونا االن خیالشون راحته که تو پیش دوستت   _  ببی 

 تخت گرفتر خوابیدی! فهمیدی؟  
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   یگانه علیزاده 
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جون، چقدر دیر کردی، خانجون  سالم عمه   _    یگانه علیزاده 

؟    نگرانته. ساحل، عمه کجاتی

؟ گوشیتو   _  منم محیا، ساعت داره یک میشه کجاتی

 چرا جواب نمیدی؟  

هر خط از پیام را که یم خواند زلزله ی قلبش شدیدتر  

 یم شد...  

سالم عمه، یگ از دوستام االن زنگ زد، حالش   _ 

م پیشش، خواهش یم   کنم  خوب نیست دارم می 

خانجونو رایصر کن من امشب پیش دوستم باید  

 بمونم.  

 باشه عزیزم خیالت راحت باشه، خانجون با من.   _ 

ر را تمام شده اعالم کرد، با   آخرین پیام محیا همه چی 

تزده رسش را باال آورد و به مردی که عیل    حی 
چشماتر

ه شد،   رقم نوچه هایش مهربان به نظر یم رسید خی 
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مرد نیشخندی زد و تلفن را در جیبش فرو کرد،     یگانه علیزاده 

ساحل گیج و رسدرگم با هزاران سوال در ذهن  

 نگاهش کرد.  

ر خییل عجیب به نظر یم رسید، محیا تازه   همه چی 

ر زودی برای خودش   امروز صبح آمده بود، به همی 

 سیم کارت گرفته بود؟؟  

باز کرده بودند،  عجیب تر آنکه رمز تلفنش را چگونه  

انگار درک خرید سیم کارت محیا آسانیر از باز کردن  

 اثر انگشت تلفنش بود که پر از شک و تردید پرسید :  

 رمزشو چه جور وا کردی؟   _ 

مرد متعجب نگاهش کرد شاید منتظر سواالت دیگری  

 بود!  

سماجت چشمان ساحل آخر رس مجبورش کرد  

 پاسخگو باشد ت  حوصله گفت :  
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 بیهوش بودی با استفاده از اثر انگشت  وقتر  _    یگانه علیزاده 

 خودت !  

پاکت آبمیوه را کنار گذاشت و روی زانوهایش خم  

 شد و گفت :  

جون، من وقت ندارم بشینم اینجا زل زل نگات   دخیر

 کنم، باید زودتر بریم رس اصل مطلب.   

ساحل خسته و عصت  بود، درد زخم هایش بیش از  

نحوه ی نشستنش هم حسات  کمر و  پیش شده بود و  

لگنش را به درد آورده بود بدتر از همه تشوییسر بود  

که به خاطر لباس پاره اش داشت، آن هم با فاصله  

 ی بسیار کیم که با مرد داشت.  

؟ چی از جون من یم خواین؟ مرد به   _  ر شما یک هستی 

 صندیل اش تکیه زد و با خونشدی گفت :  
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رار نبود بالتی به رست بیاد  حاال شد، اول اینکه ق _    یگانه علیزاده 

کیم!    چون االن هر دو تو یه موضع مشیر

 ساحل گنگ نگاهش کرد و او ادامه داد :  

دوم اینکه من میدونم تو یک هستر و دیشب ساعت   _ 

خاتر چیکار   4،  5 کت شهروز امی  صبح پشت در رسر

 یم کردی!  

رنگ از رخ ساحل پرید و با قلت  که بد به تپش افتاده  

 ش کرد. سیع کرد خودش را به آن راه بزند :  بود نگاه

؟   _ 
ی

 چی داری میگ

حتر فکرش را هم نیم کرد جز خودشان کیس از   

ماجرا بوتی برده باشد. مگر چند ساعت گذشته بود  

 که به این رسعت لو رفته بودند؟!  

ین امکانات یه گاوصندوقو خایل   _  سه جوون با کمیر

 کردین!  
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ی! درسته؟!  اونم به    یگانه علیزاده  ر  چه تمی 

این بار ته دلش خایل شد، این مرد که بود که از  

 جزئیات ماجرا هم به این خوت  اطالع داشت ؟  

احساس کرد پاهایش دارد یم لرزد، یک لرزش پر  

 وحشت...  

مرد با دیدن چهره ی مرعوب ساحل تی  آخر را هم زد  

 و او را بیشیر از قبل شوکه کرد :  

سودی نداشت ، چون اونچه که   اما کار شجاعانه تون 

 به دنبالش بودین رو پیدا نکردین!  

؟   _   لعنتر تو یک هستر

ساحل این را با فریاد گفت و با چشم هاتی که ترس را  

پشت خشمش پنهان کرده بود جنگجویانه نگاهش  

کرد، کم مانده بود از شدت ترس غالب تیه کند، مرد  
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صحبت یم کرد که    طوری تکه تکه و پر هیجان    یگانه علیزاده 

ر برده بود.   ازه ی ساحل را از بی   شی 

ان   ر مرد از جا بلند شد و در اتاق بزرگ که حال به می 

وع به حرکت کرد، ساحل    روشن شده بود رسر
ر
کاف

تمامش چشم شده بود و حرکات مرد را زیر نظر  

داشت، از او و خونشدی و اطالعاتر که داشت یم  

 ترسید .  

ه سورنای بیچاره را به چه  بر خودش لعنت فرستاد ک 

 دردرسی انداخته بود.  

خدا خدا یم کرد مرد پای او را وسط نکشد و با  

د. حاضر بود هر کاری    که دارد از او باج نگی 
اطالعاتر

انجام دهد اما آسیت  بیشیر از این سورنا و شهاب را  

 تهدید نکند.  

 صدای مرد، افکارش را بهم زد : 



  

 _ 

  
 795 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
!   _    یگانه علیزاده  خاتر  ساحل امی 

ر سقوط کرد، آب دهانش را   ی ته دلش به پایی  ر چی 

 قورت داد و نگاهش کرد .  

مرد لعنتر یم دانست برگه برنده هایش را چگونه  

 نمایان کند!  

صدایش دوباره در سکوت اتاق پیچید و ترس و  

 وحشت ساحل را تشدید کرد : 

همونقدر که تو به فکر انتقام از عمو شهروزتر منم   _ 

 ستم !  ه

ر دلیل یم گم ما تو یه تیمیم.    به همی 

 ساحل جایش را به  
ی

چند لحظه مکث کرد تا بهت زدیک

 کنجکاوی بدهد :  

 خی  رسیده شهروز قصد پیچوندن منو داره! 
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 پوزخندی زد و ادامه داد :     یگانه علیزاده 

ه که با   _  اما کور خونده! این آرزو رو باید به گور بی 

 پوالی من واسه خودش سلطنت به پا کنه!  

به سمت ساحل پیش آمد، دستش را روی دسته های  

ه در   صندیل گذاشت و با لحن وسوسه کننده ای خی 

 چشمانش خم شد و گفت :  

من بهت یم گم وصیت نامه و سند زمینت   _ 

 کجاست!  

برفر که در چشمان ساحل نشست با حرف بعدی  

 مرد به رسعت خاموش شد :  

ط !    _   اما به یک رسر

 ساحل اخم کرد و او ادامه داد :  

یط که اسناد و مدارک من رو هم بیاری!   _   به رسر
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جمله اش ساده و ت  تکلف بود، فهمیدنش آسان بود     یگانه علیزاده 

 اما درکش نه!  

 ساحل پوزخندی زد و گفت :  

انتظار داری واس خاطر آدیم که منو به این روز   _ 

بخاطر  تو   _ انداخته، خودمو بندازم تو هچل؟ 

ی !    خودت می 

 ساحل عصت  غرید :  

 قیدشو زدم، قیدمو بزن!   _ 

  

 ] مرد پوزخند زد و گفت :  23:33 03.08.19[ 

نشد دیگه کوچولو! من ازت خواهش نکردم،   _ 

  !  دستور دادم و توهم مجبور به اطاعتر



  

 

     

  
 798 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ساحل با چشم و ابرو برو باباتی گفت و رویش را  

 برگرداند، غرغر های زیر لبش ادامه داشت :  

ب و شتم، یم   _   االن به جرم آدم رباتی و ضر
ر همی 

 تونم ازت شکایت کنم پس واس...  

 مرد حرفش را قطع کرد و با پوزخند گفت :  

ون!  آره اما ا  _   بری بی 
 گر از اینجا بتوتر

ساحل با رنگ و روتی پریده به سمتش چرخید و  

 عصباتر توپید :  

، بعدم قش در   _  فکر میکتر شهر هرته؟ بزتر بکیسر

م باشن   ؟ یه روز که ت  خی 
بری؟ فکر کردی یک هستر

ر دنبالم اون وقته...    میوفیر

باهات راه میام به  بسه انقد حرف نزن، اگر دارم   _ 

خاطر کاریه که ت  خی  از من باهات کردن وگرنه دلیل  
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   یگانه علیزاده 

نداره با یه بچه ی ت  عقل انقدر رس و کله بزنم! توام  

 مجبوری...  

 ساحل فریاد زد :  

من مجبور نیستم یارو، نیستم، من خودم کیل سند   _ 

 و مدرک دارم که بخوام قانوتر بیفتم دنبال حقم.  

سایک که همان نزدیگ افتاده بود  مرد با خونشدی از 

چند عکس برداشت و به عنوان آخرین برگه برنده  

 اش رو کرد :  

! تو بخاطر این عزیزات مجبوری!   _  خاتر ساحل امی 

 یم فهیم مجبور! اگر جونشونو دوست...  

دیگر حرف هایش را نیم شنید چشمانش میخ شده  

مرد مقابلش گرفته  بود و به عکیس چسبیده بود که 

 بود، مادرش و دخیر و پشش! 
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   یگانه علیزاده 

دخیر و پشی که خواهر و برادر تتر اش نبودند اما  

 جانش به آنها وصل بود.   

مادرش... وای مادرش... با همه ی ت  مهری هایش باز  

هم نیم توانست خونشد نشسته و بگذارد جانش  

تهدید شود. با تنفر رسش را باال آورد اما مرد با  

 دی عکس دیگری را نشانش داد :  خونش 

ت که صبح تا شب خونه تنهاست!   _  مادربزرگ پی 

اگر خداتی نکرده یه روز حواسش نباشه و شی  گاز باز  

 بمو...  

 خفه شو کثافت!   _ 

ر   ر بلندی که برداشت کت از روی سینه اش پایی  با خی 

 افتاد. 
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   یگانه علیزاده 

نفس نفس یم زد و از چشمانش نفرت و انزجار یم   

 بارید.  

مرد با خونشدی اعصاب خرد کتر جلو آمد و کت را  

دوباره روی شانه هایش مرتب کرد چشمانش از  

وزی یم درخشید، ساحل با خودش فکر کرد حتر   پی 

ر تر از اردشی  شده است.    نفرت انگی 

آنقدر عصت  بود که دلش یم خواست رس مرد را به  

تا زماتر که  دیوار بکوبد اما امکان نداشت حداقل نه  

ش بود ، باید منطقر و با فکر جلو یم رفت ، حاال   اسی 

 پای جان عزیزانش در میان بود.  
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   یگانه علیزاده 

 گفت :   
ی

با درماندیک

  

_                                       

   

_                

  

   03.08.19   23:34    

# 84   
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   یگانه علیزاده 

پارچه ای که روی چشمانش بسته بودند، به دستور  

 مرد که همه او را رییس یم خواندند باز شد.  

 خود نیاورد.  کیم نور چشمش را زد اما به روی  

 یم توتر بری!   _ 

ر پیاده   ساحل نگاه غضبنایک حواله اش کرد و از ماشی 

 شد.  

 صدای مرد دوباره بلند شد :  

 فکر نکن حاال که آزادی، یم توتر هر کاری بکتر .   _ 

 به ساکش که حاوی عکس ها بود اشاره زد و گفت :  

 حرفامو یادت نره.   _ 

بابا دستش را در هوا پراند و لنگ   ساحل به معنای برو 

ر   ر فاصله گرفت. چند ثانیه بعد ماشی  لنگان از ماشی 

به راه افتاد و رفت . نگاهش چسبیده به پالکش بود  



  

 

   

  
 804 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

اما مطمئنا برداشتنش هیچ سودی نداشت، دست  

مرد برای انجام هر کاری باز بود، باورش نیم شد از  

 آرام و ت  دردرسش چقدر فاصله گرفته ا
ی

ست.  زندیک

ه به آسمان، جاتی که خدا را   رسش را باال آورد و خی 

 نظاره گر احوالش یم دید، لب زد :  

اوس کریم نوکرتم! قصد کردی همه نوع دردرسی به   _ 

 پرونده ی پر آب و لعابم اضاف کتر نه؟   

یک مافیا تو زندگیم کم بود که الحمدهللا اونم اضافه  

 شد...  

 و به راه افتاد.   رسی برای بدبختر هایش تکان داد 

نور آفتاب کم جان یم تابید و در مقابل سوز رسد  

صبح مدافع خوت  نبود، به خصوص که باد لبش را از  
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   یگانه علیزاده 

درد به زق زق انداخته بود. لبه های کت جینش را  

 بهم نزدیک کرد و وارد پیاده رو شد.  

 خوب بود که گوشر اش را پس گرفته بود،  

را باز کرد تا نزدیک ترین داروخانه را  نقشه ی شهر 

 پیدا کند.  

خوشبختانه در کنار پارک خظ پیاده رو، نیمکت  

هاتی قرار داشت، بالفاصله کوله اش را انداخت و  

 رویش جاگی  شد.  

 پایش را با احتیاط دراز کرد.   

کشاله ی ران و مچ پایش به شدت درد یم کرد،  

، ضعف، دردهای تنش، اعصابش ر 
ی

ا حسات   گرسنگ

 ضعیف کرده بود.  

 آیه کشید و با شکوه گفت :  
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   یگانه علیزاده 

لِلالهِنالهن من که از آقا بزرگ رایصر نیستم با این   _ 

اث کوفتیش!     ارث و می 

انگاری بابای ما خار داشته که واسش بر و بیابون ارث  

 گذاشته واسه اون یگ ها، خونه و کارخونه.   

ر ها عصت  ادام ه به حرکت بدون توقف ماشی  ه  خی 

 داد :  

ر کوفتر نهفته   _   تو این زمی 
ّ
تی
معلوم نیس چه رسرِسّ

اس که اینطوری به غلط کردنمون انداخته، آقام  

خدابیامرز که ازش دستش کوتاه موند و رفت، موند  

، زندگیمو کن فیکون   واسه من که عینهو بالی آسموتر

 کرده.   

ون آمدن رس  پش  با کم شدن رسعت ماشیتر و بی 

جواتر یک لحظه حواسش پرت شد، پش جوان که  
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   یگانه علیزاده 

توجه ساحل را به خود دید با لبخندی کش دار فریاد  

 زد :  

 _    !  جووون چه گوشتر

ر جمله برای به آتش کشاندن اعصاب ساحل   همی 

اتی بارش کند اما با   کافر بود، خشن از حا پرید تا نارسر

بند آمد. آخ به    ایستادن ناگهاتر اش، نفسش از درد 

ون آمد با رنگ و روتی زرد   آرایم از میان لب هایش بی 

و چهره ای مچاله از درد دستش را بند نیمکت کرد تا  

 رس پا بماند.  

 خوشگله بیام کمک؟   _ 

 ... نخور، چس قیافه!    _ 

 آ آ چه بد دهن.   _ 

ب دیده جلو آمد و غرید :    ساحل با همان پای ضر
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   یگانه علیزاده 

نم پلیس بیاد   منو مگیس نکن مرتیکه، _  ر زنگ می 

 جمعت کنه هاا.  

ر بود که حساب   قیافه اش به قدری قاطع و خشمگی 

کار دستشان بیاید، راننده پایش را روی گاز گذاشت و  

ون آورد تا قبل از   پش جوان رسش را از شیشه بی 

اینکه حسات  دور شوند فریادش را به گوش ساحل  

 برساند  :  

قیافه که توتی بابا غوری، با اون لب و لوچه  چس  _ 

 ی آویزون!  

ر مانند   بعد هم قه قه کنان رسش را داخل برد و ماشی 

 نقطه ای در دل خیابان محو شد و رفت.  
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   یگانه علیزاده 

کارد یم زدی خون ساحل در نیم آمد، چندین فحش  

اه زیر لب نثارش کرد و برگشت تا کوله اش را   و بد و بی 

 بردارد.  

ترین داروخانه فاصله ی چنداتر    خوشبختانه نزدیک

ر پای آسیب دیده اش هم یم   نداشت و با همی 

توانست برود. یاد حرف پشک ریقو افتاد و با حرص  

ر بزند، با   دستش را به لبش کشید تا تورمش را تخمی 

لمس لبش، سوزش عمیقر حس کرد و بعد رد خوتر  

که دستش را نمناک کرد، به نظر یم رسید زخمش رس  

باشد . غرغر کنان به رسعتش افزود تا زودتر    باز کرده

 به داروخانه برسد.  

کیم پیش نرفته بود که دوباره بوق ماشیتر به صدا در  

 آمد.  
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   یگانه علیزاده 

این بار بدون واکنش به راهش ادامه داد. راننده که  

مرصانه به بوق هایش ادامه داد، ساحل جیغ و داد 

اش به رس   کنان به سمتش چرخید ، دیگر حوصله 

رسیده بود، دوست داشت دق و دیل همه را رس این  

 مزاحم تازه در آورد :  

ف ، ت  پد...   _ 
 چیه ت  رسر

ر سورنا در دهانش   ادامه ی جمله با دیدن ماشی 

ر   ماسید، وا رفته چند بار ماشینش را نگاه کرد تا مطمی 

شد خودش است، چند ثانیه بیشیر طول نکشید که  

ر پیاده  شد .   سورنا از ماشی 

با دیدن هیکل مردانه ی سورنا نسیم خوش امنیت در  

دلش پیچید ، نفس عمیقر کشید و خداروشکری زیر  

 لب زمزمه کرد.  



  

 

        

  
 811 
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   یگانه علیزاده 

آن قدر خسته و ت  رمق بود که دلش یم خواست  

همانجا کف پیاده رو زانو بزند. دیدن سورنا از یک  

دیگر  طرف باعث آسایش خیالش شده بود و از طرف 

 از رویش خجالت یم کشید .  

سورنا لحظه ای رس جایش بهت زده بافر ماند، ساحل  

 کیم لنگ زد اما خودش به سمتش قدم برداشت.  

  

 ]23:34 03.08.19[  

از شت  که به لطف او و شهاب، گاوصندوق شهروز را  

خایل کرده بودند هیچ صحبتر بینشان رد و بدل نشده  

زنگ بزند و بگوید  بود و ساحل خجالت یم کشید 

همه ی زحمت هایشان نه تنها دود شده و به هوا  
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   یگانه علیزاده 

ی هم افتاده بودند،   رفته بلکه به دردرسی بزرگیر

 حرفش را در ذهنش تصحیح کرد و با تاکید گفت  

 : 

 من به دردرس افتادم نه اونا، من!   _ 

سورنا با دیدن لب ورم کرده و خون آلود ساحل قلبش  

 ت  سابقه ای به  در 
سینه فرو ریخت ، با نگراتر

سمتش پا تند کرد، باورش نیم شد این حال زرد و زار  

 متعلق به ساحل خندان پریشب باشد.  

انگار همه ی دلخوری هایش را فراموش کرده بود،  

پای پیچ خورده و لب خون آلودش چنان او را به  

هراس انداخت که جلسه ی مهیم که شخصا حاج  

د.  بابایش ب   ه پا کرده بود را به دست فراموشر سیی
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   یگانه علیزاده 

ی را متحمل   قبل از اینکه ساحل با آمدنش درد بیشیر

 شود سورنا با چند گام بلند خودش را به او رساند.  

صورتش پر از تشویش و نگراتر بود، اما ساحل نگاه  

دزدید ، دلش ترحم و دلسوزی نیم خواست و این  

ان سورنا خی  از دلسوزی اش  یم داد.    چشمان حی 

 چه بالتی به رست اومده؟   _ 

ساحل لرزشر در دلش حس کرد، نیم دانست از لحن  

نگران مرد مقابلش است یا بدتر که رو به تحلیل یم  

 رفت.  

ساعت بود که معده اش خایل بود و تنها   24بیش از 

ی که خورده بود، جوش و غم و درد بود...   ر  چی 
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   یگانه علیزاده 

ر آِبآب ساحل سورنا را  سکوت و چشماِنچشمان پ 

عصت  کرد، شانه هایش را گرفت و با تکان کوچگ  

 تشر زنان پرسید :  

فیه؟   _   چرا الل شدی کار کدوم ت  رسر

ساحل ناباور رسش را باال آورد، نیم دانست این جمله  

ی خشن سورنا چه داشت که دلش را اینگونه به بازی  

گرفت و لرزاند چشمانش در صورت پر از خشِم  

ون زده  سور  نا، که رگ پیشاتر اش هم در این میان بی 

 بود پرسه زد، با خوش خیایل و شاید هم رویا!  

دلش یم خواست رویا پردازی کند و نگراتر سورنا را  

ده تر بداند، دلش یم خواست خیال کند در این   گسیر

ش بود، و    که تنها همدمش مادربزرگ پی 
ی

دنیای بزریک

ر زدنش را داشتند  هم خون  هایش یگ یگ قصد زمی 



  

 

        

  
 815 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر غریبه برایش از ته دل نگراتر خرج کند، دلش   همی 

 فقط یک دوست یم خواست، یک همراه و تکیه گاه!  

ر   قطره اشگ از گوشه ی چشمانش رس خورد و پایی 

ریخت، آنقدر چهره اش معصوم و مظلوم شده بود  

باره  که سورنا با صداتی آهسته و وارفته سوالش را دو 

 تکرار کرد :  

فر تو رو به این   _  ِدد آخه المذهب بگو کدوم بیشر

 روز انداخته؟  

بغض ساحل رس باز کرد و اشک هاتی که از دیشب  

پشت پلک هایش تلنبار کرده بود عاقبت فرو ریخت.  

انگار دیگر نیاز نداشت مقابل سورنا، همان دخیر قوی  

و جسوری باشد که هیچ وقت رس خم نیم کرد،  

ل کنار او به خودش یم رسید، خود خود واقیع  ساح
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   یگانه علیزاده 

ی که به تکیه گاه احتیاج داشت بدون   اش! دخیر

 ترس از، از دست دادِندادن داراتی هایش.  

سورنا نیم دانست هر بار ساحل بغض یم کند و  

مظلوم میشود دل لعنتر اش چرا اینگونه به لرز یم  

د کیس که او را به  افتد، چرا دلش یم خواهد گردن بزن 

ت و   گریه یم اندازد، اصال نیم دانست این همه غی 

د.    حس مسئولیتر که به او دارد از چه نشات یم گی 

دستانش را باال برد و دو طرف صورتش را قاب گرفت  

 ، چشمانش پر از مهرباتر بود : 

 کارِکار شهروزه؟    _ 

سورنای غریبه به  ساحل از این همه مرام و محبت 

گریه افتاد اشک ها پشت هم یم چکید و حال روی  

لب خون آلودش فرود یم آمد، شورِی اشک لبش را  



  

 

        

  
 817 

  

    ماه افتاده در آب                                  
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 ت  هوا گفت و قبل از اینکه حرکت  
سوزاند، آچر

 دیگری کند در میان آغوش گرم سورنا فرو رفت.  

سورنا رسش را به سینه چسباند و روی موهایش را  

ر ادای  این جمله به شدت ترسناک  بوسید، لحنش حی 

 شده بود :  

 زنده ش نمیذارم...   _ 

  

 ]23:35 03.08.19[  

 85# 

  

  

  

  



  

 

   

  
 818 
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   یگانه علیزاده 

ی ته دل ساحل تکان خورد، یک لحظه خواست   ر چی 

ون آورد، اما وقتر یادش   رسش را از آغوش سورنا بی 

افتاد چندین جفت چشم، او و تمام حرکاتش را ثبت  

آغوشر داد که تماما حامیانه بود. دلش  یم کنند تن به 

یم خواست به آنها بفهماند ت  کس و کار نیست،  

سورناتی پشتش است که از همه ی دنیا حایم تر  

است. با تمام این استدالل ، باز هم بیشیر از چند  

ثانیه نتوانست به حضورش در آغوش سورنا ادامه  

  دهد، رسش را از سینه اش جدا کرد، سورنا هم بدون 

ر  مقاومت گره دستانش را شل کرد و اذن فاصله گرفیر

را داد. همان لحظه گوشر سورنا به صدا در آمد، در  

حالیکه یک دستش به دنبال گوشر بود و دست  

دیگرش زیر بازوی ساحل را گرفته بود ، چشمانش را 

به صورت زرد و زار او دوخت ، با دیدن لب  
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   یگانه علیزاده 

د تا  خونینش، عزمش دوباره بیشیر از قبل جزم ش

 باعث و باتر اش را به ورطه ی نابودی بکشاند.  

ون کشید و به گوشش چسباند :    تلفن را بی 

 الو!   _ 

بالفاصله ی صدای نگران و کیم عصت  پوریا، برادرش  

 در گوشر پیچید :  

؟    _   سورن کجاتی

سورنا فشاری به بازوی ساحل وارد کرد و با اشاره از او  

ر حرکت ک  ند :  خواست رو به سمت ماشی 

سم، خودتون   _  سالم داداش، به حاچ  بگو من نمی 

، یه کار مهم واسم پیش اومده.   ر وع کنی   جلسه رو رسر

ساحل با شنیدن حرفش رسی    ع رسش را باال آورد و با  

 صداتی آرام ، به رسعت پچ زد :  
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   یگانه علیزاده 

خودتو عالف من نکن، برو به کارت برس   _ 

 پشجون.  

انداخت و به راهش ادامه داد، صدای  سورنا چانه باال 

عصت  پوریا به گوش یم رسید که یم خواست هر جا  

کت برساند، سورنا به   هست رسی    ع خود را به رسر

ر رسید، درش را باز کرد و با احتیاط کمک کرد   ماشی 

 ساحل سوار شود :  

 مواظب پات باش    _ 

ر را دور زد   این را گفت و بعد در را بست و ماشی 

 ریا شمرده شمرده گفت :  ،خطاب به پو 

داداش میدوتر که اهل یلیل تلیل نیستم، پس حتما   _ 

م.    موضوع مهمیه که باهاش درگی 
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   یگانه علیزاده 

باز کدوم رفیقت تو دردرس افتاده که داری اونو به    _ 

 خونواده ات ترجیح میدی؟  

سورنا قبل از اینکه سوار شود مکث کرد تا ساحل  

ی از حرف  ر  هایشان را نشنود :  چی 

پوریا، تو رفیقای منو نمیشناش؟ یک از کمک   _ 

ر رسیده که این بار دومم باشه؟ پوریا   بهشون بهم ضر

 کالفه گفت : 

ه به فکر یه   _  من نمیدونم، حاچ  عصبانیه بهیر

 .  توجیه درست و حسات  باشر

خداحافظر کرد و تلفن را قطع کرد. سورنا چند لحطه  

ه صفحه ی تلفن نگاه کرد و بعد گوشر را در جیبش  ب 

فرو کرد، حاج صادق را یم توانست به آساتر رایصر  
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   یگانه علیزاده 

 بود  
ر
ف ی که حال مهم بود دست ت  رسر ر کند اما چی 

 که روی صورت ساحل هرز رفته بود.  

ر را از جا کند،   سورنا خییل زود سوار شد و ماشی 

ر به    ساحل به این فکر کرد که تا به حال این ماشی 

 آرایم به راه نیفتاده!  

چند ثانیه بیشیر نگذشته بود که صدای قاطع سورنا  

 سکوت را شکست :  

 یم شنوم!   _ 

 ساحل با صدای خش گرفته ای گفت :  

 کار عمو نیست    _ 

ر به سمتش برگشت و گفت :    سورنا تی 

 ساحل!   _ 
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   یگانه علیزاده 

از لحن هشدارگونه و برنده اش جا خورد، داشت  

 نفس کم یم آورد،  

 برگرداند تا بهیر بتواند دروغ بگوید :  رویش را 

 قسم میخورم، کار اون نیست.   _ 

ده بود، میدانست   سورنا با اخم های درهم گوش سیی

وقتر پای قسم در میان باشد دیگر جای شک و شبهه  

ای نیم ماند و حال نیم دانست کدام ت  وجودی جز  

 شهروز لگدپراتر کرده است.  

ش را قورت داد و آرام آرام داستاتر که  ساحل آب دهان

 ساخته بود را به زبان آورد :  

دیشب وقتر داشتم از رس کار برمیگشتم چن نفر   _ 

 مزاحم شدن.  
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سورنا چنان به سمتش برگشت که دست و پای  

ر بار به شدت تحت   ساحل به لرز افتاد، برای اولی 

خونشد  تاثی  قرار گرفته بود و نیم توانست مسلط و  

حرف بزند ، آب دهانش را دوباره قورت داد و آرام تر  

از قبل بدترین قسمت ماجرا را تعریف کرد ، نییم  

  : 
ی

 حقیقت و نییم ساختگ

داشتم نفله شون یم کردم، اما خب تعدادشون زیاد   _ 

 بود...  

  . ر ر به زور .. سوارم کیر ... یم خواسیر ر  یم خواسیر

و بعد سکوت کرد، انتظار واکنش  این را رسی    ع گفت 

سورنا را یم کشید و چون سکوت او را دید از زیر  

چشم نگاهش کرد ، دستانش دور فرمان قفل شده  

ون زده بود، وای از چهره اش   بود، رگ هایش همه بی 

که پر از خشم و خروش بود، رسچر و التهابش را یم  
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  توانست ببیند، با صدای آرام تری ادامه داد در واقع

به ترس افتاده بود از آرامش قبل از طوفاِنطوفان  

 سورنا :  

مقاومت کردم، لگد پروندم، جیغ و داد راه انداختم   _ 

 اونام حرصشونو...  

 به صورتش اشاره کرد و ادامه داد :  

 این ریختر خایل کردن!   _ 

فا !   _   ت  رسر

مشتش محکم روی فرمان نشست، ساحل تکاتر  

 خورد و لب فرو بست.  

ثانیه سکوت نشده بود که سورنا اخم آلود به  یک   

 سمتش برگشت و غرید :  

 صبح کله سحر، اینجا چیکار یم کردی؟    _ 
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ساحل آیه کشید و برای وصل کردن داستان به  

 آنچه که به عزیز گفته شده بود، به حرف آمد :  

شب با این ریخت و قیافه جلو ننه ام ظاهر یم   _ 

ا رفیقام.  شدم که یم گر 
َ
 خید! رفتم خونه یگ ا

سورنا بدون آنکه بخواهد به این قسمت حرفش  

ی نگفت اما سوایل نگاهش کرد.   ر  حساس شد، چی 

  

 ] ساحل فهمید و گفت :  23:35 03.08.19[ 

ا رفیقای قدیمیمه، اهل بیتشم تایید شده   _ 
َ
صنم! ا

ان، خیالت تخت جام امن بود، صبحم پاشدم برم  

 شمم به جمالت روشن شد داداش!  کالس که دیگه چ

داداش گفتنش او را یاد ماریا انداخت و اگر بیشیر از   

او نبود، کمیر هم دوستش نداشت، به خصوص که یم  
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دید هر چه بدبختر است برای او صف کشیده است  

  . 

مدت زیادی میانشان سکوت بود و سورنا به  

خانه ی لعنتر که آن را   ر باعث و باتر این اتفاق یم  آشیی

دانست فکر یم کرد، کاش یم توانست برای همیشه او  

 را از کار کردن در آنجا منرصف کند.  

ر اوضاع و احوال بود که باز صدای   در فکر همی 

ون کشید و با   تلفنش به هوا خاست. گوشر را بی 

دیدن مخاطب در دل » چه حالل زاده « ای گفت و  

 نداخت .  نیم نگایه هم به ساحل ا

حواس ساحل به او و تلفنش بود، فکر یم کرد شاید  

 باز برای حضور در جلسه حضورش را یم طلبند.  
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اما سورنا با دیدن توجه ساحل کیم دستپاچه شد  

گوشر را به گوش دیگرش چسباند و صدایش را هم تا  

ر آورد.    ته پایی 

 سالم.   _ 

 در گوش
ی

، با خستگ  ش پیچید :  صدای پش جواتر

سالم داداش! نبود که! یک ساعته منتظرم نیومده   _ 

 هنوز .  

ون شده بود   سورنا نگایه به ساحل که حال غرق بی 

 انداخت و گفت :  

 مثل اینکه امروز نمیاد، منم االن فهمیدم.   _ 

 پش انگار بادش خایل شد که آیه کشید و گفت :  

 ای بابا، یعتر کال امروز نمیاد تا شب؟   _ 

 گفتم دیگه، نه نمیاد    _ 
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؟   _   فردا چی

ر گفت :    سورنا رسانگشتر حساب کتاب کرد و مطمی 

 میاد، حتما میاد.   _ 

 خب پس خوبه، خیالم راحت باشه؟   _ 

سورنا تات  به چشمانش داد و اگر مجبور نبود ت   

 حوصله جوات  به این پش پرچانه یم داد :  

 آره خیالت راحت باشه.   _ 

 هم از جمله ی کشیده ی او انگار فهمید که  پش 

حوصله ی سورنا را رس برده، رسی    ع خداحافظر و  

 تلفن را قطع کرد.  

گوشر را در جیبش گذاشت و با دیدن مقصد که به  

ر را گوشه ی خیابان متوقف   انتها رسیده بود، ماشی 

 کرد.   
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ر   ر « از ماشی  ر » بیی پایی 
سوییچ را برداشت و با گفیر

 .  پیاده شد 

ساحل گیج نگایه به اطراف انداخت و هنوز دلیل  

توقف سورنا را درک نکرده بود که در سمتش باز شد  

و سورنا دستش را به سمتش دراز کرد، ساحل به  

ر دیواره ی در   ون گذاشت و با گرفیر سختر پایش را بی 

 خودش را رس پا نگه داشت.  

سورنا ت  توجه به ساحل، دستش را زیر بازویش برد و   

 گفت :  

 تکیه بده به من.   _ 

یم؟    _   کجا داریم می 

 درمونگاه.   _ 
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ساحل رسش را باال آورد و تازه چشمش به ساختمان  

بزرگ درمانگاه افتاد، غم سنگیتر روی دلش نشست،  

ان   یک یم توانست این همه خوت  سورنا را جی 

 کند،یک؟  

  

 ]23:35 03.08.19[  
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دلش نیم خواست ضعیف و رنجور به نظر رسد اما  

مجبور بود، درد پایش بیشیر از قبل شده بود، به  

خصوص که معده ی خایل اش هم بازی در آورده بود  
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ی

بدون شک اگر سورنا کنارش نبود همانجا از گرسنگ

ضعف یم کرد . به هر سختر بود بالخره به درمانگاه  

رد روی نیمکت بشیند و  رسیدند، سورنا کمک ک 

ر شماره به سمت پیشخوان حرکت   خودش برای گرفیر

 گرِگر اطرافیان را به خوت  یم  
ر کرد . نگاه تحسی 

توانست حس کند که قد و باالی سورنا را رصد یم  

کردند. لحظه ای از رس و وضع خودش خجالت  

کشید به خصوص که چند نفر با دید مقایسه او و  

ر انداخت  سپس سورنا را نگاه یم ک  ردند، رسش را پایی 

رس نگاهشان در امان ماند. چند لحظه بعد   تا از تی 

ر تکه کاغذی در دست برگشت و   سورنا با داشیر

کنارش نشست. خودش را روی صندیل پهن کرد و  

دستانش را روی پایش گذاشت. ساحل رسش را باال  
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آورد تا تشکر کند، چشمانش با محبت به صورت  

ه شد :    سورنا خی 

یات مرش!  _   واسه همه پیگی 

احساش که به او داشت ورای تصور بود، فکر میکرد  

عضو عزیز خانواده اش هست آن لحظه اگر جانش را  

 هم میخواست دری    غ نیم کرد.  

ر اخم هایش فاصله افتاد   سورنا با شنیدن حرفش، بی 

ین زبان   ک شی 
ر خورد، دخیر و گوشه ی چشمانش چی 

 همان آدم قبل تبدیل یم شد.  داشت به 

؟   _   خوت 

 ساحل مانند سورنا تکیه زد و سقف را نگاه کرد :  

، پوست کلفت شدم دیگه!   _ 
ی

 نگ
ی

 ای بگ
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خانه و کارش   ر  کشید و آمد از آشیی
سورنا نفس عمیقر

ی بگوید اما باز زبانش را گاز گرفت و سکوت کرد،   ر چی 

ر ک ر یم کند و  یم دانست درآمدش را از همی  ار تامی 

ر و ماجرایش افتاد،   سخت بود قیدش را بزند. یاد زمی 

در حایل که دیکر هیچ دلخوری نسبت به ساحل از ت   

خی  گذاشتنش در دل حس نیم کرد، رس و وضع  

مجروح ساحل آنقدر شوکه کننده بود که همه ی این  

 موضوعات برایش ت  اهمیت شود :  

فروش رسر عموهاتم  سندارو که پیدا کردی، زمینو ب  _ 

 از رست کوتاه شه!  

ساحل از جمله ی ناگهاتر سورنا یک لحظه شوک  

شد، انگار جریان برق از تنش عبور کرد، هنوز یاد  

زحمات ت  حاصلشان آتش یم شد و به جانش یم  

 افتاد. 
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 آیه کشید و گفت :  

 آره تو فکرشم.   _ 

 بعد رسی    ع اضافه کرد :  

منده که   _  خی  ندادم، دیروز عمه ام از فرنگ اومد،  رسر

واسه خاطر غافلگی  کردنمون ت  مرام یه زنگ نزد، ننه  

 خوشایل داشت پس یم افتاد، خالصه  
َ
ام که دیدش ا

 که دیگه همه چی بهم ریخت...  

سورنا حرفش را قطع کرد و با رضایت کامیل که حال  

 در دلش حس یم کرد گفت :  

 فدا رست، مهم نیست!   _ 

ودش یم دانست این توضیح دادن چقدر حائز  و خ

 اهمیت بود!  
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چند دقیقه بعد نوبتشان شد و سورنا با صبوری و  

 راهنماتی  
مالیمت کمک و ساحل را به سمت اتاق دکیر

 کرد.  

 *** 

وقتر سورنا او را به خانه رساند هنوز رس ظهر بود،  

قید کالس هایش را به اضار سورنا زده و از اوس  

 است مرخیص بدون حقوق کرده بود!   رجب هم درخو 

احمدی مدیر کافر نت هم که با نیامدنش مسئله ای  

نداشت یم توانست عکس بفرستد و او در خانه تایپ  

کند، سخت بود اما ساحل برای ت  کار نبودنش حاضر  

بود انجام دهد، به خصوص که حال محیا هم حضور  

 داشت.  
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 رفت تمام ذهنش مشغول  وقتر از آسانسور باال یم

بود، مشغول مشکالتر که تمام ذهنش را درگی  کرده  

بود، کاش به آساتر راه حیل برایش پیدا یم کرد،  

ر و اسناد گم شده اش، آن   داشت زیر فشاِرفشار زمی 

 ت  نام و نشان و خواسته ی  
مرِدمرد لعنتِیلعنتر

 نامعقولش کم یم آورد.  

گفت و از آسانسور  » خدایا کمک کتر « زیر لب  

 خارج شد.  

ر که درهای اتوماتیک کنار رفت چهره هاتی را یم   همی 

دید که سالها بود در خانه اش زیارت نکرده بود!  

لحظه ای متحی  رس جایش ماند، شهناز نیشخندی زد  

 و اشاره زد :  

 بیا تو خانوم!   _ 
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که  چقدر از او متنفر بود، تعللش آنقدر طوالتر شد  

خانجون با آن پای آسیب دیده اش جلو آمد، رد  

 که روی چهره اش نمایان بود با  
ی

کمرنگ خجالت زدیک

دیدن صورت ملتهب ساحل و کیسه ی داروتی که به  

  
ی

دست داشت، جایش را به ترس و وحشت داد، چنگ

 به صورتش زد و هراسان پرسید :  

 خدا مرگم بده، چت شده ننه؟   _ 

 گرفت و آرام آرام جلو آمد :    ساحل دستش را به دیوار 

 _   . ر  خوبم ننه خوردم زمی 

ر را به دکیر گفته بود چند   یادش آمد که وقتر همی 

ثانیه مشکوک نگاهش کرده بود و او هم مجبور شده  

بود ناشیانه اضافه کند که با کفش پاشنه بلند از پله  

ر !    ها خورده است زمی 
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، آخه تو   _  جوتر  ننه چرا حواستو جمع نیم کتر

 داری که ...  

حرف خانجون با دیدن چهره ی عصت  ساحل، نصفه  

ماند، ساحل با دیدن خانه ی پر از افرادی که چشم  

دیدنشان را به هیچ وجه نداشت کم مانده بود طغیان  

کند، شهناز و مادرش و آن یگ زن عمویش با دو تا  

ش، محیا و دو سه نفری که به خاطر   نداشت  دخیر

 اسم و رسمشان چیست؟  

محیا با وحشتر که به صورتش داده بود به سمتش  

 آمد :  

ل   _  خدای من، چی شده عمه جون؟ خودش را کنیر

 کرد تا مؤدب باشد :  

ی نیست.   _  ر  خوبم چی 
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 ]23:35 03.08.19[  

بدتر از این نیم شد، ظاهر درب و داغان و زخیم اش  

ر   پیش جمعیتر که تمام این سال ها به  دنبال یک چنی 

موقعیتر بودند، برایش مانند شکست، دردآور بود. اما 

سیع کرد خودش را نبازد، سالم بلند و باالتی کرد و با  

 نیشخند گفت :  

 خوش اومدین، ازاین طرفا، راه گم کردین؟!   _ 

زن عموهایش کیم رنگ به رنگ شدند، اما شهناز با  

 پوزخند گفت :  

ایم خونه ی خانجون حاال که عمه هم  گفتیم بی  _ 

 اومده!  

 ساحل با تحقی  نگاهش کرد و گفت :  
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ب المثل، سالم روستاتی ت  طمع نیست   _ 
اون ضر

 رو که حتما شنیدی؟ بدجوری منو برد به فکر!  

تک خندی زد و به سمت اتاقش راه افتاد. سکوت  

رسدی که در سالن پیچید به خوت  نشان میداد  

 حرفش جا خورده اند.  چگونه از 

به هر سختر بود سیع کرد لنگ نزند، دلش یم  

 خواست مانند همیشه مقتدر جلوه کند.  

دکیر تعداد زیادی پماد و کرم ضد التهاب و قرص های  

مسکن تجویز کرده بود به عالوه ی تعداد زیادی  

ون کشید   . بطری آبش را از کوله اش بی 
ی

درمان خانگ

ز قرص ها را رسی    ع بلعید، پایش به زق زق  و یگ ا

  
ی

افتاده بود، خوشبختانه کشاله ی رانش دچار کشیدیک

، که خفیف ترینش بود ،شده بود و درمان درد   1نوع 

و التهابش با همان پماد ها ممکن بود. روی تختش  
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ون بکشد، باید مدتر   نشست تا لباس هایش را بی 

احت میداد تا زودتر رس  پا شود،  خوب به پایش اسیر

مشکل بزرگ پیش رویش ، خواسته ی آن مرد لعنتر  

 بود، چون جان عزیزانش را تهدید کرده بود.   

ی از حرف   ر تصمیم گرفت به هال برگردد تا بلگ چی 

هایشان شنیده و رسنچر بدست آورد، جالب بود که  

ی از عمویش نبود، شاید   د هیچ خی  بعد از آن دستی 

، که  هم آنقدر دشمن داشت مانند هم ان مرد لعنتر

 نیم دانست از کدامشان رکب خورده است.  

  

 ]23:35 03.08.19[  
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در گی  و دار افکارش بود که صدای خداحافظر مهمان  

های ناخوانده به گوش رسید، هیچ حس خجالت و یا  

 نداشت، برعکس خوشحال هم بود که زهر  
ی

مندیک رسر

ر کرد تا صدای  کالمش را به  جانشان ریخته، گوش تی 

خانجون را بشنود، خییل دلش یم خواست ببیند باز  

هم پشتش است و یا چون نوه های دیگرش را دیده،  

 ساحل برایش فراموش شده؟  

خانجون رو به همه با خونشدی و بدون تعارف  

 اضافه ای گفت :  

 خوش اومدین به سالمت.   _ 
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این حرف زد، برخالف  و در واقع مهر خروجشان را با 

او محیا بود که مدام اضار و خواهش، تمنا داشت که  

 ساعتر دیگر هم بمانند.  

ر که در   بالخره جمعیت خانه را ترک کردند و همی 

پشت رسشان بسته شد، خانجون به سمت اتاق  

ه ی محیا را به دنبال خود   ساحل پا تند کرد و نگاه خی 

زن با ز  ش یم  کشاند. پی  بان ت  زباتر داشت به دخیر

فهماند جایگاه ساحل چقدر در نزدش باالست، دلش  

نیم خواست کدورتر پیش بیاید اما باید نشان میداد 

زن نوه ی کوچکش است که از قضا    پی 
ی

همه ی زندیک

 یم کند.  
ی

 از همه ی شان بیشیر بزریک

ساحل روی تخت دراز کشید و یگ از کوسن ها را زیر  

گذاشته بود تا فشار از رویش برداشته شود،  پایش  
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حال که جوراب به پا نداشت ورم مچش بیشیر به  

 چشم یم آمد.  

ر   خانجون با دیدن پای متورمش قلبش هری پایی 

ریخت، دیروز صحیح و سالم او را فرستاده بود و حال  

ب و زخیم آمده بود.    ضر

 کنارش روی تخت نشست و گفت :  

 فدات شم، پات چی شده آخه؟  ننه  _ 

قبل از اینکه ساحل جوات  بدهد، دستش را روی  

 پایش کوفت و با ناله گفت :  

 چرا اینجوری یم کتر با خودت؟    _ 

 ساحل کمرش را به تاج تخت تکیه زد و گفت :  

ر قبل از   _  ی نشده که خوردم زمی  ر ننه، امون بده! چی 

  _ فت: اینکه آه و ناله ی خانجون بلند شود رسی    ع گ
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االنم خییل گشنه امه، اگه یه لقمه نون، یه چیکه  

 آب بدی دستم، غلومت میشم ننه!  

زن ت  توجه به لحنش، بالفاصله از جا بلند شد تا   پی 

 بساط ناهارش را به پا کند.  

او که رفت محیا داخل آمد، ساحل به سختر مودبانه  

 لب زد :  

 بفرما تو!   _ 

 ایم گفت :  محیا جای مادرش را گرفت و به آر 

مثل اینکه از قدم نحس من بود که این بال رست   _ 

 اومد. 

دیدن چهره ی محیا برای بدشانیس اش کافر بود چه  

رسد که مهمان خانه ی شان شود، دلش یم خواست  
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با روی گشاده حرفش را تایید کند اما خالف مرامش  

 بود، حداقل بخاطر خانجون! 

 گفت :   ساحل تک خندی زد و 

 نه بابا این حرفا چیه عمه!   _ 

دقایقر طوالتر محیا از درس و مشقش، کارو بارش  

خانه ی اوس رجب   ر پرسید و با وجود ت  مییل از آشیی

هم مجبور شد حرف بزند، محیا که اطالعاتش را  

تکمیل شده یم دید عاقبت، رضایت داد و ترکش کرد.  

مجمعه ی بزرگ آمد   چند لحظه بعد خانجون با یک

 و روی تختش گذاشت :  

 قربون دستت ننه!   _ 

 نوش جونت مادر، گوشت شه بچسبه به تنت!   _ 

 ساحل لبخند مهرباتر زد و مشغول شد.  
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 **** 

بعد از یک روز ت  کاری، صبح با شادی و نشاط از  

ر به دانشگاه رس از   خواب برخاست، درواقع برای رفیر

 پا نیم شناخت.  

داشت و سورنا را به عنوان هم کالش اش یم  تحلیل 

ی را طلب کند   ر دید، دلش یم خواست فقط سورنا چی 

تا او با جان و دل برآورده اش کند، خودش را به شدت  

 مدیونش یم دانست.  

وقتر به دانشگاه رسید که هنوز استاد نیامده بود،  

ها نشسته و در حال   ر گفتگو  بچه ها همه پشت می 

بودند، رسش را به دنبال رضا و سورنا چرخاند که  

ر نشسته و با یگ از بچه   صنم را دید، صنم که روی می 

ها هم صحبت بود با سنگیتر نگایه به عقب برگشت  

د برای   و او را دید، ساحل فکر یم کرد باز قیافه بگی 
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   یگانه علیزاده 

ر فقط رسی به نشانه ی سالم تکان داد و   همی 

ر شد. اما در  کمال تعجب، صنم با    مشغول نشسیر

 دوستش خداحافظر کرد و به سمتش آمد:  

 سالم!   _ 

چه یادداشتش را برداشت تا   ساحل علیگ گفت و دفیر

 خودش را مشغول نشان دهد، صنم دوباره پرسید :  

؟   _  ، چه خی   خوت 

، ت  خی    _ 
 سالمتر

 جواب های کوتاهش دلخوری اش را نشان میداد.  

ویل چون گشاییسر ندید   صنم کیم این پا و آن پا کرد 

 به آرایم گفت :  

 یه پشه اس، از صبحه اومده، دنبال تو یم گرده.   _ 
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   یگانه علیزاده 

ساحل رسش را باال آورد و گنگ نگاهش کرد، خدا  

ی   خدا یم کرد از آن هاتی که دزدیده بودنش خی 

 نباشد.   

صنم دستش را گرفت تا به سمت پش راهنماییش  

واست کاری کند دوستر شان  کند، بیشیر دلش یم خ 

 از نو بجوشد.  

ون رفتند، در راهرو پشی جوان   وقتر از کالس بی 

 دست در جیب، در حال قدم زدن بود.  

 صنم صدایش را بلند کرد و گفت :  

 ببخشید آقا!  _ 

مرد جوان به سمتشان چرخید و پرسیسر نگاهش کرد،  

 صنم به ساحل اشاره کرد و گفت :  

خاتر هستند!  دوستم خانم  _   امی 
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   یگانه علیزاده 

ساحل هنوز هم با اخم هاتی درهم نگاهش یم کرد، تا  

به حال جاتی ندیده بود و قبل از اینکه حدس و گمان  

اهه رود، مرد جوان جلو آمد و با لبخند   هایش به بی 

 گفت :  

، من سجاد عظییم هستم،   _  خاتر سالم خانوم امی 

گفت کارتون تو    یگ از دوستام شمارو معرفر کرد،

 ماکت سازی و شیت بندی خییل خوبه.  

  

 ]23:35 03.08.19[  

اخم های ساحل رفته رفته عقب رفت و حال جایش  

را به یک خوشحایل زیرپوستر داده بود، پش جوان  

 ادامه داد :  
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   یگانه علیزاده 

ر به شما احتیاج داریم،   _  ما کارمون دستیه برای همی 

م و  خییل تعریفتونو شنیدم، راستش من  رسکار می 

خییل وقت نیم کنم ریزه کاری هاییشو انجام بدم،  

م دست شما تا یک دست در   دیگه گفتم کل کارو بسیی

 بیاد.  

به ای با   ساحل هنوز هم در بهت بود، صنم ضر

آرنجش زد تا او را به خود بیاورد، مرد جوان به بهت  

 ساحل لبخندی زد و عاقبت او به خودش آم
ی

 د.  زدیک

دستان خیس از عرقش را به کناره های مانتویش پاک  

 کرد و گفت :  

 یم بخیسر یه خرده حواسم پرته!   _ 

 نگاهش به کاغذ های در دست پش افتاد و گفت :  

 مدارکشه؟   _ 
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   یگانه علیزاده 

پش رسی    ع کاغذهای لول شده را به دستش داد و  

 گفت :  

 بله بفرمایید   _ 

 برای یک یم خواید؟   _ 

، همه امونم شاغل، تحویل  راستش ما چند نفریم  _ 

موقتمون قبل عیده، اگه کارمنو رسی    ع بتونید تموم  

 نفر دیگه هم تو صفن!    5کنید 

ساحل و صنم هر دو ابرویشان باال پرید و با شگفتر  

ه شدند، سجاد عظییم هم یم دانست چه   بهم خی 

خی  خوشر داده است که با لبخند پهن نگاهش یم  

 دستر به مقنعه اش کشید و گفت :  کرد، ساحل  

 خب شما نمونه کارای منو دیدید؟   _ 

 حله خانوم! ما از کارتون مطمئنیم!   _ 
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   یگانه علیزاده 

یکتای ابروی ساحل باال پرید و سکوت کرد، در دلش  

 داشت با دمش گردو یم شکست!  

ون کشید و با   پشجوان همان لحظه چند تراول بی 

از کیل  نهایت ادب و متانت به دستش داد و بعد 

تشکر، شماره اش را هم داد تا در صورت وجود  

د، خییل زودتر از آنچه که فکر یم   مشکل تماس بگی 

کرد، پش خداحافظر کرد و رفت، او ماند و یک  

 مشت تراول و مدارک طراچ. 

نگاهش به پول ها بود و داشت حساب و کتاب یم  

یال چقدرش برای خودش یم   کرد، بعد از خرید میر

یک حساب رسانگشتر متوجه شد خییل  ماند، با  

د!    از هر بار مزد یم گی 
 بیشیر

صنم تا زماتر که استاد مقدم آمد، ماند، ظاهرش گواه  

پشیماتر اش بود، یم دانست باید خییل برود و بیاید تا  
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   یگانه علیزاده 

دل ساحل را بدست آورد، هنوز هم باور نیم کرد  

باراتر اذیتش  پش بداخالق و ت  ادت  که آن روز رسد 

 کرده بود رفیق جینگ ساحل، سورنا باشد.  

طرفداری سفت و سخت ساحل به مذاقش خوش  

 نیامده بود.  

اما حاال بعد از یگ دو ماه، فکر یم کرد اشتباه و زیاده  

روی کرده، حیف دوستر شان بود که رس هیچ و پوچ  

ر رود. صنم برای کمک به ساحل قول همکاری   از بی 

وفقیت کرد، دل ساحل داشت نرم یم  دارد و آرزوی م

شد مگر چند تا دوست داشت که بخواهد به راحتر  

 قیدشان را بزند.  

ی از   استاد که آمد باز نگاهش را چرخاند و دید خی 

 سورنا نیست.  
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   یگانه علیزاده 

ون آورد و تماس گرفت، بوق ها به انتها   تلفنش را بی 

واب  رسید اما سورنا جواب نداد، فکر کرد شاید خ

مانده است، تا پایان کالس دو بار دیگر هم تماس  

ی نبود، ساحل هر حدش یم   گرفت اما باز هم خی 

توانست بزند اما تصورش را هم نیم کرد که سورنا با  

 چه مشکیل دارد دست و پنجه نرم یم کند...  

  

 ]23:36 03.08.19[  
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 قرارداد بستم.  دبه در آورده مرتیکه، من باهاش  _ 
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   یگانه علیزاده 

 پوریا پر حرص و حق به جانب گفت :  

 پس کو سندش هان؟ کو؟   _ 

سورنا نه یکبار بلکه صد بار، مو به مو، تمام اسناد و  

مدارک گاوصندوق، گوشه و کنار خانه، حتر کابینت و  

 کشو ها را هم زیر و رو کرده بود، اما اثری نبود.  

؟   _   سورنا مطمئتر

 سورنا عصت  به سمتش برگشت و با داد گفت :  

معلومه که مطمئنم، مگه بچه ام یا آلزایمر دارم،   _ 

 مرتیکه ی الشخور زده زیرش .  

و باز برای بار صد و یکم همه را از نظر گذراند و با  

 صداتی تحلیل رفته نالید :  

 بوی پول بیشیر به مشامش رسیده ت  وجود.   _ 
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   یگانه علیزاده 

را به رسش گرفت. پوریا    روی کاناپه نشست و دستش 

 با فاصله کنارش نشست و به آرایم گفت :  

 کاش حداقل دیروزو میومدی.    _ 

سورنا که طاقتش به رس آمده بود، با پرخاشگری  

 گفت :  

د بس کن دیگه پوریا، از دیروزه صد بار اینو گفتر ،   _ 

مرتیکه داره حاشا میکنه بود و نبود من چه فرفر یم  

...  کر   د، وقتر

 پوریا حرفش را قطع کرد و حق به جانب گفت :  

حداقل میومدی، نشون میدادی اونطور که فکر   _ 

 ت  خیال و ت  مسئو...  
ر  میکیر

حرفش با دیدن نگاه دلگی  سورنا نیمه تمام ماند.  

 سورنا پوزخندی زد و گفت :  
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 بگو دیگه، چرا حرفتو یم خوری؟     یگانه علیزاده 

 این نظر بقیه است نه من!   _ 

 سورنا به تلچر گفت :  

 ویل به نظر هم نظرین!   _ 

ی برادرش را تاب نیاورد و شانه اش را   پوریا دلگی 

 گرفت :  

سورنا! داداش من، تو خودتم میدوتر که مثل بقیه   _ 

ی اعضا رس هیچ کدوم از قرارداد ها و جلسات  

. جلسه ی فوری هم که گذاشته میشه، یگ در   نیستر

  ... ر . خب حق بده فکر کیر  میون حاضر مییسر

 سورنا حرفش را کامل کرد و گفت :  

م؟  پوریا  ت  مسئولیتر یم کنم آره؟ از زیر کار در  _  می 

د و ت  حوصله گفت :  
 چشمانش را فشر
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نه من حرفتو باور یم کنم، اما خب کو؟ کجاست؟     یگانه علیزاده 

 دزد زده به خونت؟  

 سورنا به مبل تکیه زد و گفت : 

، تو این المصب گذاشتم یا نه.   _   مشکل اینه یادم تر

 و لگد محکیم به گاوصندوق زد.  

ر آنکه به   ون آمد و حی  طرف  پوریا از اتاق بی 

خانه قدم بر میداشت صدایش را بلند کرد و   ر آشیی

 گفت :  

ر یم کنه، اون   _  این خانویم که میاد اینجارو تمی 

 ننداخته باشه قایط آشغاال؟  

سورنا با شتاب از جا بلند شد و به دنبال برادرش از  

ون آمد، صدایش هیجان زده و پر امید بود :    اتاق بی 

 خودشه!  ایول!  _ 
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ون کشید و شماره اش را     یگانه علیزاده  خییل رسی    ع تلفن را بی 

 گرفت چند ثانیه بعد صدای زن در گوشر پیچید :  

 سالم آقای خانزاده، حالتو...  

 سورنا به میان حرفش پرید و با عجله پرسید :  

جمیله خانوم، شما تو این یگ دو ماه برگه ای   _ 

؟   ر ون ننداختی  ی از بی  ر  چی 

یا همه تن گوش شده و سورنا را نگاه یم کرد،  پور 

 جمیله که هنوز متوجه نشده بود با گیچ  پرسید :  

 چه برگه ای؟  سورنا کالفه گفت :   _ 

ر یا   _  ون انداختی  کال کاغذ، ورق، برگه بی 
ً
، کال هر چی

 نه؟  

 یک؟    _ 

 سورنا هوفر کشید و کم مانده بود فریاد بزند :  
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 یگ دو ماه قبل.   _    یگانه علیزاده 

 آقا، من چه میدونم یادم نمیا..  ای  _ 
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سورنا وسط حرفش تلفن را قطع کرد و محکم به     یگانه علیزاده 

 مبل کوبید.  

َه گندش بزنن.   َ_ 
َ
 ا

ون رفته و برادرش را تنها  پوریا تصمیم گرفت  بی 

بگذارد بلکه در آرامش بخاطر بیاورد با سند چه کرده  

 است، البته اگر سندی وجود داشته باشد !  

 سورنا صدایش را بلند کرد و گفت :  

به گوش همه برسون، من با اون هیچی ندار، قرارداد  _ 

بستم اینکه االن گم و گور شده، منو، تالشمو زیر  

 .  سوال نیم بره

پوریا فقط رسی تکان داد و بدون هیچ حرفر برادرش را  

 ترک کرد و رفت.  

ر بود نه دزد به خانه اش زده است نه ت    سورنا مطمی 

 مسئولیتر کرده است.  
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   یگانه علیزاده 

آن شب را به خاطر یم آورد که خسته و کوفته و بعد  

از دعواتی که با نگار کرده بود، به خانه آمده و برگه  

ر پرت کرده بود، اما بیشیر از  های قر  ارداد را روی می 

  
ی

این دیگر حافظه اش سفید بود، یادش بود از خستگ

روی مبل خودش را انداخته بود، اما نیم دانست  

اسناد را داخل گاوصندوق گذاشت یا نه، انگار از اینجا  

به بعدش را ذهنش ثبت نکرده بود، با اینکه یم  

ن شک در  دانست اسناد به آن مهیم را بدو 

گاوصندوقش یم گذاشت اما ذهن پریشانش لحظه ی  

ر   قراردادنش در گاوصندوق را به یاد نیم آورد و همی 

باعث یم شد فکر کند، جمیله خانوم ت  حواش کرده  

ا و   ر و کاغذ ها را قایط کاغذ های باطله، جعبه های پییر

ون انداخته است.    دیگر دور ریختتر ها بی 
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   یگانه علیزاده 

انسش لعنت فرستاد.  آه خسته ای کشید و به ش

حاال دستش به جاتی بند نبود که ثابت کند مرد طمع  

کار زیر قول و قرارش زده است، حداقل یم توانست  

د، دلش نیم خواست حاج صادق را که   غرامت بگی 

ر امسال او را مدیر شعبه ی مرکزی کرده بود،   همی 

منده کند، اما انگار شانس با او یار نبود و سورنا هم   رسر

ر بار، باعث بوجود آمدن مشکیل شده  برای ا ولی 

 بود...  

 * 

سال نوتی که آمد بدترین سایل بود که تصورش یم  

 کرد.  

کت آجیل و خشکبار خانزاده برخالف سایر   رسر

ر و زیان فراواتر شد. مردی که   رقبایش، متحمل ضر

سورنا ادعا یم کرد با او قرارداد بسته، زیر بار نیم رفت  

طوری رفتار یم کرد که گوتی چند ماه قبل سورنا را  و 
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   یگانه علیزاده 

ر باعث شد، برند خانزاده   هرگز ندیده است و همی 

 سال جدید را بدون سود آغاز کند.  

  

 ]23:36 03.08.19[  
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البته نه تنها سودی نیم کرد که مجبور بود نیم زیادی  

برای تکمیل نیازش در تمایم شعبه ها،  از خزانه اش را 

وسط بگذارد. برای سورنا به هیچ وجه اوضاع خوت   

کا آشکارا نارضایتر خود را نسبت به   نبود، سایر رسر
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   یگانه علیزاده 

عملکرد سورنا اعالم کرده و خواستار برکناری اش  

شده بودند، حرف ها دورادور به گوشش یم رسید و  

  بعیصر اوقات از شدت حرص خنده اش یم گرفت، یم 

دانست این وسط کیس هست که از آب گاللود ( گل  

د اما نیم دانست چه کیس   و الی آلود ) مایه یم گی 

است و مسئله هم آنقدر برایش مهم نبود که دنبالش  

برود، شاید هم با جود این همه شواهد، داشت فکر  

یم کرد واقعا آن شب همه ی این راه را به روستا نرفته  

اد ببندد. وقتر به این نتیجه  است تا با آن مرد قرارد

ر پوریا، شبانه به جاده   رسید که آن شب بعد از رفیر

زده بود تا دروغ مرد را حاشا کند، بعد از چند ساعت  

ر بود دست   وقتر رسید و توانست مرد را ببیند، مطمی 

پر بر میگردد، مرد ابتدا به وضوح جاخورد و حتر  

یک  رنگش هم پرید، سورنا پوزخند زنان سیع کرد 

ساند، اما مرد که   دستر زده و او را از وجود قرارداد بیر
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   یگانه علیزاده 

ر خی  دارد با اعتماد به نفس   معلوم بود از همه چی 

کامل وجود قرار و قرارداد را تکذیب کرد و همه را  

 مرد روستاتی که از  
خیاالت سورنا پنداشت. وقتر

تجارت و بازارش آن چنان رس در نیم آورد با اطمینان  

سورنا رد یم کرد، پس سورنا هم باید  کامل حرف های 

به ذهنش و خاطراتش شک یم کرد. دیدار با مرد نه  

تنها ثمری به بار نداشت که حتر ذهنش را هم دچار  

تزلزل کرده بود. روز ها از پس هم یم گذشت و  

پرخاشگری سورنا بیش از حد یم شد، در این میان  

 هیچکس از خشمش در امان نبود حتر ساحل.   

ی که همراهش به روستا رفته بود تا بلکه  چندبار 

د، ترکش   بتواند قبل از سال نو، رضایت مرد را بگی 

های سورنا ، به جان او هم نشسته بود، اما ساحل  

رفیق نیمه راه نبود، با صبوری غرغر ها و داد و فریاد  
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د و با خنده بحث را   های سورنا را گوش یم سیی

نیم تواند دوا  عوض یم کرد، یم دانست اگر دردش را 

 کند حداقل مرهم زخم هایش باشد.   

کت منتظر سورنا بود تا   روزی که ساحل در الت  رسر

حرف های آخرش را به هیئت جلسه گفته و خودش  

ر بار سورنا رسش فریاد کشیده   ئه کند، برای اولی  را تی 

بود، البته که نیم دانست خشم و خروشش از چه  

قه ی باال چه جنجایل را پشت  نشات گرفته و طب

 رسش گذاشته است.  

وقتر بعد از اتمام جلسه، حاج صادق با لحن نه  

چندان دوستانه از او خواست از دوستان نابابش  

فاصله گرفته تا بیشیر از این به دردرس نیفتد باعث  

شد خودداری اش را از دست بدهد. از روزی که این  

ی سورنا نقل  اتفاق افتاده بود، بحث خانه ی مجرد 

محافل شده بود و حاج صادق تا فرصت میافت هر  
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چه تقصی  بود گردن خانه و نبود خانواده کنار سورنا  

یم انداخت و حال هم انگشت اتهامش دوستانش را  

نشانه گرفته بود. هر چه بود وقتر حاج صادق با  

ر ساحل را نشان داده بود و خواسته    خشمگی 
چشماتر

 ت  رس 
د ضامن انفجار   بود از این دخیر و پا فاصله بگی 

 سورنا را کشیده بود.  

؟   _   یگ کم بود که حاال دو تا دو تا شکار یم کتر

ید طبقه ی باال  
ُ
سورنا گیج نگاهش کرد و وقتر از وُوید

ر روی صندیل ها نشسته بود اشاره   به ساحیل که  پایی 

 زد و با لحن زشتر ادامه داد :  

ه  _  ر دخیر ی ت  رس و پا! مردونگیت کجا رفته که  همی 

اینجور ت  نام و نشون ها رو دنبال خودت یم کشوتر  

؟ دیگر خودداری اش ممکن بود، صدایش را پس کله  
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اش انداخت و رو به همه که عمو احمد، پوریا و  

 کامران را تشکیل میداد، غرید : 

خوب شد که این مشکل پیش اومد که منم بشناسم   _ 

 .  دور و بریامو 

 رو به حاج صادق ادامه داد :  

 این پشه از   _ 
ی

ر بودی حاچ  نه؟ که بگ منتظر همی 

؟    عهده اش بر نمیاد و کینه و کدورتاتو رو کتر

 انگشتش را به نشان تهدید باال آورد و غرید:   

نگاه چپ هیچکدومتون به اون دخیر نیم چسبه،   _ 

که تار موشو با کیس  اونقدر مرام و معرفت ازش دیدم  

 عوض نکنم.   

 قدیم جلو آمد و رو به پدرش زمزمه کرد :  
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تو اون دین و آییتر که پیشونیت از سجده ی   _ 

زیادش رد افتاده، نیومده که نباس کسیو زود قضاوت  

؟     کتر

پایان جمله اش همزمان شد با سییل محکیم که حاج  

بتش به اندازه ای قوی   صادق در گوشش نواخت، ضر

د که صورت سورنا به یک ور پرت شد. رنگ از  بو 

روی همه پرید ، پوریا ناباور پدرش را صدا زد و عمو  

احمد بهت زده جلو آمد. حاج صادق از خشم یم  

لرزید. این سییل مانند بمب صدا در کرد. همه از اتاق  

ون زده و جو متشنج خانواده ی خانزاده را نگاه   ها بی 

د بود که روی لب های  مث کردند در این میان نیشخن

 کامران یم نشست.  

سورنا فقط رسی به نشان تاسف تکان داد و از آنها  

جدا شد.با داد پوریا افرادی که ایستاده و این معرکه را  
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تماشا یم کردند پراکنده شدند. سورنا ت  خیالخیاِل  

ر آمد، سییل هنوز در گوشش   آسانسور از پله ها پایی 

 رد.  زنگ یم خو 

وقتر ساحل با دیدنش از جا بلند شد تازه چشم   

ت   اهن اسیی سورنا به ظاهرش افتاد، شلوار اسلش و پی 

گشادی که تا روی زانویش یم آمد و یک کِتکت  

ر همرنِگهمرنگ اسلش!    جیِنجی 

بیشیر از هر زمان دیگری تیپ پشانه ای داشت و باید  

 اقرار یم کرد جذاب تر شده!  

  

 ]23:37 03.08.19[  

یاد حرف حاج صادق آتش شد و به جانش افتاد، ت   

توجه به افرادی که زیر چشیم نظاره اش یم کردند رس  

 ساحل از همه جا ت  خی  فریاد کشید :  
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این چه ریخت و قیافه ایه که درست کردی؟ بلوز   _ 

ون، بهیر نبود؟ ساحل هاج و واج   شلوار میومدی بی 

    نگاهش کرد. 

 سورنا از کنارش گذشت و با اخم غر زد :  

 شالتو بکش جلو.   _ 

درب گردان روبرویش را با خشم کنار زد و ساحل با دو  

، قبل از اینکه از او جا بماند پشت رسش دوید. رگ  

ون زده بود و تار های آشفته ی   های دستش همه بی 

مو از کش در آمده بودند. ساحل بدون هیچ کالیم  

د اما ساحل  فقط دنبالش ک رد ، سورنا سوییچ را فشر

 مردد ایستاد.  

قبل از اینکه سوار شود به طرفش چرخید و چون او را  

 ایستاده دید توپید :  
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 چرا معطیل کارت دعوت بدم؟   _ 

ساحل باز هم صبوری کرد محال بود سورنا به او ت   

یز شده و   ش لی  ایم کند، یم دانست کاسه ی صی  احیر

از همه جا تحت فشار است که اینگونه داد و ت  داد  

 به راه انداخته است.  

ساحل آرام قدم برداشت و بدون زره ای دلخوری آرام  

 گفت :  

 کارمون تموم شد دیگه، من بر میگردم خونه.    _ 

ل نماید فقط با   سورنا سیع داشت خودش را کنیر

 دندان های کلید شده غرید :  

... .  منو سگ نکن ساحل اعصا  _   بم به اندازه کافر
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ساحل لبش را گزید و به این فکر کرد که هر چه  

زودتر دم دست سورنا نباشد بهیر است اما نیم  

  

   03.08.19   23:37    

# 90   
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دانست تنها کیس که آرامش یم کند و مهم تر از آن  

 تنها کیس که سورنا به آن نیاز دارد خود اوست!  

ر که هر دو سوار شدند چشم سورنا به برگه ی   همی 

د خو  رد، لعنتر نثار حواس پرتش کرد  سفید روی داشی 

د چنگ زد. رو به ساحل   و مصمم آن را از روی داشی 

 که ناراحت نگاهش یم کرد گفت :  

 بمون االن برمیگردم.   _ 

ر خودش را   وقتر سورنا رفت، با آیه خسته و غمگی 

روی صندیل رها کرد، روزهای تعطیل سال جدید به  

گذشت. نیم دانست چطوری  بدترین شکل ممکن یم  

یم تواند به سورنا کمک کند و ترجیح یم داد حداقل  

در مشکالتش حضور داشته باشد اگر راه حیل برایش  

ندارد و حال میدید خودش هم باعث عصبانیتش  

شده. دقیق نیم دانست از یک، اما جایگاه سورنا به  

قدری برایش باال و با ارزش بود که حاضر بود برایش  
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بکند، اما حال فکر یم کرد جلو دست و   هر کاری

پایش را گرفته و به نوغ مزاحمش است، هر چند که  

در واقعیت این ذهنیت ساحل کامال اشتباه بود. اگر  

سورنا با آن لحن دستوری، ماندنش را نیم خواست،  

ت  شک خییل زود جدا شده و به خانه بر میگشت.  

امش حفظ شود و حرمت   دوست داشت احیر

ر نرود.  میانشا  ن هم از بی 

نفس عمیقر کشید و باز ذهنش حوایل مشکالت  

خودش پرسه زد، دو هفته بعد تولدش بود و در  

 چه سختر ها که پشت رس   20آستانه ی 
ی
سالگ

ر سورنا نشسته   نگذاشته بود، اما حال که درون ماشی 

ی هایش فکر یم کرد زیاد هم برایش غی    و به درگی 

 اش  قابل حل ن
ی

بود، شاید هم حضور سورنا در زندیک

 او را صبور کرده بود.  
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مرد لعنتر که حال دیگر اسمش را یم دانست یک  

هفته بعد از آن شب سخت، او را در راه برگشت از  

خانه غافلگی  کرده بود، با این تفاوت که فقط   ر آشیی

ی از بادیگارد های عویصر مانند   خودش بود و خی 

 نبود. با درخواستر مودبانه از او خواسته بود  اردشی  

کشان صحبت هاتی   سوار شود تا در مورد مشکل مشیر

رد و بدل شود. ساحل هم ت  درنگ پذیرفت تا حداقل  

جاده ی مه آلود مقابلش خایل از ابهام شود. مرد با  

 امجد، حسات  بساط  
معرفر خودش به نام ماتر

ره ی زمخت  تفری    ح ساحل را فراهم کرد، به آن چه

ر نام ظریقر ابدا نیم آمد، اما بحث انگار مهم   همچی 

تر از خنده های ریز ساحل بود که امجد بدون توجه  

وع   به او، به نطق غرایش را ادامه داد.  زمان رسر

عملیات را هم به آخر فروردین ماه چند روز قبل از  

کا، که سهام دار اصیل عمو شهروز    که رسر
ی

جشن بزریک
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ر باعث شد نفس آسوده ای   بود موکول کرد،  همی 

بکشد، بیشیر از یک ماه فرصت داشت و یم توانست  

هاتی که آن شب از سورنا دیده بود، فکری به  
ر با چی 

 حال گاوصندوق کند.  

جلسه ی یک ساعته در میان تماس های ت  دری    غ   

محیا و خانجون به پایان رسید در حالیکه هربار که  

م ت  پروا روی  تلفن ساحل یم لرزید نگاه امجد ه

نده یم نشست.    تماس گی 

آدرس دقیق جاتی که شهروز اسناد مهم را در آن  

ه یم کرد نوشت و بدست ساحل داد. به او قول   ذخی 

کمک هم داد تا خیالش از رفت و آمد و امنیتش و اگر  

در یط عملیات لو رفتند راحت شود، فقط بازکردن  

امجد کمکش را با درآوردن  گاوصندوق مانده بود که 

ریز اطالعات از نوع و مارک گاوصندوق ارائه کرد و  
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تمام. بیشیر از این نیم توانست کاری کند، از اینگونه  

تردستر و مهارت ها رسرشته ای نداشت، و در  

جواب سوال پر تمسخر ساحل که ندانستنش را در  

 این مورد زیر سوال برده بود با نیشخند گفت :  

یکهوتی منفجر کردن خوب تخصص دارم،  من تو  _ 

اگر یم خواستم ردی ازم بمونه تو رو انتخاب نیم  

 کردم.  

و به این ترتیب به طور مستقیم یادآوری کرد که از او  

به عنوان قرباتر استفاده یم کند و حواسش به حرف  

 هایش باشد.   

 ساحل ابروتی باال پراند و گفت :  

،  فکر نکن اگه سن و سالم کمه،  _  میتوتر دورم بزتر

 شت  که بخوام..  

 امجد حرفش را قطع کرد و با تمسخر گفت :  
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بخوای؟ مگه اون دوستای خوشتیپت همرات   _ 

ر به سمتش   ی خشمگی  ؟  ساحل مانند بی  ر
نیسیر

 چشم غره رفت و با عصبانیت گفت: 

دی، پس به خودم مربوطه از یک    _  کارو به من سیی

 نه، فهمیدی؟    کمک بخوام از یک

 میخوای دست تنها از پسش بربیای؟   _ 

اینشم به خودم مربوطه تو فقط سند کوفتیتو بگی    _ 

 والسالم، پای رفیقامو نمیکیسر وسط.  

 انگشتش را تهدید وار جلویش تکان داد و غرید :  

بخوای موش بدووتر تو این بازی بد میبیتر آقای   _ 

س!    امجد، از من و خشمم بیر

ر پیاده شد به تالفر حرصش در   این را گفت و از ماشی 

ر را محکم بهم کوبید و رفت.    ماشی 
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امجد با یک خنده ی محو نگاهش یم کرد، شاخ و  

شانه کشیدن هایش برای امجد تفری    ح محسوب یم  

شد و بساط رسگریم اش را فراهم یم کرد... این دخیر  

 هنوز نیم دانست امجد کیست؟!  

 دل و جراتیه!    نگفته بود این قدر دخیر پر  _ 

ر را به حرکت   این را زیرلب تکرار کرد و بعد ماشی 

 درآورد.  

  

ر سورنا یکه خورده از   ر و نشسیر با باز شدن در ماشی 

ون آمد. سورنا نیم نگایه حواله اش کرد و   فکر بی 

 اش ادامه داد.  
ی

 بدون حرف به رانندیک

ذهنش پا  سکوت و آرامش پیش آمده باعث شد، باز  

د و خاطرات را جلوی چشمانش بیاورد، از  روز   35بگی 

روز مانده بود و دیر یا زود   21وقتر که داشت حاال 
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شب رسنوشت ساز فرا یم رسید در حالیکه هیچ  

 در خود نیم دید.  
ی

 آمادیک

  

 ]23:37 03.08.19[  

باز جای شکرش بافر بود، دست شهروز و تهدید  

 اش کوتاه شده بود، تا چند  هایش 
ی

موقتا از رس زندیک

وقت پیش نیم دانست دلیل سکوت یکباره ی شهروز  

ر یم فرستد و نه   ی تی زمی 
چیست، که نه مشیر

تهدیدش را عمیل یم کند با وجودی که وصیت نامه را  

 ت  رس و صدا  
در اختیار داشت. اما زماتر که اتفافر

و عمه اش  خانه آمده بود و صدای گفتگوی خانجون 

ر برد.     را شنیده بود تی به همه چی 
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خانجون بیچاره دقیقا فردای آن شب کذاتی که  

شهروز و بهروز با رجز خواتر از وجود وصیت نامه  

ی دوم خی  داده بودند، به نزدشان رفته و خییل جدی  

و بدون هیچ نرمیسر هر دو را عاق کرده بود، ساحل  

 اش چسبید و  وقتر این را شنید ابروهایش به پیشاتر 

ت نفسش بند آمد. شهروز و بهروز که   از شدت حی 

ه   ف دچار شدن به گنایه کبی   یم دانستند در رسر

اند، به طور موقت قید وصیت نامه را زده و فعال  

 گوشه ی گاوصندوق پنهانش کرده بودند.  

ساحل حاال دلیِل دست دست کردن شهروز را یم  

ه و  فهمید. اما نیم دانست عموهاتی که گنا  ه کبی 

ه را خوب یم فهمیدند چطور قصد خوردن مال   صغی 

یتیم را داشتند واقعا نیم فهمید چطور وجدان شان را  

 توجیه یم کنند.  
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ون فرستاد، سورنا به    نفس بعدی اش را هم که بی 

 خود آمد .  

فکر کرد آه های گاه و بیگاهش از دلخوری از او  

د، نگاهش   کرد اما زود نگاه گرفت،  رسچشمه یم گی 

احساس یم کرد زیاده روی کرده و نباید رسش داد یم  

زد. اما یم دانست وقتر عصباتر است به کمیر کیس  

 رحم یم کند.  

 از زمستان را در   
ی

در خنکای بهار که هنوز رد پررنگ

ر کشید تا هوای رسد در   خود داشت، شیشه را پایی 

ر به حرکت درآید، صدایش از داد و  فریادش   ماشی 

 بریم ناهار؟    _ خش گرفته بود : 

ساحل دلش سوخت برای غم صدای سورنا در کمیر  

ش را داشت از دست یم داد،   ر از دو هفته همه چی 
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د بود، استعفانامه اش بود،   برگه ای که روی داشی 

خییل قبل تر ها نوشته بود و با اضار ساحل فعال  

ز به قدری عصت  اش  دست نگه داشته بود اما امرو 

کرده بودند که خییل زود تصمیمش را گرفت و عطای  

کت را به لقایش بخشید.    رسر

  

 ]23:37 03.08.19[  
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منتظر جواب نماند، چون به نظر یم رسید به  

ر را گوشه ی   رستوران مورد نظرش رسیده باشد، ماشی 

 خیابان پارک کرد و به طرف ساحل چرخید :  

 بریم؟   _ 

خوب بود که داشت نظرش را یم پرسید، ساحل  

 لبخند مهرباتر زد و دستش را روی سینه گذاشت :  

 هر چی داآشمون بگه!   _ 

ر پیاده   لبخند سورنا جان گرفت و ت  حرف از ماشی 

ر آمد، دستر به   شد. ساحل هم به تبعیت از او پایی 

سورنا جلوی در  رس و وضع خود کشید تا مرتب شود، 

مکث کرد تا ساحل هم برسد، اما او خدا خدا یم کرد  

داخل رفته و منتظرش نماند، از نگاه های مقایسه گر 

ار بود و مطمئنا به محض ورود برای   ر مردم بی 
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کنجکاوی هم که شده همراه سورنا را از نظر یم  

 گذراندند.  

 ِد یاال!   _ 

ودش  با تشر سورنا خرناسه ای کشید و کیم حریص خ

را به او رساند. سورنا با دیدنش لبخندی زد و با اشاره  

ی دست و چشم علت عصت  بودنش را پرسید.  

 ساحل تات  به چشمانش داد و گفت :  

 زیر سایه ات به چشم نمیام خب!   _ 

سورنا با دست در را کنار زد و مچ دستش را گرفت و  

 به دنبال خود کشاند :  

! وقتر من اینجام، چه   _  ر  بهیر َ َ معتر میده دل بی 

؟  ساحل مانند برق گرفته ها رس جایش ایستاد.    بیسر

 دستش به سمتش چرخید و او که  
ی

سورنا با کشیدیک

مبهوت نگاهش یم کرد را از نظر گذراند ، ابروهایش  
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پرسیسر باال رفت. ساحل ت  توجه به رسچر صورتش  

و   که به خوت  عیان بود آب دهانش را قورت داد 

 زمزمه کرد :  

ر؟ اونم من؟؟   _ 
َ
 دل َبَ

 سورنا ت  خیال به حرکت افتاد و باز دستش را کشید :  

 منظورت از به چشم اومدن چی بود پس؟   _ 

خون بود که به صورتش یم دوید، قلبش به شدت به  

 تپش افتاده بود.  

ر ها را به دنبال جای مناسب و   ر آنکه می  سورنا حی 

 به نطقش ادامه داد :  دنج یگ یگ رد یم کرد  

 خوش ندارم تا من کنارتم چشم کیس بچرخه روت!   _ 
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دم به دم دمای تن ساحل باال یم رفت. آنقدر گرمش  

شده بود که حس یم کرد از گوش هایش هم حرارت  

ون یم زند.    بی 

لبخند سمچ  روی لبش آمد که سیع کرد چهره ی ت   

د و آن را پس زند   بگی 
ر کیم   تفاوتر اما نیم شد! چی 

 نبود شنیدن این حرفا از زبان مردی مانند سورنا.   

 با دیدن چند نگاه  
ی

حس خوب غرور و خودشیفتگ

ر رفت، چه    از بی 
متعجب و البته پر تحقی  به آتر

 ساده دل خوش کرده بود به دو کالم حرف از سورنا!  

 آیه کشید و با تلچر گفت :  

ی؟ تو  _  خونمم نیست! یک به من نگاه یم کنه  دلی 

آخه؟ سورنا یکدفعه به سمتش چرخید، ساحل  

غافلگی  شد و قبل از اینکه عکس العمل مناست   

نشان دهد محکم به تخت سینه اش خورد. آخ ت  هوا  

ون جست، دستر به بیتر اش   از میان لب هایش بی 
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ایصر کند با شنیدن حرف سورنا   کشید و تا آمد اعیر

 انش ماسید :  حرف در ده

 ت  خیالیت، خییل هارو بیچاره کردی   _ 
ر تو با همی 

 آخه !  

بند دلش پاره شد. با ناباوری و بهت نگاهش کرد،  

 دهانش نیمه باز مانده بود!  

چشمانش به دنبال ردی از شوچر و شیطنت در میان  

چشمان سورنا دو دو زد. اما نبود... تمامش جدیت  

 عطوفت.  بود با رگه هاتی از مهر و 

 چشمانش از حرارت حرف سورنا به اشک در آمد.   

ه اش بود،   نگاه پرمهر و مهربان سورنا همچنان خی 

انگار به دور از زمان و مکان در افکارشان غوطه ور  
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شده بودند شاید هم با نگاه به یکدیگر جواب یم  

 دادند.  

ان  سورنا زودتر به خودش آمد، نگاهش را شاد و شیط

کرد و با دو انگشت لِپلپ ساحِلساحل وا رفته را  

 کشید. با چشم اشاره زد زودتر بشیند.   

 نشست در حالیکه  
ی

ساحل هنوز مات بود با منگ

 هنوز نسیم گرم و مطبوغ روحش را نوازش یم کرد.  

شان رسید. ساحل   ر بالفاصله پیش خدمت رس می 

خودش را جمع و جور کرد اما گرمای کالم پر محبت  

 سورنا هنوز همراهش بود.  

ین غذای رستوران را با تمام   سورنا دو پرس از بهیر

مخلفات سفارش داد، به نظر یم رسید با دیل از عزا  

 در آوردن حرص یک ساعت قبلش را خاموش یم کند.  
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 به خودش لعنت فرستاد،  
ی

ساحل به این ت  جنبگ

ه  حتر دلش یم خواست مشتر بر رسش بکوبد ک 

اینگونه احمقانه رفتار یم کرد، ناخودآگاه و بدون  

ین را برای   ر آن جمله ی شی 
ل صحنه ی گفیر کنیر

خودش تداغ کرد، دلش لرزی کرد و کف دستش تی   

ی نیم دید اما  ر کشید، ناباور به دستش نگاه کرد، چی 

یک لحظه شوک ماند، پارسال بود که با حرف های  

ر حایل یم رسید، ل رزش دل و تی   عماد به یک چنی 

 کشیدن دست !  

رسش را ریز تکان داد و چند بار نه نه را زیر لب تکرار  

کرد، افکار پلیدی در رسش جولون یم داد، سیع کرد  

چشمان مورب و کشیده ی عماد در ذهنش نقش  

بندد، همان کاری که یم توانست ذهنش را به یک  
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د، اما حس کرد نه چشمانش به   ین بی  خیال شی 

 است و نه یاد و خاطرش!   جذابیت قبل

 رو نگار دست بلند کردم.   _ 

جمله ی مایوسانه و پر درد سورنا مانند دستر قوی  

تمام فکر و خیالش را برهم زد، هر چه حس خوب بود  

با میان آمدن نام نگار و بعد هم جمله ی سورنا پر  

 کشید و رفت.  

لحظه ای  ساحل چنان متعجب رسش را باال آورد که 

ل   سورنا جا خورد. در جایش جابجا شد و با خشم کنیر

 شده ای غرید :  

دیوونه شده. جای اینکه مرهم دردم بشه، بالی   _ 

 جونم شده.  



  

 

   

  
 896 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ساحل نیم دانست ذهنش را چگونه آرام کند، نیم  

ر دهد    اش را تسکی 
ی

مندیک دانست عذاب وجدان و رسر

 و یا گوش به حرف های سورنا بسپارد؟؟  

  

 ]23:37 03.08.19[  

نام نگار چنان حالش را بد کرد که خدا یم دانست،  

احساس کرد یک آدم پست و عویصر شده که دارد کم  

کم عشق یک نفر دیگر را تصاحب یم کند، همان  

 کاری که با او کرده بودند ...  

لحظه ای دلش برای نگار که ت  خی  از همه جا در  

سوخت، متنفر بود از اینکه  خانه اش نشسته بود، 

 نفر سوم رابطه ای شود، متنفر بود...  
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دوباره رسش را تکان ریزی داد و گفت، ما فقط  

 دوستیم فقط دوست...  

 با تشر و صدای به خشم نشسته ی سورنا از جا پرید :  

؟   _   یه بچه کجاتی

چشمان ساحل که ت  حواس نگاهش کرد، فهمید تمام  

وت گذرانده است.  این چند دقیقه را هم در   هیی

مندمون کردی لالهن!   _   دستت درد نکنه، رسر

منده گفت   ساحل لب گزید و با رنگ و روتی رسخ و رسر

 : 

 روم سیاه داداش حواسم پرت شد.   _ 

ی گفت تا گوش دلش را   داداش را با غلظت بیشیر

ر بود امروز که بگذرد از خاطره   پیچانده باشد، مطمی 

ن روزی که هورمون هایش بهم ریخته بود  اش به عنوا

 یاد یم کرد!  
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 مطمئنا کار هورمون هایش بود! 

نگاه سورنا همچنان دلخور و عصباتر بود، ساحل  

 طاقت نیاورد و گفت :  

 جهالت کردم شما ببخش بزرگوار!   _ 

ی زیرلب   ر ر خورد و چی  گوشه ی چشمان سورنا چی 

 گفت که ساحل از شنیدنش عاجز ماند.  

ح پا شده بند کرده که برو دکیر حتما فراموشر  از صب _ 

 گرفتر 

 ! 

حواس ساحل که پرت از صبح پا شده ی سورنا بود و  

ت  وقفه داشت از خودش یم پرسید که یعتر شب تا  

صبح پیش هم بوده اند؟؟ با رسیدن به انتهای جمله  

متوقف ماند. با چشماتر گرد شده سورنا را نگاه کرد،  
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نگار فکر یم کرد این هیکل با آن هوش و ذکاوت  

 بود که  
ر
فراموشر گرفته است؟  خنده دار ترین حرف

 شنیده بود!  

با یک پوزخند و حریص که دلیلش را نیم دانست  

ابروهایش را با چندش باال انداخت و ناخواسته گفت  

 : 

ت...   _ 
َ
 چه پررو، خودش آلزایمر گرفته ت  ت

خندان سورنا حرف در  با دیدن چشمان متعجب و  

منده و رنگ پریده لبش را گزید و   دهانش ماسید، رسر

 دهان نیمه بازش را بست.  

 یم بخیسر یهو آتییسر شدم.  _ 

ر انداخت تا بیشیر از این چشم   ر رسش را پایی  مگی  رسر

 در چشم سورنای شیطان نشود!  
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سورنا با یک رسخوشر عیان خودش را پیش کشید و  

ر   قالب کرد :  دست هایش را روی می 

ین زبون!   _   حریص مییسر خوب گاف میدی شی 

قرار بود با کنایه های سورنا خجالت زده تر شود اما  

مثل اینکه امروز او قصد بازی با روح و روانش را  

 داشت!  

  

 ]23:38 03.08.19[  
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اما ساحل نیشگون محکیم از پایش گرفت تا به خود  

جاتی خوانده بود که یم گفت » هر چند وقت  آید، 

یک بار خودتان را چک کنید ببینید شبیه کیس نشدید  

 که از او متنفر بودید؟!  

 » 

ی   و حال به طرز وحشتنایک حس یم کرد شبیه دخیر

 شده که عماد را از او گرفته بود!   

این فکر به قدری تکان دهنده بود که همان لحظه  

م و خجالت به تپش افتاد، عهد کرد که  قلبش ا ز رسر

دیگر با هیچ کالم منظور دار یا ت  منظور سورنا دل  

نلرزاند! یم دانست که خوب اهل وفا به عهد است.  

ر بود که وقتر نام خدا را شاهد   حداقل این را مطمی 

ر عهدش یم آورد، شکستنش محال یم شود!    بسیر
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ر  حضور یکباره ی گارسون و بوی خوش و دل ا نگی 

غذا هر دو را از سکوت طوالتر چند دقیقه قبل نجات  

ر و متعارف،   ر جمالت روتی 
داد. گارسون پس از گفیر

غذا را چید و شب خوت  را برایشان آرزو کرد و بعد  

 رفت.  

ساحل نقاب ت  تفاوتر را به چشمانش زد، دل نباخته  

ر سورنا   بود، فقط خوشش آمده بود، از هر چی 

 خوشش آمده بود!  

دن  وسو  سه ای که در گوشش یم پیچید را با فشر

 دندان هایش پس زد و با رسزنش پرسید :  

 ناموسا دست روش بلند کردی؟   _ 

  
ی

این قسمت دیگر نقش بازی کردن نبود، در مردانگ

 سورنا، دست روی دخیر بلند کردن را نیم دید.  
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سورنا دستش در میانه ی راه خشک شد، با چهره  

که پر بود از درد و شاید هم پشیماتر قاشق را در  ای  

ظرف رها کرد و خود را در صندیل اش رها کرد. ساحل  

منده از سوال نا به جایش پر خجالت زمزمه کرد :    رسر

 داداش حاال غذاتو بخور.   _ 

سورنا پوزخندی زد و رسش را به نشانه ی تاسف تکان  

ار که در گذشته هایش  داد، پس از دقایقر سکوت انگ 

 غرق شده باشد گفت :  

 سالش بود!    12وقتر شد دخیر عمه ام  _ 

ساحل با گیچ  نگاهش کرد در حالیکه هنوز متوجه ی  

 مفهوم جمله اش نشده بود... 

بعد از چند سال دوا و درمون عمه ام و شوهرش به   _ 

این نتیجه رسیدن که باس ننه بابای یه بچه ی دیگه  

 باشن!  
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سورنا اخم کرده بود و برق خشم در نگاهش بیداد یم  

کرد، ساحل هم خودش را پس کشید و با مییل که  

حاال دیگر کور شده بود، به دقت و البته کنجکاوی  

د :    گوش به حرف های سورنا سیی

ر بار دیدمش، چشام از تعجب گرد   _  وقتر برای اولی 

ر    بچه ی موطالتی با چشای سی 
شده بود، یه دخیر

 ت!  درش

قلب ساحل در سینه اش لرزید! نگار فراتر از تصورش  

 زیبا بود...  

 تلخندی زد و ادامه داد :  

انقدر خوشگل بود که خییل زود دهن همه رو   _ 

ه.    بست، هیشگ نتونست از عمه خرده بگی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ا ، منفور هم سن و ساالش   هر چقدر محبوب بزرگیر

 بود!  

از حسادت بود یا حس  هیشگ بازیش نیم داد، 

 اما هر چه که بود نگار از جمع بچه های  
ی

غریبگ

 فامیل طرد شده بود!  

چشمان کنجکاو ساحل را شکار کرد و با یک خنده ی  

 پر درد یکهو گفت :  

 متر که االن جلوتم، یه سورنای دیگه بودم!   _ 

نای توضیح ندارم، فقط بدون با االنم خییل فرق  

کردن و حکم دادن درست    داشتم. منو ندیده قضاوت

 مثل االن!   

دستر در موهایش کشید و طره ی لجبازی که از کش  

ون زده بود را ت  حواس به عقب فرستاد...    بی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ساحل لحظه ای حواسش پرت موهای پر و مردانه  

ی سورنا شد که با وجود بلند بودنش همچنان ابهت  

 مردانه اش را حفظ کرده بود.. 

زود به خود آمد و با استغفراللیه زیر لب، به   خییل

د که از خشمش کم شده بود :    سورنا گوش سیی

کم کم زیر پر و بالشو گرفتم با تهدید و زور بود  _ 

 مجبور کردم ، تو بازیاشون راش بدن!   

ساحل نیم دانست اشتباه یم دید و یا واقعا لبخندش  

 مهربان شده بود : 

ین زبون  زودتر از همه به من  _   شی 
اعتماد کرد، دخیر

و پر مهری بود، اونقدر واسم عزیز شد که بعیصر  

اوقات با ماریا و پریوش رسش بحث راه یم انداختم.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

وی با محبت های من رسید به   ر  گوشه گی  و میر
دخیر

 جاتی که یکه تاز فامیل شد...  

 چشمانش برق زد از خشم ، از درد، از غم...  

 د کنه.  به جاتی که بتونه تهدی  _ 

 با صداتی بلند تر از قبل غرید : 

 تهدید کنه! منو با خیانت تهدید کنه!   _ 

ساحل شوکه و ناباور دست روی دهانش گذاشت،  

ت دو دو یم زد، سورنا یک لحظه   چشمانش از حی 

انگار که به خود آمده باشد، وسط حرفش سکوت  

اتی است  کرد. سکوتر که معلوم بود از نارضایتر حرف

 که زده بود.  

ساحل دلش این را نیم خواست در میان شویک که  

حرف های سورنا داده بود باز به این یم اندیشید که  

ر رازهایش باشد، گوِش درِد دل   دوست داشت امی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

هایش باشد... پشیمان نشود از اینکه سفره ی دلش  

 را پیشش باز کرده...  

شن از  سورنا ت  تفاوت به چشمان مشتاق ساحل، خ

 جا بلند شد و به طرف جاتی که رسویس بود راه افتاد.  

ساحل آیه کشید و آنقدر نگاهش کرد تا از روبرویش  

ناپدید شد. هیکل بلند و باال و درشتش، از پشت چه  

جذبه و شکویه به او داده بود، در یک چشم  

چرخاندن چند نگاه شیفته را مشاهده کرد، با تاسف  

 نگاهش را گرفت و زیرلب زمزمه کرد :  

ه!   _  ر همراه داره باز چششون هرز می   میبنی 

ر که این را گفت نداتی در گوشش زمزمه کرد »   همی 

 درست مثل تو «  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

متاسفانه حقیقت مانند زهر تلخ و دردناک بود! و  

تلخ تر آن که خودش هم به این قسمت واقف بود.  

فش را وسط   گذاشت و عهد کرد  دوباره مرام و رسر

دیگر دل و نگاهش هرز نرود حداقلنه تا زماتر که  

 همراه داشت...  

  

 ]23:38 03.08.19[  

دقایقر بعد وقتر سورنا برگشت، ساحل مسلط تر از  

قبل بود و حتر یم توانست قسم بخورد دل لرزیدن  

 هورمون های بدنش  
ی

های چندی قبلش از بهم ریختگ

 بوده...  

ر که سورنا نشست نیشخند زد و گفت :  ه  می 

 حاچ  کشته مون کردی، وا بده دیگه، ضعف کردم.   _ 

 سورنا لبخند محوی زد و گفت :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ت، امروز کال مهمون من چطوره؟!   _   به پاس صی 

ساحل که فقط خدا یم دانست چقدر خوشحال بود  

 اش  
ی

از این که توانسته در همان پوسته ی همیشگ

 د و مخالف گفت :  فرو برود، اخم کر 

خوب نیست! من مناسبت داشته باشه زیر بار   _ 

م چه رسدبه...    نمی 

 مناسبتش استعفامه.   _ 

زبانش به کامش چسبید با این حرف جدی سورنا. تازه  

یادش آمد سورنا حاال بدون کار محسوب یم شد پس  

ر   صد در صد نباید خرج این همه غذا آن هم در چنی 

 رستوراتر را به گردنش یم انداخت.  

 جدی تر از قبل گفت :  

 به جوونیم قسم نمیذارم!   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا مات نگاهش کرد، ساحل دستپاچه حرفش را  

 تصحیح کرد :  

 _   ! ر دیگه، اینکه تو همه رو حساب کتر  چی 

، ت  حوصله و کالفه نگاهش کرد :    سورنا عصت 

  یک این قسمو چپونده تو دهنت که تا تقر ب   _ 
ر
ه توف

 میخورهیم کیسر وسط؟!  

 ساحل چشم و ابرو رقصوند و گفت :  

 جز اینکه حرف قبول نیم کتر خب .   _ 

 اینجوریم قبول نیم کنم!   _ 

ساحل اخمو به این سورنا خونشد و لجباز نگاه کرد و  

 گفت :  

؟ من االن قس..   _   یعتر چی

 سورنا ت  حوصله حرفش را قطع کرد و گفت :  

؟   االن داری رس  _   دونگت با من بحث یم کتر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

قبل از اینکه ساحل لب به توجیه باز کند رگباری  

 ادامه داد :  

خجالت نیم کیسر جلو یه مرد، دست تو جیبت   _ 

؟ یا نکنه چون استعفا دادم، فکر میکتر قدر یه   کتر

؟    ناهار پول تو جیبم تر

حرف سورنا که با این همه خشم آغاز نشده بود با  

 صبانیت وچهره ای قرمز به پایان رسید.  ع

 ساحل وا رفته زمزمه کرد :  

ی نگفتم.   _  ر  نوکرتم؟! من که چی 
 چرا آمیی یم چسبوتر

ر و تا تهش کوفت کن!   _   پس بشی 

 ساحل دلگی  نگاهش کرد و گفت :  

دستت درد نکنه دیگه از صبح هر چی لیچاره   _ 

 بارمون کردی.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

فهمید حرف بدی زده آیه همراه  سورنا خودش هم 

دن دندان هایش کشید و برای اینکه دخیر   با فشر

صبور این روزهایش را ناراحت نکند ، دستانش را باال  

 برد و با تاسف لب زد :  

 _   ! منده خوشگله، خانویم کن تو به دل نگی   رسر

ساحل برای اینکه باز وا ندهد رسی    ع با خنده و شوچر  

ی که تو ازون  خوشگله ؟!   _ گفت :  ر دیگه با اون چی 

 عروسک توصیف کردی اینجوری به من تیکه ننداز!  

 سورنا یک لحظه خشک شده نگاهش کرد ، تیکه؟!  

کمیر از چند ثانیه طول کشید تا صدای خنده اش به    

ر به سمتشان   هوا برود ، آنقدر بلند که توجه چند می 

دن نگاهش  جلب شد، ساحل خوشحال از این خندی

کرد، بعد از روز های طوالتر خنده به لب هایش  

برگشته بود و چه خوب بود که باعث و باتر اش  

 خودش بود!  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 جا داشت با همان لحن التر اش با عشوه بگوید :   

 جووون تو فقط بخند واسم !   _ 

  
ی

ی که در ذهنش شکل گرفته بود لبخند کمرنگ ر از فانیر

، این مرد مقابلش  زد، سورنا خییل برایش عزیز بود 

خییل بیشیر از آنچه که خودش فکر یم کرد برایش  

 عزیز شده بود...  

خنده هایش که تمام شد با همان چهره که رد پر رنگ  

لبخند هنوز نمایان بود چشمگ زد و با شیطنت گفت  

 : 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

هر گیل یه بوتی داره واسه من!   _ 

  

  

   03.08.19   23:38    

# 83   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

لحظاتر بود که سکوت حکمفرمای جمع کوچکشان  

بود، فقط صدای قاشق و چنگایل بود که به گوش یم  

رسید. سورنا از سکوت پیش آمده زیاد رایصر نبود  

چون ذهن خود مختارش به رسعت این بلبشوی اخی   

 ت  نتیجه یم ماند خشم بود  
را مجسم یم کرد و وقتر

 در چهره اش نمایان یم شد.  که 

درست مثل همان لحظه ای که سورنا از شدت  

اه گفت.  
َ
 استیصال قاشق را در ظرف پرت کرد و َاه

دقیقه قبل خودش را روی صندیل پرت کرد    10مانند  

ر زل زد.    و اخمو به زمی 

ساحل متعجب رسش را باال آورد و با قاشق چنگالش  

 اشاره زد و پرسید :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

چته؟ این چه طرز مهمون دعوت کردنه؟  یه   _ 

تر که !   ر  چپ و راست سیخمون می 

 سورنا ت  توجه به او آیه کشید و گفت :  

 هنوز باورم نمیشه تو چه منجالت  افتادم!   _ 

ساحل با شنیدن لحن درمانده اش اخم کرد و عصت  و  

ر گفت :    مطمی 

چرا نمیخوای قبول کتر واست نقشه کشیدن؟   _ 

کباره ی مدارکو بندازی گردن جمیله  حاال غیب شدن ی

خانم از همه جا ت  خی  این قبول، ِدد آخه این  

 باغبونه رو کجای دلم بذارم که منکر دیدنت یم شه؟  

سورنا به این حرص و جوش و نگراتر ساحل لبخند  

یک مشکالتش یم   محوی زد، اینکه خودش را رسر

ت  ربط با  دانست دوست داشت، حس خوت  بود یگ 

 ماجرا، این همه پیگی  باشد!  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 از سکوت سورنا استفاده کرد و با بدبیتر ادامه داد :  

کار یگ از رقبای کاریته شک نکن، من که نیم    _ 

کت شک دارم!   شناسمشون ویل به همه آدمای رسر

ر آنکه دوباره خوردن را   سورنا خنده اش گرفت و حی 

 از رس گرفته بود با ت  خیایل گفت :  

کت خونوادگیه، غریبه ای نداریم که   _  عزیز من، رسر

 به حد رقیب واس من در بیاد.  

 زد و با حال و هواتی که از شیطنت  
ساحل لبخند تلچر

 خوب فاصله گرفته بود به آرایم گفت :  

من از بیگانگان هرگز ننالم هر آنچه با من کرد آن   _ 

 آشنا کرد...  

 :   سورنا شکایت کرد و گفت

 ول کن مشکالت منو، یه روزو با دلت راه بیا.   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ه تی قضیه به این   _  آخه هیچ رقمه تو کتم نمی 

ی.    بوداریو نگی 

 انگار حرفش در سورنا تاثی  گذاشت :  

 من فقط نیم فهمم این یارو پشتش به چی گرمه.   _ 

 ساحل رسی    ع خودش را پیش کشید و گفت :  

دشمتر داشته،   خب این که معلومه، یگ که با تو  _ 

پشتش واستاده. از من میشنوی تی جمیله خانمم  

  .  بگی 

ابروی سورن باال رفت، ساحل با همان ژست  

 کارآگاهانه اش ادامه داد :  

خودت باید بفهیم ، سندی به این مهیم وقتر گم   _ 

میشه و طرفم منکر وجودش میشه حتما کاسه ای زیر  

 نیم کاسه است.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ساحل یط چند هفته آن قدر وارد ماجراهاتی بو دار  

شده بود که به راحتر نیم توانست این خونشدی و  

ت  خیایل سورنا را قبول کند و بدتر آنکه عذاب وجدان  

هم داشت، درست مانند کاری که خودشان کرده  

بودند به رسشان آمده بود و این خییل ترسناک تر از  

ر دیگری بود.  خدارا شکر کرد که سورنا اشاره ای به    چی 

 آب  
ی

مندیک این ماجرا نکرد، چون صد در صد از رسر

ر فرو یم رفت.    شده و در زمی 

ح   بالخره آنقدر اضار کرد آنقدر ماجرا را مشکوک رسر

ر   داد تا عاقبت سورنا را مجاب کرد یکبار دیگر همه چی 

د این ماجرا،  را از نظر بگذراند. مانند روز روشن بو 

 برنامه ریزی شده و هدفمند شکل گرفته است.  

سورنا لحظه ای متفکر نگاهش کرد ، اعضای اصیل  

کت خودشان بودند، سهامدار های دیگر با توجه   رسر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر بازی کثیقر را   به سهمشان در حدی نبودند که چنی 

 به راه اندازند.  

کت های دیگر هم صنف؟   رسر

ود که دست به  دشمتر و عدوات خایص میانشان نب

ر کاری بزند، هیچ وقت بخاطر نداشت که در   همچی 

ی وجود داشته باشد، اما  صنف آجیل فروشان، درگی 

کت خانزاده مسلما باعث   فت روز افزون رسر پیشر

رقیب تراشر و حسادت شده بود و شاید ساحل زیاد  

اه نیم گفت برایش دام گذاشته بودند؟!    بی 

 افکارش را پس زد و گفت :  

نیم.  حاال  _  ر   غذاتو بخور بعدا حرف می 

در حالیکه از همان لحظه ذهنش به دنبال جزییاتر  

 از کنارش گذشته بود...  
ی

 افتاد که به سادیک
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ون زدند، آفتاب   ساعتر بعد وقتر از در رستوران بی 

نرم نرمک داشت جمع میشد و بیشیر خیابان را سایه  

هنوز سوز زمستان را به  فرا گرفته بود، بهار بود و 

ر باعث شد با نسیم مالییم که به   همراه داشت و همی 

راه افتاد ساحل لرز کند. دستش را روی بازوهایش  

کشید تا کیم گرم تر شود، هوای مطبوع داخل آنها را  

 در برابر رسمای کم جان هوا بدعادت کرده بود.  

 سوار شو.   _  

که حال و  ساحل ت  حرف سوار شد و خدا را شکر کرد  

ر تا آسمان با لحظه ی   هوای هر دویشان زمی 

 ورودشان متفاوت است.   

ر نگذشته بود که   هنوز چند دقیقه از حرکت ماشی 

ر   ناگهان سورنا رسش را به عقب چرخاند و یکهو ماشی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

با صدای بدی ترمز کرد. ساحل به جلو پرت شد و  

د گرفت تا تعادلش را ح فظ کند.  دستش را به داشی 

ترسیده »چی شد«ی زمزمه کرد که اصال به گوش  

 سورنا نرسید .   

ف پر خشم سورنا بیشیر ترساندتش. سورنا   ت  رسر

یز از خشم از   ر را کشید و با چهره ای لی  دستر ماشی 

ون پرید.   ر بی   ماشی 

تزده گردن کشید تا دلیل خشم   ساحل گیج و حی 

خیر و  سورنا را ببیند. آن طرف خیابان کیم دورتر د 

 پشی جوان مشغول بحث و مشاجره بودند.  

  

 ]23:38 03.08.19[  

چهره ی شان از آن فاصله برای ساحل قابل تشخیص  

نبود کامال به عقب چرخید تا از ماجرا رس در آورد.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

هنوز نیم فهمید چرا سورنا به سمتشان در حرکت  

خشمگیتر که  است، هیچ کدام هنوز متوجه ی شی  

به رسعت داشت نزدیک یم شد، نشده بودند و  

 کماکان جر و بحثشان ادامه داشت.  

قبل از اینکه افکار و حدس و گمان ساحل او را به  

نتیجه ای برسانند مشت محکم سورنا دهان پش  

جوان را بست . پش به شدت به عقب پرت شد و  

ر افتاد. دخیر جیغ کشید و به پشت رسش   روی زمی 

ید که با دیدن سورنا با چشماتر گرد شده، عقب  چرخ

 عقب رفت.  

ساحل که ابتدا فکر یم کرد سورنا از روی مرام و  

معرفت به کمک رفته است، وقتر فریادش رس دخیر  

 جوان را شنید متوجه شد، برایش آشناست .  



  

  
 925 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ماریا، پریوش و نگار تنها افرادی بودند که آن لحظه   

دس یم زد. قبل از اینکه دخیر جوان  ذهن ساحل ح 

که حال به هق هق افتاده بود به دستور سورنا به  

ون پرید،   ر بی  ر بیاید، ساحل از ماشی  سمت ماشی 

خوب دور و برش را چک کرد تا مبادا ردی از خودش  

 به جا گذاشته باشد.  

دلش نیم خواست در این جو متشنج حضور اوی  

رس و صدا از آنجا  غریبه باعث دردرس سورنا شود، ت   

فاصله گرفت و پشت بوته های پارک کنار خیابان  

خودش را پنهان کرد، این به این خاطر بود که سوییچ  

ر هنوز رویش بود و منتظر ماند تا سورنا برگردد   ماشی 

 بعد از آنجا یم رفت.  

حال به وضوح صدای داد و فریاد را یم شنید، سورنا و  

چقدر دخیر ضجه   مرد جوان هنوز درگی  بودند، هر 

 یم زد و  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

خواهش یم کرد در هیچ کدام تاثی  گذار نبود، سورنا  

ر   مرد جوان را با مشتر که در شکمش کوبید به زمی 

انداخت، قبل از اینکه از جا بلند شود روی شکمش  

نشست و مشت هایش را تی در تی در صورتش فرود 

را بند بازوی  آورد. دخیر با جیغ و گریه هر دو دستش 

ی جلو دارش نبود، به   ر سورنا کرد، اما در آن لحظه چی 

خصوص حرف رکیگ که آن لحظه شنیده بود، باید  

نفس ت  وجودی که یکبار درس نگرفته و دوباره  

 مزاحم ناموسش شده بود را یم برید...  

سورنا دخیر را مانند مزاحیم به عقب پرت کرد دخیر  

ر افتاد و گریه اش   سوزناک تر از قبل شد.   به زمی 

یک لحظه ساحل ماند چه کند؟ به کمک برود یا  

ر پشت بوته ها پنهان بماند؟    همی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

حال و روز دخیر بیچاره دل هر کیس را به رحم یم  

آورد، خییل طول نکشید که چند نفر از پارک به  

سمتشان دویده و سورنا را از روی مردی که چهره ی  

 بود، جدا کنند.  پر خونش تشخیصش را سخت کرده  

ر بود و مشت یم کوبید که   سورنا به قدری خشمگی 

ون پریده   ر توقف کرده و برای کمک بی  چند ماشی 

ار بود، حس یم کرد   ر  بودن بی 
بودند. ساحل از مخقر

مثل بزدل ها خودش را قایم کرده اما یم دانست  

ر است.    درست ترین کار در آن وضعیت همی 

ر را از مردی  بالخره  چهار مرد توانستند شی  خشمگی 

که دیگر ناتی برای مقاومت نداشت جدا کنند، هنوز  

فحش یم داد و لعن یم فرستاد. در هوا لگد یم پراند و  

سیع داشت از بند دستاتر که محکم گرفته بودنش  

 رها شود.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

صدای لرزان دخیر که در میان جمعیت بلند شد زود  

یک آن خشمش چند برابر  به گوش سورنا رسید، در  

ر انداخت که تمام   ب دستانش را پایی  شد و به ضر

دستاتر که محکم گرفته بودنش از او جدا شد، به  

سمت صدای دخیر چرخید و با چشم غره ای  

د و او را   وحشتناک بازویش را در میان انگشتانش فشر

 رو به جلو هل داد.  

د ، اما یکهو مردی  ساحل از این فاصله  نشنید چه ش

که تا چند لحظه قبل او را گرفته بود با یک مشت  

محکم به عقب پرانده شد ، بعد رس همه ی آنها با  

فریاد خفه شیدی گفت و دخیر را به دنبال خود به  

ر کشاند. قلب ساحل محکم به سینه اش   طرف ماشی 

یم خورد، تا به حال سورنا را تا این حد عصباتر ندیده  

 که با آن قمه به دستان یم جنگید هم  بود حتر شت  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

اینطور دیوانه نشده بود. آتش خشم در چشمانش  

شعله ور بود ساحل دلش برای دخیر همراهش یم  

ر لحظات دهشتنایک با سورنا   سوخت، از اینکه در چنی 

 تنها یم ماند.   

آنقدر نزدیک شدند که ساحل صدای پر تهدید سورنا  

 را به وضوح شنید :  

 رس جات.  خفه مییسر  _ 
ی

 ، میتمریک

 سورنا من...  _ 

 ببند دهنتو!   _ 

با داد بلند سورنا، ساحل و دخیر هر دو از جا پریدند.  

ر نزدیک شد    به ماشی 
سورنا وقتر به اندازه ی کافر

 متوجه ی نبود ساحل شد.   

متحی  چند لحظه رس جایش ماند و گردنش را برای  

ر ساحل به هر طرف چرخاند.    یافیر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

متوجه ی تعلل سورنا شد اما علتش را نفهمید  دخیر 

 بیشیر ترسید و خودش را مچاله کرد.  

ساحل کامال خودش را پشت بوته ها پنهان کرده و  

ر آورده بود تا   رسش را هم تا آخرین حد ممکن پایی 

 مبادا در این بلبشو، سورنا پیدایش کند.   

قط دخیر را به جلو  اما انگار اتفاق افتاده مهم تر بود ف

 هل داد و تشر زد سوار شود.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

دخیر ترسیده و لرزیده هق هق کنان جلو آمد و سوار  

ر شد. سورنا نگاه دیگری به اطراف انداخت و   ماشی 

  

   03.08.19   23:39    

# 94   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سوار شد و با جیغ  چون ساحل را ندید، عاقبت  

ر از جا کنده شد.    الستیک ها ماشی 

ر در دل خیابان ناپدید شده   خوب که حس کرد ماشی 

ون آمد اما همان لحظه   است، از پشت بوته ها بی 

ب و شتم سورنا   چشمش به مرد جواتر که مورد ضر

قرار گرفته بود، افتاد. نفهمید چرا اما شتاب زده  

 خودش را دوباره عقب کشید.   

جوان که به نظر یم رسید درخواست افراد  مرد 

دورش،برای تماس با اورژانس و پلیس را رد کرده  

بود،تلو تلو خوران و با چهره ای پر درد داشت به  

 سمت دیگر خیابان پیش یم رفت.  

مردم با تعجب نگاهش یم کردند که با وجود لت و  

کوب شدیدی که شده بود قصد شکایت  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر  به بیمارستان هم نشان    نداشت،حتر تماییل به رفیر

 نمیداد.  

سماجتش باعث شد مردم ت  خیال پیشنهادشان شده  

و او را به حال خود بگذارند. جمعیت کم کم پراکنده  

شد و او هم با رس و صورتر متورم و پر خون به راه  

افتاد.آنقدر انزجار،آنقدر تنفر در وجودش به جریان  

سورنا را یم کرد، عذاب   افتاده بود که آرزوی مرگ

 که امروز بعد از شنیدن خی  استعفا  
وجدان خفیقر

ر رفته و جایش را   نامه اش گرفته بود، حال تماما از بی 

به نفرت عمیقر داده بود. اگر برنامه های دیگرش را  

ر داشت، حال   چند ساعت قبل قصد به تاخی  انداخیر

ر فرصت اجرا کن د.  همه را لیست کرده بود تا در اولی 

فقط خدا یم دانست برای سورنا چه خواب هاتی  

 دیده بود...  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ی با   به کنار خیابان رسید درست در فاصله یک میر

ر شده بود   ساحل، دستمایل که از خییس خون سنگی 

 را با خشم در جوب پرت کرد و با نفرت گفت :  

 راحتت نمیذارم سورنا!   _ 

ون  تفش را ضمیمه ی تهدیدش کرد و   تلفن را بی 

کشید، بیتر و استخوان فک و گونه اش از شدت درد  

تی  یم کشید و یم سوخت. دردش آنقدر طاقت فرسا  

بود که با بدتر سست و تحلیل رفته، تعادلش را از  

ر افتاد.صدای گرومپ شدید   دست داد و به زمی 

افتادنش، ساحل را از جا پراند وحشت زده بلند شد تا  

ود که با رجزخواتر مرد شوکه  برای کمک پیش قدم ش

 رس جایش ماند :  

ر نگار!   _  نم، با همی  ر ر نگار آتیشت می   با همی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

زمزمه هایش رو به تحلیل یم رفت.به نظر یم رسید  

 استخوان بیتر مواجه شده بود که  
ی

باشکستگ

اینگونه رمق از تنش رفته بود، ساحل مردد در میان  

، نگاه پر ترحمش را به سمت م ر رد  ماندن و رفیر

ر نشسته بود، صدایش   فرستاد. پشت به او روی زمی 

 معلوم نبود از بغض یم لرزد یا از خشم و انزجار.  

تلفن را در میان دستانش محکم گرفت و با تواتر  

صفر، و دست و پاتی لرزان شماره ی موردنظرش را  

پیدا کرد . ناتی برای حرف زدن نداشت، هر چه تاب و  

ه کرده بود با مشت و لگد های سورنا دود    توان ذخی 

باتش، همان   شده و به هوا رفته بود، بدتر از ضر

لحظه ای بود که با رگ برآمده و چهره ی قرمز از  

خشم مقابلش ظاهر شده بود، کامران قبل از اینکه  

ب شستش را چشیده بود،   حضورش را حالچ  کند ضر

از شدت ترس داشت قالب تیه یم کرد وقتر سورنا  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ی که به   ر ر چی  دیوانه وار به او مشت یم کوبید، اولی 

 فکرش رسیده بود،  

برمال شدن ماجرا بود و دیدن سورنا با آن حال و روز  

 حدس و گمانش را تقویت یم کرد.  

اما کم کم در میان عربده و نعره های خشم آلود سورنا  

ماجرا برایش روشن شد، آن لحظه بود که دوباره  

خنک شد چون دلیل دیگری برای پیاده کردن   دلش 

 نقشه هایش بدست آورده بود، آن هم دلیل محکم.   

تا یک ماه دیگر که این زخم های صورتش کمرنگ یم  

شد فرصت داشت شمشی  هاتی که غالف کرده بود  

ی به تن سورنا وارد کند...    یگ یگ در ت  خی 

مشت دستمال خون آلود را دوباره به طرف جوب  

ر را لمس کرد.  پ   رتاب کرد و با عزیم راسخ دکمه ی سی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ساحل با قلت  گرومپ گرومپ کنان از پشت شاخ و  

ر   برگ نگاهش یم کرد، وضعیت مرد خییل رقت انگی 

بود اما دلش رضا نمیداد به دشمن سورنا دسِت کمک  

دراز کند.هر چه که بود زیاد در تردید و دو رایه نماند،  

گوشش چسباند و با صداتی که  کامران گوشر را به

 بوی همدستر با شیطان را یم داد زمزمه کرد :  

 عکسارو پخش کن.   _ 

ی گفت که   ر صداتی از آن طرف خط، وا رفته چی 

 کامران با داد گفت :  

 آره، کاری که بهت گفتمو بکن.   _ 

ی گفت که کامران خنده ی   ر آن طرف خط باز چی 

 مرموزی کرد و گفت :  

 نامه های دیگه ای دارم.  نه، واسه اون بر  _ 
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   یگانه علیزاده 

ساحل اگر با جمله ی قبیل مرد گیج شده و به گوش  

هایش هم شک کرده بود، حال با شنیدن این جمله  

 شد برای سورنا خواب هاتی دیده . دستش را  
ر مطمی 

د باید آرامشش را   مشت کرد تا یقه ی مرد را نگی 

 آورد...  حفظ یم کرد ، باید رس از کارش در یم 

 *** 

 من آدمت نکنم، سورنا نیستم!   _ 

فریاد بلند سورنا، هق هق نگار را دوباره به جریان  

 انداخت.  

اری دوباره فریاد کشید :   ر  سورنا با حالتر از چندش و بی 

، نمیخوام بشنوم.   _   صداتو بی 

نگار دستش را روی دهنش گرفت تا هق هقش را خفه  

نیم شد هزار درد روی دلش سنگیتر یم کرد  کند، اما 
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   یگانه علیزاده 

و یادآوری هر کدام ، سوز جگرش را بیش از پیش یم  

 کرد و گریه اش را شدید تر...  

ون.   _   دیگه حق نداری پاتو از خونه بذاری بی 

 صدایش رفته رفته اوج یم گرفت :  

ستون دیگه ای.  _   نه کالس، نه دانشگاه ، نه هیچ قی 

نان فریادی همراه شد که  قسمت آخر جمله اش با چ 

 پرده ی گوش نگار از ارتعاش آن به درد آمد.  

ون، قلمش یم   _  باد به گوشم برسونه پاتو گذاشتر بی 

 کنم، حالیته؟  

  

 ]23:39 03.08.19[  

نگار با همان دست روی دهانش تند تند رس تکان داد  

خشم  و تایید کرد. حاضر بود هر کاری بکند تا آن  
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   یگانه علیزاده 

ر که از خیانتش   دیوانه وار سورنا فروکش کند. همی 

ده بود قد دنیا ها یم ارزید.    بوتی نی 

ی نبود، نگار حاضر بود    ر حبس در خانه؟ این که چی 

برای ابد حبس شود اما سورنا از ساخت و پاختش با  

دار نشود.    کامران خی 

، زنده ات   _  به قرآن محمد، ببینم پاتو کج گذاشتر

 ار.  نمیذارم نگ

نگار با رسی که روی سینه اش افتاده بود تند تند تایید  

 یم کرد.  

سورنا محکم روی ترمز زد و با بدترین حالت ممکن پر  

 از تحقی  و با داد گفت :  

 _    . ر  گمشو پایی 
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   یگانه علیزاده 

هق هقش تشدید شد، حال ت  مهابا با صدای بلند  

ر پیاده شد و هنوز در م ر  گریه یم کرد ، از ماشی  اشی 

ر را از جا کند و   را نبسته بود که سورنا با گاز ماشی 

رفت. نگار بدون خجالت کف خیابان زانو زد و های  

های گریه رس داد. دیگر نیم دانست چه کند؟ یک  

دار نشده و یک   لحظه خوشحال یم شد که سورنا خی 

بار آرزو یم کرد زودتر از بند تهدید های کامران ت   

ف رها شود، حالش به  قدری بد بود که در اثر هق   رسر

 هق شدیدش، همان گوشه ی خیابان باال آورد.  

 *** 

 آقا نیگه دار، نیگه دار.   _ 

 پیش پایش ترمز کرد و او هم ت  معطیل  
ی

سمند زرد رنگ

خودش را روی صندیل جلو انداخت و پر هیجان  

 گفت :  
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ر   _  ر ماشی  حاچ  مخلصتم بیفت دنبال همی 

 روبروییه.  

راننده که از رسآسیمه نشستنش آنهم کنار دستش  

 تعجب کرده بود با شنیدن لحنش چشمانش گرد شد.  

 ساحل تعللش را برنتابید و با داد گفت : 

 مرد حسات  آتیش کن یارو در رفت.   _ 

راننده هول شده از فریاد ساحل پایش را روی گاز  

س گفت:    گذاشت و پر اسیر

 کیفتونو زدن؟ یا نکن...    مزاحمتون شدن یا  _ 

ساحل لفظ و قلم حرف زدنش را ت  حوصله قطع کرد  

 و گفت 
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 : 

  

  

_                 

                                    

                            

  

   03.08.19   23:39    

# 95   
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ساحل خودش را پیش کشیده و همه تن چشم شده  

ر را میان  سیل عظیم روبرویش گم نکند،  بود تا ماشی 

س فریاد یم زد :    با هر پیچی که در پیش داشتند پر اسیر

 _   !  حاچ  گمش نکتر

اگر ماشیتر میانشان قرار یم گرفت که دیگر آرام و  

د یم کوبید.    قرارش را از دست داده و یه روی داشی 

ر    س و اضطراب ماشی 
بالخره بعد از نیم ساعت اسیر

مورد نظر گوشه ی خیابان نگه داشت و بالفاصله  

د   ون آمد، ساحل محکم روی داشی  مرد جوان از آن بی 

 کوبید و گفت :  

ر جا.   _  ر جا نگه دار، همی   همی 
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راننده که دیگر با این هیجانات یکهوتی او آشنا شده  

بود، مانند ابتدا زیاد جا نخورد، برای تسلط اعصابش  

ر را    کشید ماشی 
متوقف کرد و آرزو کرد  نفس عمیقر

 این مسافر پر رس و صدا زودتر پیاده شود .  

د گذاشت و به   ساحل چند برگ اسکناس روی داشی 

ر پرید.    رسعت پایی 

ه شده بود. ساحل   ر خی  مرد تکیه به ماشیتر به زمی 

مانند رهگذری عادی آرام آرام قدم بر یم داشت، با  

ر پشت رسش ایستاد و در ظاهر    فاصله ی یک ماشی 

 نشان داد منتظر کیس ایستاده .  

دقیقه نگذشته بود که یک موتور درست   10هنوز 

کنار مرد توقف کرد . ساحل با قلت  که گرومپ 

 گرومپ یم کوبید نگاهشان کرد.   

ر گرفت و دستش را دراز کرد،   مرد تکیه اش را از ماشی 

موتور سوار فلش کوچگ کف دستش گذاشت و  
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ی گفت   ر که ساحل نشنید اما یم دانست آنچه که  چی 

ر سورنا عمل خواهد کرد.   در فلش وجود دارد به ضر

نگاهش هنوز به آنها چسبیده بود که مرد رسش را  

ر   برگرداند، ساحل به رسعت رسش را دزدید. روی زمی 

ر بند کتوتر هایش شد. چند   نشست و مشغول بسیر

  لحظه بعد هر دو مرد دوشادوش یکدیگر از کنارش رد 

شدند. ساحل رسش را باال آورد و به قامت هر دو  

ه شد.    خی 

مقصدشان به جز کافر نت جای دیگری نبود و  

ر ساحل   فهمیدن این موضوع برای به وحشت انداخیر

کافر بود. خییل دلش یم خواست پشت رسشان رفته و  

در یک موقعیت مناسب فلش را برداشته و جیم  

اتفاق محال ممکن بود، کافر نت خلوت  شود، اما این 

ر های نظاره گر، هر لحظه را ثبت یم کردند.   و دوربی 
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رسش را تکان داد تا افکارش کنار برود. از جایش بلند  

ر تکیه زد، دست به سینه تمام   شد و به کاپوت ماشی 

حرکاتشان را ثبت یم کرد، پشت سیستم نشسته و  

اصله برای  عکس هاتی را نگاه یم کردند که از آن ف

 ساحل تشخیص دادتر نبود.  

وز   کمیر از یک رب  ع بعد هر دو با چهره ای خندان و پی 

ون آمدند ساحل کماکان جای قبیل   از کافر نت بی 

ایستاده و نگاهشان یم کرد،طوری ایستاد که به  

چشمشان نیاید اما متاسفانه شانس با او یار نبود و  

امران متوجه  قبل از اینکه کامل از کنارش رد شوند، ک

اش شد. ساحل به راه افتاد و به قدم هایش رسعت  

بخشید. اما صدای کامران او را ترسیده متوقف کرد .  

ت زمزمه کرد :    کامران با شگفتر و حی 

 تو؟   _ 
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ر انداخت و   بند دل ساحل پاره شد. رسش را پایی 

 خودش را به آن راه زد، کامران جلو آمد و گفت :  

 تو رو دیدم!    من _ 

فقط خدا یم دانست ابن جمله چطور وحشت زده  

 اش کرد .  

آب دهانش را قورت داد و ت  اعتنا به کامراتر که با  

 سماجت سیع داشت نگهش دارد به راه افتاد.   

کامران به رسعت به سمتش پا تند کرد و راهش را  

 بست.  

حال موتور سوار هم ایستاده و کنجکاو نگاهشان یم  

 .  کرد 

ساحل زیر چشیم و پر اخم نگایه به او انداخت و  

 بکش کنار!   _ غرید : 
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کامران بشکتر زد و انگشت اشاره اش را به سمتش  

 گرفت و گفت :  

 _   !  الته ی همراِه سورناتی
 خودشه، تو همون دخیر

ساحل به وضوح جا خورد، نیم دانست یک و کجا او را  

 دیده.  

ر سورنا    پیاده یم شد، اما نه...  شاید وقتر از ماشی 

ساحل دستر در هوا پراند و با خونشدی ظاهری  

 گفت :  

 برو بابا!   _ 

اما کامران زرنگ تر از این حرفا بود، جلویش را گرفت  

 و گفت 

 : 

 اینجا چیکار یم کردی هان؟  _ 
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ساحل این بار رسش را باال آورد اما چشمش به  

افتاد، زیر چشم، اطراف  صورت خون مرده ی او 

، همه جا اثرات خون و کبودی احتمایل   دهن، بیتر

ب و    نمایان شده بود. صورت ضر

زخیم شده اش حواسش را پرت کرد با تکان دست  

 از این ت  پرواتی اش  
کامران به خود آمد. عصباتر

ون کشید و توپید :    بازویش را از دستش بی 

؟   _   به تو چه، مفتیسر

 وچه ای کرد و گفت :  کامران دندان قر 

جواب منو بده، تو رو فرستاده دنبالم؟ ساحل به   _ 

ی کرد و گفت :  ر  سمتش نگاه تی 

 مگه پس و پنهوتر داری که گرخیدی ؟   _ 
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کامران ناخواسته بسته ی حاوی عکس ها را پشت  

 رسش برد و گفت :  

 _   .  فضولیش به تو نیومده بچه قرتر

 دستر زد و گفت :  ساحل با پوزخند یک  

فقط کافیه سورنا بغهمه عکسای خصوصیش رو تو   _ 

 پخش کردی.  

 بعد به چهره ی کتک خورده اش اشاره زد و گفت :  

 اون وقته که روزگارت از اینم سیاه تر یم شه.   _ 

ه به    که خی 
صدای مرد موتور سوار آن ها را از سکوتر

ون آورد.    چشم های هم خط و نشان یم کشیدند بی 

 بریم دیر شد.   _ 

کامران عصباتر بود اما فعال لب بسته بود. ساحل از  

نگاهش خواند که تهدیدش او را به فکر برده و شاید  

 هم ترسیده و این خی  خوت  بود...  
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برخالف خشم دقایق قبلش این بار آرام تر و صلح  

 جویانه گفت :  

 _   
ی

ر پشجون، این رسمش نیست، مردونگ نیست  ببی 

 نکن این کارو.  

 کامران با یک نگاه عجیب به چشمانش زل زد  

  

 ]23:39 03.08.19[  

ساحل این نگاه را پای تاثی  گذاری حرفایش گذاشت و  

 مشتاق تر ادامه داد :  

، دنبال انتقایم، اما   _  درسته که ازش به دل گرفتر

درست نیست با پخش عکسای خصوصیش آبروشو  

ی.    بی 
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کامران پر از حسادت و نفرت بود، دردمندانه  نگاه  

 گفت :  

توام عاشقش شدی که اینجوری سنگشو به سینه   _ 

؟ ساحل از این تغیی  موضع یکهوییش شوکه  
یم زتر

 شد.  

یز از انتقام ادامه داد :    لی 
 کامران با چشماتر

، یه عویصر   _  اوتر که واسش اینجور بال بال یم زتر

نامرده، هر چی مال من بوده اون به زور تصاحب کرده  

  .  ، هر چی

 کلمه ی آخرش را تقریبا با خشم فریاد زد.  

ساحل تکاتر خورد و وارفته نگاهش کرد، حرف هایش  

 را باور نیم کرد فقط چشمان مصممش یم ترساندش.  

کامران و همراه موتورسوارش داشتند به سمت موتور  

ر تنها فرصتش.   پیش یم  رفتند و این یعتر از دست رفیر
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 از همان جاتی که ایستاده بود داد کشید :  

این کارت ته بزدلیه، ت  مرامیه، از پشت خنجر زدنه   _ 

 نا رفیق.  

موتور سوار توجیه نکرد، اما کامران یکه خورده رس  

جایش خشکش زد، در واقع پاهایش به کف خیابان  

 چسبید.  

 نه نا رفیق «  » از پشت خنجر زد

 » از پشت خنجر زدنه نا رفیق «  

 » از پشت خنجر زدنه نا رفیق «  

  

 ]23:39 03.08.19[  
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کامران به هق هق افتاد و به بازوی سورنا چنگ زد :  

 خواهش یم کنم، خواهش...   _ 

ون کشید و گفت :    سورنا با خشم بازویش را بی 

؟   _   غلطاتی یم کتر
ر  تو انقد خودرس شدی که همچی 

ر افتاد، چشمانش   کامران سست و ت  حال روی زمی 

 قرمز بود و حرف زدنش کش دار :  

هش اینه.   _ 
َ
هش

َ
ت.. تت

َ
 غلط کردم، نیم... دونستم ...ت

 و به بسته ی در دست سورنا اشاره کرد.  

سورنا پیش پایش زانو زد و پر اخم به صورتش اشاره  

 کرد و گفت :  

؟ هیچی    _  کامران خانزاده، یه نگاه به خودت انداختر

 از کارتن خوابای تو خیابون کم نداری...  
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کامران حرفش را قطع کرد و با آن چشمان پر اشک  

قهقه زد، فقط خدا یم دانست این حال و روز رقت  

ر پشعمویش چقدر برایش دردناک بود :    انگی 

چرا کامران، عاشق کیس شدی؟ خیانت دیدی؟   _ 

 پش چرا به این روز افتادی؟ صدایش دردمندانه بود.  

 کامران یکهو داد زد و گفت :  

ش؟ منم   بخاطر کیس  _  نیست، چرا همش اینو مییی

 جوونم، دلم خواست جووتر کنم.  

به نظر یم رسید مستر عقلش را زایل کرده. سورنا  

ی حواله اش کرد و از جا   ر عصت  شد نگاه تهدید آمی 

 بلند شد :  

 پس باید یه بزرگیر یادت بده، رسم جووتر کردنو!   _ 

 شد :  چشمان کامران از وحشت گشاد 

 نه! نه! بابا اگه بفهمه منو میکشه! نه!   _ 
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 سورنا به سمت در قدم برداشت و گفت :  

 عمو با من، تو فقط خودتو جمع و جور کن.   _ 

کامران تلو خورده راهش را بست، خودش را به در  

 چسباند و مانع حرکتش شد :  

 خب دهنتو ببند الل شو به کیس نگو چی میشه؟   _ 

ه را کشید و چون کامران  سورنا با یک دست دس تگی 

 هنوز سست بود به آساتر کنار رفت :  

 مثل اینکه هنوز نفهمیدی چه غلظ کردی.   _ 

 کامران دوباره دستانش را گرفت و به التماس افتاد :  

تو عقل کل، تو همه چی دان، به بابا نگو، نگو سورنا   _ 

 نگو...  

سورنا عصت  به سمتش چرخید و بسته ی دستش را  

 آورد، فریاد بلندش در تمام آپارتمان پیچیده بود :    باال 
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احمق نفهم، این میدوتر چیه؟ حکمش چیه؟ یک   _ 

، ولت کنم که   کیلو مواد تو خونت پیدا شده رواتر

 اوردوز کتر بعد بیام جنازه تو جمع کنم؟   

کامران رسش را به تندی تکان داد و باز کشدار گفت :  

 شم   نمیکشم، نمیک _ 

ی حواله اش کرد و به شانه اش   ر آمی  سورنا نگاه تحقی 

کوبید، کامران به عقب پرت شد و قبل از اینکه  

ر افتاد، سورنا با   تعادلش را حفظ کند دوباره روی زمی 

 پوزخند گفت :  

سالت نشده عر عر مستیت کل شهرو   20هنوز  _ 

به شب  برداشته، مواد از تو خونت پیدا شده، شب  

ای تختت زیاد تر میشن، منم دهنمو ببندم بذارم   دخیر

؟ کامران بلند و دلخور فریاد زد :    تو این لجن بموتر

تو اگه هدفت کمکه من حیوون دارم قسم میخورم   _ 

؟ باز  
ی

دست از پا خطا نکنم، چرا لج کردی به بابام بگ
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ی

؟ بگ  کتر
ر
میخوای آدم خوبه ی قصه خودتو معرف

 چی هست؟   من حواسم به همه 

 اش را  
ی

سورنا هاج و واج نگاهش کرد، کامران بهت زدیک

غنیمت شمرد و حرف های تلنبار شده ی دلش را  

تو فقط دنبال توجیه، اینکه بابام تا کمر    _ فریاد زد : 

خم شه جلوت، بخاطر پاک کردن گندای من ازت  

 تشکر کنه نه؟ تو فقط دنبال همیتر .  

تر یم شد، نگاهش به  چهره ی سورنا دم به دم قرمز  _ 

 کامران از آن باال یک موجود بیچاره ی مفلس بود.  

 آره خوب فهمیدی، من دنبال خودنماییم. درسته!   _ 

این را گفت و در امتداد یک سکوت رسد در را باز کرد  

 و خارج شد.  
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کامران وا رفته با قلت  که از شنیدن تایید سورنا  

در زل  وحشت زده در سینه اش کوبیده یم شد به 

 زد.  

قبل از اینکه سورنا برود به رسعتر که از او در آن  

وضعیت انتظار نیم رفت، از جا بلند شد و در را باز  

کرد، سورنا میان پله و آسانسور ایستاده بود، کامران  

 با صداتی تحلیل رفته گفت :  

؟   _   چیکار یم خوای بکتر

ایستاده بود، دلش  سورنا به انتظار عذرخوایه 

میخواست کامران حرف هاتی که زده بود را پس  

 هیوالتی از او ساخته بود.  
ر د،باورش نیم شد چنی  بگی 

ی نگفت، اما کامران را برآشفته کرد.   ر  سکوت کرد و چی 

 جلو آمد و یقه ی سورنا را گرفت :  

ی.   _   حالم ازت بهم میخوره سورنا، امیدوارم بری بمی 
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   یگانه علیزاده 

سورنا دستانش را پس زد و متاسف از کنارش  

ی برای از دست دادن   ر گذاشت، کامران که دیگر چی 

 نداشت، در پاگرد پله ها فریاد کشید :  

، هر روز تعقیبم کردی تا یه   _ 
ر
ف تو یه نامرد ت  رسر

  .
ی

 ردی ازم به جا بمونه بدوتی به بابام بگ

 صدای پای سورنا با این حرف قطع شد :  

خواستر کمکم کتر هر روز شاهد به گند  تو اگه می _ 

 کشیده شدنم نیم بودی میومدی دستمو میگرفتر .  

به نظر یم رسید مستر از رسش پریده بود. گلویش از  

 شدت فریاد یم سوخت اما با سماجت ادامه یم داد :  

 به آرزوت رسیدی منو گذاشتر کنار نه؟   _ 
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   یگانه علیزاده 

را دو تا یگ کرد و   سورنا با رگ های برآمده پله ها 

ر آمد، آرزو یم کرد صدای کامران قطع شود،   پایی 

 داشت حرفهایش حالش را بد یم کرد.  

کامرا از چشم پله خودش را آویزان کرد تا حرف هایش  

خوب به گوش سورنا برسد و یا اگر چشم در چشم  

 شد تمام نفرتش را خایل کند.  

 رفیق!  تو کارت فقط از پشت خنجر زدنه نا  _ 

  

 ]23:39 03.08.19[  

سکوت سنگیتر به دنبال حرف کامران در فضا پیچید.  

ر   ی به نام حرمت ها دریده شد، محبت ها از بی  ر چی 

رفت و بغض و عداوت جایش را در قلب هر دو نفر  

 گرفت...  

 *** 
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   یگانه علیزاده 

چرا خشکت زده، من تا شب نمیتونم اینجا   _ 

 وایسم.  

گیج از فکر و خیال  کامران یکه خورده با چهره ای  

ون آمد.    بی 

 و رسدرگیم بود، انگار در 
ی

سال   5چهره اش پر از گنگ

 قبل جامانده بود.  

ساحل تعللش را باز به حساب حرف های خودش  

 گذاشت. با قدم های تند جلو دوید و گفت :  

خواهش یم کنم، من تا حاال التماس هیچ احدیو   _ 

التماست کنم ت  خیال شو پش جون،  نکردم، نذار 

 کارت ت  جواب نیم مونه.  

ه در چشمان پاک و ت  ریای ساحل زل زد.    کامران خی 
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   یگانه علیزاده 

افکارش مرتب عوض یم شد، گایه بدبختر های پنج  

 سال قبل یادش یم آمد و گایه نقشه های حالش.  

ساحل با التماس نگاهش یم کرد، تمام مظلومیتش را  

د.  در چشمانش ریخته بود   تا بلکه جواب بگی 

 چرا؟   _ 

 ساحل گنگ نگاهش کرد و گفت :  

 چی چرا؟   _ 

تر واسش؟   _  ر  چرا خودتو به آب و آتیش می 

لرزی به جان ساحل افتاد که مجبور شد لبه های  

ژاکتش را بیشیر بهم نزدیک کند. هوا تاریک شده و  

ر رفته بود، دستر به   اندک گرمای موجود هم از بی 

 بازوهایش کشید و گفت  

 : 

 بهش مدیونم.   _ 
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   یگانه علیزاده 

نگاه کامران هنوز عجیب و پر ابهام بود اما برق  

 خایص هم درش یم درخشید. 

 بسته ی عکس ها را به سمت ساحل گرفت و گفت :  

بیا! یم دمش به تو! یاد پنج سال قبل خودم و سورنا   _ 

 افتادم.  

اری ادا کرد.   ر  سورنا را با نفرت و بی 

ناباور نگاهش کرد لب هایش تکاتر خورد اما ساحل 

ون نیامد جز زمزمه ای گنگ و   ی از آن بی  ر چی 

 نامفهوم.  

سال قبل تیشه به ریشه ام زد، هر چی   5سورنا،  _ 

التماسشو کردم گوش نداد، یه آتوتی ازم گرفته بود با  

 همون منو رسوای عالم کرد.  
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   یگانه علیزاده 

کمرش راه گرفت و  رنگ ساحل پرید و عرق رسدی از  

ر لغزید.     پایی 

افت بود، نامردی به او    و رسر
ی

سورنا تندییس از مردانگ

لزل شود.   ر  نیم چسبید، دوست نداشت باورهایش میر
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 این حقیقت نداره.     یگانه علیزاده 

 پوزخندی زد و گفت :  کامران 

ش.   _   میتوتر از خودش بیی

، ساحل را با  
ر
این را گفت و بعد در سکوت پر از حرف

 شک و شبهه ی ذهنش تنها گذاشت و رفت.  

ر که به اندازه ی کافر دور شدند موتورسوار با   همی 

 داد پرسید  

 : 

ر کردی؟ خام حرفای یه الف بچه   _  چرا همچی 

 شدی؟  

کامران روی شانه اش زد و با صداتی بلندتر تا در  

ر و باد گم نشود فریاد زد :    هیاهوی رسعت ماشی 

 تو کاریت نباشه، من میدونم چیکارش کنم.   _ 
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دوباره روی شانه اش کوبید و با همان تن صدای     یگانه علیزاده 

 قبل فریاد زد :  

 نگه دار، نگه دار.  

موتورسوار رسعتش را کم کرد و پر شک نگاهش را به  

 متداد ا
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معلومه فکر کردی من این فرصتو از دست   _    یگانه علیزاده 

میدم؟!  

 

               

_                   

  

   03.08.19   23:40    

# 97   
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چهره ی کامران پر از پوزخند بود با همان نیشخند     یگانه علیزاده 

ادامه داد : آقای سعید واال! این کار دست خودتو  

 یم بوسه.  

 سعید با ابروهای باال رفته نگاهش کرد و پرسید :  

 من؟   _ 

کامران لبخند زد و فلش را به دستش داد، از موتور  

ر شد و روبرویش ایستاد :   پایی 

ا رو دوباره چاپ کن، همه شونو یم  همون عکس _ 

. فقط چهره ی نگارو   کت پخش یم کتر بری رسر

 شطرنچ  کن.  

ه   سعید خنده ی زشتر کرد و به راه افتاد، کامران خی 

نگاهش کرد، رسش را به نشانه ی تاسف تکان داد و  

 گفت :  
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 چقدر... این دیگه!   _    یگانه علیزاده 

لحظاتر سعید با  وقتر عکس نگار را چاپ کرد، برای 

 چشمانش را به عکس دوخته بود. نگار طنازانه  
ی

یک خی 

در آغوش سورنا یم خندید و حواس سورنا پرت  

روبرویش بود، یک تاب مشگ تنش بود و گردن و  

 رسشانه اش را آزادانه به نمایش  
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   یگانه علیزاده 

گذاشته بود، فضای پشت رسش نشان یم داد که در  

خانه حضور دارند و برای کامران خییل سخت نبود  

 فهمیدن اینکه آن خانه متعلق به کیست؟   

خانه ی مجردی سورنا که همیشه خار بود و در  

به خصوص وقتر بعد از  چشمان کامران فرو یم رفت 

برمال شدن گندکاری هایش، آزادی های ت  شماری از  

او گرفته شد که خانه ی مجردی اش یگ از آنها بود.  

دستانش مشت شد و باز یادش رفت که در فکر  

بازی او فرو رفته بود، وقتر هیچ مخالفتر   ر سعید و هی 

از او ندید مبتر بر مخقر کردن چهره ی نگار، کیم  

تش به غلغل افتاد، نگار از نظر او دخیر  فقط کیم  غی 

خیانتکار و ت  اخالفر بود اما هر چه بود دخیر خوانده  

ی عمه اش بود، هر چند عمه ای که پنج سال قبل  

نگاه زننده ای به او کرده و نگار را از هم صحبتر با او  
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   یگانه علیزاده 

بیم داده بود، بدش نیم آمد دخیر مقدسش را خوب  

 
ر
ی که چند  به او بشناساند به تالف تهمت و تحقی 

سال قبل شنیده بود، اما دست آخر دلش رضا نداد،  

ی بود که دلش برایش   ر دخیر هر چه بود نگار اولی 

 لرزیده بود...  

نفس عمیقر کشید و دستش را برای ماشیتر تکان داد 

 : 

 وقت انتقام فرا رسیده!   _ 

  

نیم دانست چند ساعت بود که در خلسه ی غم  

وب و موتور   ی فرو رفته بود، از وقتر که مرد مرصر ر انگی 

خانه ی   ر ر حاال که در آشیی سوار رفته بودند تا همی 

اوس رجب مشغول کار بود یک لحظه هم تصویر  
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   یگانه علیزاده 

ون نرفته بود.   نگاِرنگار در آغوش سورنا از ذهنش بی 

 و موطالتی  
ر  چشم سی 

ر دخیر زیاد سخت نبود شناخیر

 در آغوِشآغوش سورنا!  

ی بود که امروز بخاطرش  خودش  بود! او همان دخیر

ون پرانده بود، هر چند که ظاهر   سورنا رگ بی 

امروزش کیم خسته و پریشان بود و مانند عکس هاتی  

 اش  
ی

که حال دست ساحل افتاده بود طراوت همیشگ

را نداشت اما با کیم دقت یم توانست بفهمد همان  

 دوست دخیر فوق العاده زیبای سورنا ست.   

 از ظرف های چرب و چییل  یگ
ی

 از همکارانش تل بزریک

 کثیف شده اند را وارد  
ی

که معلوم بود به تازیک

خانه کرد، مرتب رو سینک چید و بدون حرف   ر آشیی

 ساحل را ترک کرد و  
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   یگانه علیزاده 

رفت، ساحل با دیدن این حجحج ِم  مرتفِعمرتفع  

ظرف آه خسته ای کشید، دستانش پی  شده بود و  

از درد زق زق یم کرد ، یم دانست دیدن   پاهایش 

 زودرس کرده است وگرنه  
ی

عکس ها او را دچار خستگ

اض و   این وظیفه ی هر شبش بود که بدون اعیر

 انجام یم شد، با ت  حایل حجم زیادی از ظرف  
ی

خستگ

ها را نصف کرد و در سینک گذاشت، آب داغ را باز  

تا  کرد و روی روغن های جامانده در ظرف ها گرفت 

وع کرد   کف زدنش آسانیر شود. وقتر به کف زدن رسر

ذهنش پر کشید و باز سورنا و نگار را تجسم کرد، نیم  

دانست چرا انقدر ت  انرژی شده است، تا قبل از  

اینکه نگار را ببیند از توجه و الطاف بیدری    غ سورنا  

غرق لذت یم شد و اعتماد به نفس یم گرفت اما حال  

، جذابیت و  با دیدن این همه زیباتی   نگار، خوش پوشر
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   یگانه علیزاده 

طنازی ذاتر اش، تمام اعتماد به نفسش دود شده و  

به هوا رفته بود، او در مقایسه با نگار هیچ بود نه  

انه!    زیباتی داشت نه جذابیت نه طنازی دخیر

رفتار خشک و به دور از لطافتش از او چهره ی خشتر  

وقتر راه یم رفت،  ساخته بود، همیشه اخم داشت 

ژست هایش هم مردانه بود و در کل هیچ کشیسر در  

طرف مقابلش بوجود نیم آورد . البته این ها همه  

اندیشه های ذهتر ساحل بود که حال با دیدن نگار  

ر تر شده بود...    قوت گرفته و مطمی 

اگر قبل تر ها فکر یم کرد دلیل دوستر سورنا با او از  

لزل  روی بانمک بودنش هست حا ر ل این یگ هم میر

 شده بود.  

خودش را با سورنا مقایسه کرد با وجود اینکه بیشیر از  

یکسال از جداتی او از عماد یم گذشت هنوز یاد و  
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   یگانه علیزاده 

خاطرش با همان قدرت قبل در وجودش به جا  

مانده بود، هیچ پشی به چشمش نیم آمد و از هم  

د لذت یم برد،  صحبتر با هیچ کس آنگونه که با عما

نیم برد. اما سورنا آمد و اندیشه های ذهنش را تماما  

کن فیکون کرد آمد و ثابت کرد دوستر با جنس  

مخالف، بدون مشکالت حاشیه ای اش چقدر  

 میتواند باشد، بدون آنکه فکر سوتی  
دوستداشتتر

بهم داشته باشند چگونه یم توانند هم صحبت و هم  

باز ذهنش تردید برایش    درد یک دیگر باشند، اما حال

ر تمایم   ردیف یم کرد، مردی به جذابیت و همه چی 

ر دوست دخیر مکملش چرا باید با او   سورنا و داشیر

ت خرج کند؟ نگراتر   دوست شود؟ چرا برایش غی 

 خرج کند؟ خودش را به خطر بیندازد؟ چرا؟؟  
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   یگانه علیزاده 

 ]23:40 03.08.19[  

  دسته ی دوم ظرف ها هم تمام شد . چند دقیقه ای 

به کارش وقفه داد و روی صندیل پشت رسش  

 نشست.   

خانه ساکت و خلوت بود، از فرصت استفاده   ر آشیی

کرد و زیپکوله اش را باز کرد، زیباترین عکس نگار و  

سورنا که همان رو گذاشته بود تا زودتر از همه  

چشمش به آن بیفتد را برداشت و مقابل صورتش  

مرگش شده بود ؟  حسادت   گرفت، نیم دانست چه

و یا بخل و کینه نبود، بلکه با تمام وجود نگار را  

ر یم کرد و برازنده ی سورنا یم دانست اما ته   تحسی 

قلبش ولوله ای به پا شده بود، دیگر خودش را الیق  

رفاقت و هم صحبتر با سورنا نیم دانست، اگر قبال  
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   یگانه علیزاده 

عقیده داشت دخیر با نمگ است حاال فکر یم کرد  

 یچ است هیچ...  ه

سورنا روی مبل نشسته بود و موهایش آزادنه روی  

شانه اش ریخته بود، چهره اش فوق العاده جذاب  

شده بود، اخم روی پیشاتر اش نشان از تمرکزش روی  

ر آن را در کادر خود   ر دوربی 
موضوغ یم داد که لیر

سورنا  جای نداده بود، نگار به سینه ی فراخ و پهن 

تکیه داده بود و رسش زیر چانه ی سورنا بود، اما نگاه  

سورنا یک جای دیگر سی  یم کرد، چشمان نگار از  

ی به   شیطنت و عشق درخشان بود، با لبخند دلی 

ر زل زده بود، تاپ مشگ رنگش، تتوی زیبای   دوربی 

پروانه ای اش که باالی استخوان ترقوه  اش بود به  

. چند طره از موهای  معرض نمایش گذاشته بود 

پاستییل رنگش صورتش را قاب گرفته بود و جذابیت  
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   یگانه علیزاده 

خایص به چهره اش بخشیده بود، خدایا سورنا با  

ر حوری چگونه به او نگاه یم کرد؟  با   ر همچی 
داشیر

 خودش فکر کرد :  

حتما وقتر منو میبینه اونقد آس و پاس و مفلسم   _ 

 که دلش یم سوزه یه کمک حالم میشه!  

 لخ و پر درد بود :  کالمش ت 

اگه منم ننه بابا، باال رسم داشتم این نبود حال و   _ 

 روزم.  

افکارش مرتبا بدتر و بدتر یم شد، آنقدر زیباتی نگار در  

 های مثبتر  
ی

ی جلوه کرده بود که ویژیک نظرش اساطی 

که سورنا را جذب کرده بود همه داشت از پیش  

 چشمانش محویم شد.  

 کارکنان به تکاپو افتادند.    ظرف ها تمام شد و همه ی
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پیشبندش را باز کرد و دست هایش را شست و  

کرمش را به پوستش زد. بوی خوش و معطرش در  

فضا پیچید. نفس عمیقر کشید و قبل از همه، رسی    ع  

ون زد،حال و حوصله ی هیچ کس را   خانه بی  ر از آشیی

 نداشت.  

ر نشود،  از امشب  دعا دعا کرد امجد رس راهش سی 

باید سفت و سخت پای نقشه اش یم نشست، دیگر  

 حمایت سورنا را نداشت باید خودش فکری یم کرد.  

  

 ]23:40 03.08.19[  

 98# 

  

  



  

 

     

  
 983 

  

    آب ماه افتاده در                                   

 
   یگانه علیزاده 

  

  

کلید انداخت و وارد ساختمان شد، همانطور با رسی  

فرو افتاده حیاط را پشت رس گذاشت و خودش را به  

تکیه به دیوار نفس عمیقر کشید  آسانسور رساند، با 

د    و دکمه ی آسانسور را فشر

 : 

 به جهنم!   _ 

ی را مخاطب   ر دقیقا نیم دانست چه کیس و یا چه چی 

قرار داده اما هر چه بود حس کرد کیم حس منقر اش  

 کم شده و دلش خنک شده.  

د چشمش به   دوباره که دکمه ی آسانسور را فشر

میداد در آسانسور  صفحه ی کوچکش افتاد که نشان 
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در طبقه ی چهارم باز مانده است، دقایق طوالتر  

ر   ی نشد مطمی  دیگر هم به انتظار ماند اما وقتر خی 

ه ی باالی درب آسانسور از جایش در رفته   شد باز گی 

و باعث شده در باز بماند، نفس عمیقر کشید و از پله  

ها باال رفت، زیاد هم آزاردهنده نبود در حال و هواتی  

بود که به تنهاتی و خلوت احتیاج داشت، خوب بود  

 که خانجون زیاد پاتی اش نیم شد.  

وقتر پله ها به انتها رسید کیم به نفس نفس افتاده  

بود چند دقیقه ای همان پشت در روی کاشر های  

ر فکر کرد، اصال خودش هم   رسد نشست و به همه چی 

را نیم فهمید. وقتر خوب رسما به  دلیل رسدی اش 

جانش نشست بالخره رضایت داد و از جایش بلند  

شد. کلید را در قفل چرخاند و در را باز کرد، رس و  

صداتی به گوش نیم رسید، تلویزیون خاموش بود و  
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خانه همه جا   ر جز نور چراغ های کوچک سقف آشیی

در تاریگ فرو رفته بود، در را آرام بست و فکر کرد  

 خوابش برده، اما کیم که  ح
ی

تما خانجون از خستگ

جلوتر رفت چراغ روشن رسویس و رس و صدای اندک  

خانجون نشان میداد هنوز نخوابیده است. خنده اش  

گرفت، خانجون وسواش مشغول سابیدن در و دیوار  

رسویس بود، معلوم بود باز مهمان برایشان آمده بود،  

ریبه ای از  همیشه همینطور بود به محض اینکه غ

رسویس استفاده یم کرد، بالفاصله بعد از رفتنش  

زن بیچاره یم افتاد به جان در و دیوار و آنقدر یم   پی 

شست و یم رفت که همه جا برق یم افتاد. راهش را  

به سمت اتاق کوچکش کج کرد، دلش میخواست  

چشمانش را ببندد و بخوابد و صبح که بیدار یم شود  

 ناامیدی اش نباشد...   خی  از این همه یاس و 
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اما هنوز به در اتاقش نرسیده بود که صدای خفه ی  

عمه اش که اسمش را برده بود به گوشش رسید،  

شوکه رس جایش میخکوب شد، چند قدم رفته را  

برگشت و گوشش را به در چسباند، صدای عمه اش  

ت باال پرید :    واضح تر شد، چشمانش از حی 

 سم هست.  گفتم که نیومده، نه! حوا  _ 

مکالمه به اندازه ی کافر مشکوک بود که گوش  

ایستادنش را کار خالفر نداند، آب دهانش را قورت  

داد و سیع کرد حدس بزند پشت خط کیست؟  

موضوع صحبتشان که مشخص بود، هر چه بود  

 درباره ی او بود.  

اخم هایش حسات  در هم رفته بود اما صدا قطع شد  

را بیشیر به در چسباند و تمرکزش را بیشیر  گوشش 

ب باز شد، ساحل که   کرد اما همان لحظه در به ضر
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به در چسبیده بود ت  هوا داخل افتاد محیا با  

چشماتر گرد شده نگاهش کرد باورش نیم شد مچش  

اق سمع گرفته است.   ر اسیر  را حی 

ساحل خودش را جمع و جور کرد و دستر به پشت  

منده به نظر نیم رسید   گردنش کشید، زیاد  هم رسر

همانطور که محیا عصباتر نبود بلکه چشمانش پر از  

 ترس و هراس بود.  

 ساحل این پا و آن پا کرد و بعد خونشد گفت :  

 راجع به من با یک حرف یم زدی عمه؟   _ 

ون آمد با دیدن آن   در دستشوتی باز شد و خانجون بی 

ه در چشم های هم ایستاده و سکو  ت کرده  دو که خی 

بودند به تشویش افتاد. جو به خوت  پر تنش بود.  
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ساحل نگاه کوتایه حواله ی مادربزرگش کرد و زیر  

 لب سالم گفت.  

 چه خی  شده؟   _ 

ساحل دستش را پشت رس بهم گره زد و منتظرانه  

محیا را نگاه کرد که دانه های عرق روی پیشاتر اش  

 نشسته بود :  

د دارم  عمه پشت تل _  ر فن در مورد من حرف می 

سم با یک؟    مییی

 نگاهش به محیا بود و مخاطبش خانجونش.  

خانجون ت  خی  از همه جا یکهو رو به محیا با تعجب  

 گفت :  

 نکنه سیما دوباره زنگ زده بود؟   _ 
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ر محیا   قلب ساحل لرزی کرد و پر بهت نگاهش را بی 

 و خانجون رد و بدل کرد، سیما؟ 

نامش بعد از دو ماه این همه تعجب را هم به  آوردن  

 دنبال داشت...  

ده بود!    سیما... مادری که از مادری بوتی نی 

محیا با چهره ای گشاده که حاصل حرف مادرش بود  

 با نازک کردن پشت چشمش گفت :  

 بله مامان خانومش بود که زنگ زده بود.   _ 

 بعد نگاه نارایصر اش را به ساحل داد و گفت :  

اگه عمه جون یکم نگاه طلبکارانه اتو برداری واست    _ 

 توضیح یم دادم.  

این را گفت و بعد با ناراحتر چشمانش را در کاسه  

ر خانجون و ساحل رد شد و رفت.    چرخاند و از بی 
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نام مادرش و خی  تماسش فقط چند دقیقه حواسش  

یکهوتی  را پرت کرد، آن قدر بچه نبود که تغیی  موضع 

محیا را تشخیص ندهد، خانجون حرف دهانش داده  

ر دیگری است.   ر بود اصل ماجرا چی 
 بود وگرنه مطمی 

رسش را ریز تکان داد و کنجکاوی درباره ی تماس  

 مشکوک عمه اش را به بعدا واگذار کرد.  

مامان چرا زنگ زد ننه؟ خانجون دستش را گرفت و   _ 

 گفت :  

 رات ننه.  بیا بریم شامتو بدم میگم ب  _ 

ساحل حال مقاومت نداشت به دنبالش خودش را  

زن تند و فرز سفره   خانه رفت، پی  ر کشاند و به آشیی

ر چید و کنارش نشست. تا به حال یک   اش را روی زمی 



  

 

     

  
 991 

  

    آب ماه افتاده در                                   

 
   یگانه علیزاده 

شب نبود که تنهایش بگذارد، با اینکه همیشه  

 همینقدر دیر رس سفره ی شام حاضر یم شد باز  

  

 ]23:40 03.08.19[  

زن روبرویش یم نشست و با هر لقمه ای که   هم پی 

فرو میداد قربان صدقه اش یم رفت و او را به خوردن  

 بیشیر ترغیب یم کرد.  

 ساحل بشقاب غذا را به کناری هل داد و گفت :  

 ننه میلم نمیکشه، بگو مامان واس چی زنگ زده؟   _ 

زن با صی  و متانت نان را  به قسمت های کوچک    پی 

تبدیل کرد و بعد در کاسه ی آبگوشتش ریخت، بدون  

اینکه کالیم حرف بزند نان ها را در آب غرق کرد و  
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ازی و پیاز از   وقتر برای خوردن آماده شد، ساالد شی 

 وسط نصف شده را کنار دستش گذاشت و گفت :  

ر   _  مامانت میخواد بره مسافرت، گفت قبل از رفیر

 .  میخواد ببیندت

نگاه ساحل از سفره باال آمد و پر از بهت به خانجون  

ه شد.    خی 

 منو؟   _ 

  

 ]23:40 03.08.19[  
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قبل از اینکه جواب ساحل داده شود، صدای  

 پوزخند محیا از پشت رس به گوش رسید :  

ر مسافرتارو بیامرزه که یاد سیما   _  خدا پدر همی 

 دیگه هم داره!  میندازه یه بچه ی 

خون به صورت ساحل دوید و قاشق در دستانش  

ده شد.    فشر

ر خانجون باعث شد   صدای ترسیده و هشدارآمی 

 سکوت کرده و جواب محیا را ندهد.  

اما انگار محیا زیاد برایش مهم نبود با پشت چشم  

 نازک کردتر گفت :  

واال عجب مادر خوشگذرونیه، بچه شو انداخته   _ 

عیش و نوش خودش ، آدم میمونه به  کنار رفته تی  

 خدا!  
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ساحل قاشق را روی سفره پرت کرد و مثل ترقه از  

جا پرید، رنگ محیا با این حرکت کیم پرید و انگار  

 خودش هم فهمید زیاده روی کرده است :  

 _   
ی

ام خودتو نگه دار عمه، اگه االن با مامانم زندیک احیر

ودت اجازه بدی هر حرفر  نیم کنم دلیل نمیشه به خ 

ی    خودشه و تصمیم گی 
ی

از دهنت در بیاد، زندیک

  
ی

هایشم با خودشه، منم خودم نخواستم باهاش زندیک

 کنم، خودم!  

انگشتش را با تاکید به سینه اش زد و در مقابل نگاه پر  

خانه خارج شد، یم توانست نگاه   ر حرص محیا از آشیی

پر شماتت خانجون را روی محیا حس کند و  

وشحال بود که حاال حاال ها از او هم باید حرف  خ

بشنود، اما با شنیدن صدای بلند و حریص محیا  

 خشک شده ایستاد :  
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مجبور شدی عمه جون وگرنه یک دوست داره تو   _ 

 کنه.  
ی

ر آلونگ زندیک  همچی 

ش را از در و دیوار خانه گرفت و دوباره   نگاه پر تحقی 

 ادامه داد 

 : 

چرون مامانت، چپ و راست  اگه شوهر چشم   _ 

 اذیتت نیم کرد صد در صد اینجا نیم موندی.  

ساحل با یک نگاه دردمند رسش را برگرداند و مستقیم  

به خانجون زل زد، باورش نیم شد همه درد و دل  

 هایش را صاف بگذارد کف دست محیا.  

 از وجناتش پیدا  
ی

مندیک رنگ خانجون بدتر پریده و رسر

به قدم هایش رسعت بخشید و خودش را به نوه  بود.  

 گالیه مندش رساند :  
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منده ام مادر، از دهنم پرید.   _   رسر

محیا دوباره وسط حرف هایشان پرید و زخم زبان  

وع کرد، انگار گوش ایستادن ساخل خییل   هایش را رسر

 عصت  اش کرده بود :  

یه که بشه پنهانش کرد؟  _  ر شما نیم   مادر من این چی 

ر امشب چه جوری   گفتیم من خودم یم فهمیدم، همی 

 با چشماش داشت منو یم خورد...  

 صدای فریاد بلند ساحل محیا را یکه خورده الل کرد :  

 بسه دیگه، بسه!   _ 

ه در چشمان طلبکار محیا غرید :    قدیم جلو آمد و خی 

روزی که چشم خونواده تو بخاطر یه الابایل بدتر از   _ 

وس خون کردی و رفتر مملکت غریب، این روضه   سی 

 خونیات کجا بود؟  
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به آتر چهره ی محیا رسخ شد، ساحل نیم خواست  

 به رویش بیاورد اما دیگر طاقتش را طاق کرده بودند :  

تا وقتر عرضه ی کار داشته باشم خودمو آویزون  _ 

خونه ننه ام نیم کنم، این خونه ای که اسمشو آلونک  

 گذاشتر فعال تنها انتخابیه که داری!  

نگاه محیا پر از نفرت بود، نگاهش چرچر در صورتش  

 زد و گفت :  

 حقته، هر چی رست بیاد حقته!   _ 

سد و  بعدا   آن لحظه جایش نبود که منظور محیا را بیی

هر چی فکر کرد بیشیر به ای نتیحه رسید که از رس  

ر جمله ی   ت  ربظ گفته.   حرص و خشم چنی 
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دستش را به معنای برو بابا در هوا تکان داد و به  

سمت اتاقش رفت، اینم از شت  که یم خواست به  

 آرایم به صبح برساند...  

 * 

روی کاناپه دراز کشیده و به صدای زنگ گوشر اش  

که یه قطع و بعد از چند ثانیه دوباره وصل یم شد  

ده بود، صدای بلند تلویزیون   در سالن یم  گوش سیی

 صوتر فرو رفته بود، اما 
ی

پیچید و خانه در یک آلودیک

آنقدر ت  حال بود که تماییل برای خفه کردن صداهای  

 آزاردهنده ی دور و برش در خود نیم دید.  

یک ساعتر بود که مرتب این تماس ها تکرار یم شد و  

ر کند.   جا داشت در دلش سماجت نگار را تحسی 

شغلش را از دست داده بود، نگار را دوباره با کامران  
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سال قبل با تمام قوا جلوی چشمش   5دیده بود، یاد 

 ردیف شده بود و اعصات  که زره زره خردتر یم شد.  

با صدای مشت های محکیم که به در خانه اش خورد  

ابرویش باال پرید، پر اخم از روی کاناپه بلند شد و به  

ر    این فکر کرد که چه کیس به خودش اجازه ی چنی 

 رفتاری داده است؟  

با شتاب به سمت در پا تند کرد و مشتش را آماده کرد  

امشب از آن شب هاتی بود که رسش برای دردرس درد  

 یم کرد.  

در را با تمام قدرت به سمت خود کشید چشمان دو  

گوی آتشش با دیدن چهره ی آشفته ی پوریا به  

 نگایه پر تعجب تبدیل شد.  
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 اش استفاده کرد، او را کنار زد و با  
ی

پوریا از بهت زدیک

طلبکاری داخل آمد، بسته ی در دستش را با نهایت  

ر مربیع شکل بزرگ وسط هال کوبید.    خشم روی می 

سورنا در را پشت رسش بست و جلو آمد، آنقدر جلو  

ون آمده از بسته را تشخیص   تا بتواند محتویات بی 

ش را خم کرد تا عکس ها را ببیند که با دیدن  دهد. رس 

چهره ی خودش ابروهایش باال پرید، با عجله به تمام  

ر چنگ زد و آن ها را برداشت.    عکس های روی می 

پوریا کراوات شل شده ی دور گردنش را باز کرد و روی  

ر کوبید :    زمی 

، رسواتی جدید سورنا خانزاده!   _ 
ر ! خوب ببی  ر  ببی 
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ه به جلز و ولز پوریا گوش دهد، با  سورنا بدون آنک

ناباوری تند تند عکس ها را از نظر یم گذراند،  

 خصویص ترین عکس هایش با نگار!  

  

 ]23:42 03.08.19[  

در هیچ کدامشان وضعیت نگار طوری نبود که چهره  

اش تشخیص داده شود، اما این تتوی پروانه و این  

 خودش خریده بود جز  لباس هاتی که سورنا  

 نگار متعلق به چه کیس یم توانست باشد؟  

 کار کدوم ت  ناموسیه؟    _ 

 این را فریاد زد و عکس ها را در دستش مچاله کرد.  

 پوریا عصت  نگاهش کرد و گفت :  
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از جنابایل باید پرسید! انقدر دوست دخیر عوض   _ 

کردی که یه مشت دخیر بچه ی نفهم، اینجوری  

به آبروت  چوب حراج  
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خارج شود از روی شانه خطاب به پوریا که  

 مستاصل و کیم هم پشیمان به نظر یم رسید گفت :  

، رفتنشو قضاوت  یاد بگی  تا با کفش کیس راه   _  نرفتر

  .  نکتر

این را گفت و با سکوت رسدی که به جا گذاشت پوریا  

 را ترک کرد.  

 در موهایش زد و لعنتر زیر لب پراند، یم  
ی

پوریا چنگ

دانست حرف بدی زده و سورنا را رنجانده اما چه  

میکرد که هیچ وقت نتوانست دید مثبتر به این خانه  

 ی مجردی داشته باشد.  

سورنا به طرز دیوانه واری عصت  بود، عکس های  

ناموسش دست هر ت  ناموش افتاده و او دست روی  

دست در خانه اش نشسته بود. حتر صی  نکرد  
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پله را با نهایت رسعت و   60آسانسور از راه برسد 

خوتر که جلوی چشمانش را گرفته بود به انتها  

ر سوار شد د و حی  ر شماره  رساند، سوییچ را فشر ن اولی 

 ای که گرفت نگار از همه جا ت  خی  بود.  

ر ضعیف نگار عربده کشان فریاد زد :   با صدای الو گفیر

 گوشیتو دست کدوم ت  پدر مادری دادی؟    _ 

نگار گیج و منگ پشت خط مانده بود، حتر یک کلمه  

هم حرف های سورنا را نفهمیده بود. همانطور گیج با  

ه بود تا سورنا دوباره فریاد    گرد به جلو خی 
چشماتر

 کشید :  

؟؟؟   _   مردی پشت خط؟؟ چرا اللموتر گرفتر

نگار آب دهانش را قورت داد و با چهره ای که زرد  

 شده بود لب زد :  
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 نیم فهمم سورنا، گوشیم دستمه.   _ 

سورنا دندان روی هم سایید و چشمانش را محکم  

د.     فشر

.  پنج دقه دیگه ب  _  ر  یا پایی 

این را با لحن ترسناک و آرایم زمزمه کرد. تلفن را قطع  

د پرت کرد. فقط اگر سهل انگاری   کرد و روی داشی 

نگار، هر دو را در این مخمصه انداخته باشد، فقط  

 اگر...  

ر لغزید.   عرق رسدی از کمر نگار راه گرفت و پایی 

س به رعشه افتاد، رنگ پریده از روی   دستانش از اسیر

وع به قدم  ت  خت بلند شد و پر وحشت در اتاقش رسر

 زدن کرد.  
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صدای مادر و پدرش از هال به گوش یم رسید،  

ون یم   10ساعت  شب با چه بهانه ای از خانه بی 

 رفت؟  

اگر زبانش برای مادرش خوب دراز بود، با پدرش  

رودربایستر داشت و نیم توانست قلدری کرده و  

 حرفش را به کرش بنشاند.  

رفت و آمد و رفت و آمد و مانده بود چه کند، چهار  

دقیقه اش تمام شده بود و حاال یم ترسید با آن عربده  

ی وحشتنایک که پشت خط کشیده بود آبروریزی به  

بار آورد، هنوز هم نیم فهمید جمله ی مبهم سورنا  

 چه مفهویم داشته است؟  

ورنا به خانه  امروز بعد از آن بلبشو که به دستور س

ون نگذاشته بود،   آمده بود، دیگر پایش را هم بی 

ر نشان   منظور سورنا چه بود؟ ثانیه ها اخطار آمی 
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میدادند پنج دقیقه اش نه تنها تمام شده بلکه دقیقه  

 ی ششم هم دارد به انتها یم رسد.  

ون کشید و گوشر اش را در   شالش را از کمدش بی 

تش از چهره  جیبش گذاشت، سیع کرد ترس و وحش

ون رفت و روبروی   اش معلوم نباشد، از اتاقش بی 

 مادر پدرش ایستاد و رسی    ع گفت :  

، کارم داره.   _  ر  دوستم اومده پایی 

نگاه مادر و پدرش با مکث از صفحه ی تلویزیون جدا  

شد و به او چسبید، انگار داشتند مشکوکانه نگاهش  

ی رسش مرتب کرد و  یم کردند، دستپاچه شالش را رو 

ر زود برمیگردم از خانه خارج شد.    رسی    ع با گفیر

د، گوتی  
س دکمه ی آسانسور را فشر چند بار پر اسیر

 باعث یم شد زودتر باال بیاید. 
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ب گرفته بود و یه حرف هاتی که با   ر ضر روی زمی 

خود تمرین کرده بود، مرور یم کرد، باید دلیل دیدار با  

 بیان یم کرد، سورنا که دنبال چند و  کامران ر 
ر
ا اتفاف

 بود نقشش را خوب بازی  
ر
چون ماجرا نبود فقط کاف

کند تا قبول کند آن وقت روز اتفافر هم دیگر را در  

 پارک دیده بودند.  

ر سورنا با   همان لحظه که درب حیاط را باز کرد ماشی 

 صدای بدی جلوی خانه پیچید.  

فاصله گرفت سورنا آنقدر جلو  نگار وحشت زده کیم 

ر در را از جا بکند.    آمد که کم مانده بود جلوی ماشی 

ر که توقف کرد نگار دویید و سوار شد، باید زود   ماشی 

ر بیاید.    به خانه بر میگشت قبل از اینکه پدرش پایی 
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ر که سوار شد سورنا با فریاد عکس ها را روی   همی 

د انداخت و گفت :    داشی 

 کار کدوم ت  پدریه؟  خوب فکر   _ 
ر  کن ببی 

نگار ترسیده و لرزیده دستش را دراز کرد و عکس های  

مچاله شده را برداشت. قلبش در دهانش یم کوبید و  

آنقدر دست و پایش یم لرزید که چند بار عکس ها از  

 دوباره برشان  
ی

دستش افتاد و مجبور شد با بیچاریک

 دارد.  

ا نیم فهمید، حدس هم نیم  اصال منظور سورنا ر 

توانست بزند، بس که ترسیده بود، بالخره آن لعنتر  

ها را برداشت و تایش را باز کرد تا قابل تشخیص  

باشد، هزاران هزار فکر با دیدن عکس خودش در  

آغوش سورنا به آتر محو شد، اصال مغزش یخ زد یک  

 لحظه!  
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ش  سورنا داشت داد و بیدا یم کرد، به عالم و آدم فح

یم داد و مرتب از او یم خواست فکر کند کار کیست،  

ر بود، عکس های شخیص اش در   از خودش که مطمی 

امن ترین پوشه ی ممکن با سخت ترین رمز عبور ها  

ه شده بود و یم دانست هر چه هست از طرف   ذخی 

 نگار نشأت گرفته.  

اما نگار ذهنش قطع و وصل یم شد یک لحظه داد و  

ر گوشش یم پیچید و یک لحظه  ت  دادهای سورنا د

 تهدید های امروز کامران.  

  

 ]23:42 03.08.19[  

ر بود کار خود نامردش است، اما   ت  هیچ شگ مطمی 

فکر نیم کرد به این زودی عمیل کند. کامران داشت به  
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یک موجود وحشتناک تبدیل یم شد، خواسته ی  

جر کننده بود که  ر حتر فکر  امروزش به قدری میر

خودکیسر هم به رسش زد. شاید باید از سعید کمک  

 یم گرفت بالخره یک روزی از او خوشش یم آمد.  

با فریاد بلند تر سورنا از جا پرید، سورنا با حرص ،  

 اخم و خشم نگاهش یم کرد. نگار به آرایم گفت :  

نیم...دونم، من گوشیمو دست کیس ندادم،   _ 

 عکسامم هیچ جا نفرستادم.  

نا عصت  نگاهش کرد ، منظورش را یم فهمید اما  سور 

 واقعا کار او نبود :  

 به جون مامان از بعد اون قضیه کاری نکردم.   _ 

 سورنا رسش را تکان ریزی داد و گفت :  

ر کار دارم.   _   برو پایی 



  

 

     

  
 1013 

  

    آب ماه افتاده در                                   

 
   یگانه علیزاده 

نگار خودش را لعن یم کرد چرا گذاشته بود کار به  

و   سورنا بی 
ن  اینجا برسد، از شدت خشم رگ پیشاتر

 زده بود.  

 با ندانم کاری هایش با او چه کرده بود؟   

سورنا نیم دانست اما خودش که یم دانست این  

روزهای پر تنش همه تقصی  او و کارهای احمقانه اش  

ر برود یکهو و ناگهان خودش   است. قبل از اینکه پایی 

 را در آغوش سورنا انداخت و با بغض گفت :  

میخوام، معذرت میخوام که به خاطر من  معذرت  _ 

 همش میوفتر تو دردرس.  

سورنا هیچ حرکتر به خودش نداد، فقط پر اخم به  

ه بود، االن زمان مناست  نبود که اشک های   جلو خی 

نگار را پاک کند و یا دلداری اش دهد، یگ داشت از  
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  پشت خنجر یم زد و هیچ کاری از دستش بر نیم آمد 

ی،   حتر نیم دانست او چه کیس است ؟ از غافلگی 

رودست خوردن ،از این همه اتفاق پشت رس هم  

 متنفر بود.  

عاقبت نگار ت  مییل اش را حس کرد که دستانش را از  

دور گردنش باز کرد و بدون هیچ حرف دیگری از  

ر پیاده شد و رفت اما با فکرهاتی که قرار بود   ماشی 

ر را بدت   ر کند. ندانسته همه چی 

  

 ]23:42 03.08.19[  
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ر گریه ی محیا از اتاق کناری به گوش   ر فی  صدای فی 

 که در اصل به نام خانجون بود  
ر
یم رسید، همان اتاف

 اما همه بیشیر از خودش استفاده یم کردند.  

زن بیچاره مدام سیع داشت قانعش کند بماند اما   پی 

یک کفش کرده که جاتی که به او ت   او پایش را در  

ایم شود ماندنش جایز نیست. ساحل به دریک   احیر

زیرلب نثارش کرد و با ت  مییل از جا بلند شد، باید یم  

رفت و ماندگارش یم کرد، حداقل تا زماتر که یم  

فهمید پشت تلفن با چه کیس هم صحبت بوده  

است؟ شاید شهروز و یا شاید هم بهروز؟ مسلما  

انش را به او ارجحیت یم داد هرچند که نیم  برادر 

دانست چطور آن دنیا در صورت برادر مرحومش نگاه  



  

  

     

  
 1016 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ش را یم   ر های تنها دخیر کرده و جواب دل شکشیر

 داد.  

 آیه کشید و گفت :  

 طفلک بابای بیچاره ام!   _ 

دستر به صورتش کشید و از اتاقش خارج شد، محیا  

یتر که آمده بود، داشت از  هم با همان چمدان سنگ

اتاق خارج یم شد، خانجون هم با چهره ای غم آلود  

 پشت رسش بود.  

ساحل جلویشان ایستاد با چهره ی نادیم که به خود  

 گرفته بود گفت :  

 باس منو ببخیسر یه نمه تند رفتم! معذرت!   _ 

گذارتر   ر انداخت تا ژستش تاثی  و بعد رسش را پایی 

سقلمه ی خانجونش بود   باشد. به خوت  متوجه ی 
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که با زبان ت  زباتر به محیا یم گفت،» بیا اینم  

 عذرخوایه دیگه چی یم خوای؟!  

 » 

آن شب بدون هیچ دعوا و مرافعه ی دیگر به پایان  

ر منرصف شد .ساحل از   رسید و محیا هم از رفیر

ر قدم    که به خرج داده بود عصت  بود اما اولی 
ی

دورنگ

ر بود! همیشه از این  برای غافلگی  نشدن  همی 

سیاست های کثیف دوری یم جست اما نیم دانست  

 که دست رسنوشت او را وادار به بازی یم کند.  

احت   قائله که خوابید او هم به اتاقش رفت تا اسیر

کند اما عدو شود سبب خی  اگر خدا خواهد! سلیطه  

ب با چنان رسعتر از  بازی محیا باعث شده بود خوا

صبح بود چشمانش   8ذهنش دور شود که تا حال که 

روی هم نیامده بود، او هم از فرصت پیش آمده  
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نهایت استفاده را برد و آخرین ماکتر که چند روزی  

بود امروز و فردا یم کرد یک شبه به پایان رساند،  

نفس عمیقر کشید و نگایه به دست رنجش انداخت،  

ز شگفتر و ظرافت بود. هزینه ی  هر تیکه اش پر ا

دستمزدش را امروز با تحویل این ماکت فوق العاده  

دریافت یم کرد یم دانست چشمان صاحبش با  

دیدنش برق خواهد زد، تمام سیع اش را رویش  

ساعت کار ت  وقفه و با انرژی کامیل   7گذاشته بود، 

که داشت ثمره ی خوت  به بار گذاشته بود وقتر  

چند ساعت رسش را باال آورد و به    بالخره پس از 

ه شد چشمانش باال پرید، ماکت سازی   ساعت خی 

ین عالقه اش بود وقتر غرق کار یم شد همه   بزرگیر

ر را فراموش یم کرد گوتی در یک سکوت و خال کار   چی 

ر بر او تاثی  نیم گذاشت و حال هم   یم کرد که هیچ چی 
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  سورنا و نگار، عمه و مجهول پشت خط را فراموش

ی که هنوز کیم نگرانش یم کرد   ر کرده بود! اما تنها چی 

قرار امروز با مادرش بود، عجیب حس بدی داشت،  

نیم بیشیر وجودش به او هشدار یم داد این هم یگ از  

وس برای به دام انداختنش   هزاران بازی دیگر سی 

است. بازی های کثیقر که تا به امروز همه ی شان  

ه یم کرد که این بار عمه  نقش بر آب شده بود، اما چ

و خانجونش شاهد درخواست مادرش بوده اند. به  

د   ر خصوص خانجون که با دیدن تردیدش چقدر گورسر

کرده بود خواسته ی مادرش را رد نکند و حتر از  

الغری بیش از حدش هم خی  داده بود. دوباره  

ر کوتایه   صندوق پیام هایش را باز کرد و نگایه به میر

 از طرف مادرش است انداخت :   که اعالم یم کرد 
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م، فردا قبل از سفر میخوام ببینمت اگر   _  سالم دخیر

 قابل دونستر و خواستر بیای خی  بده.  

ر تر آمد و روی جواب خودش مکث   چشمانش پایی 

 کرد :  

 صبح پارک روبروی خونه ات.   8:30 _ 

ی اش را پابرجا نشان یم   جواب کوتاه و رسدش دلگی 

داد و زیاد هم این موضوع مهم نبود، گوشر را کنار  

فوق العاده اش را از روی   70*50گذاشت و ماکت 

ر تحریر   ر برداشت و مرتب و پر دقت روی می  زمی 

ر دیگری   ر آمی  چوت  قدییم اش گذاشت، نگاه تحسی 

 حواله اش کرد و بالخره از دیدنش دل کند و رفت.  

برای    بود که رسید زیرلب خودش را  8:45 ساعت

 خساستر  
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   یگانه علیزاده 

که به خرج داده و با موجودی پر و پیمانش باز هم از  

اتوبوس استفاده کرده بود شماتت کرد. قدم هایش را  

تند تر برداشت و وارد کوچه ی موردنظرش شد، با  

یک رب  ع تاخی  رس قرار رسیده بود، نیم خواست  

مادرش را معطل بگذارد، به خصوص که روز پروازش 

هم بود و یم دانست تا لحظه ی آخر رسش شلوغ  

خواهد بود و با آن دو تا بچه ی پر دردرس. لبخند  

تلچر روی لب هایش نشست و فکر کرد چند ماه  

است خواهر و برادر ناتتر اش را ندیده. انگار هر دو  

طرف قوی تر شده بودند که این دوری ها زیاد  

 پر  آزاردهنده به نظر نیم رسید، البته که زند 
ی

یک

 بافر نیم گذاشت.  
ی

 جنجال ساحل وقتر برای دلتنگ

ی   ر دقیقا روبروی قرص مادرش، پارک بزرگ و رسسی 

ر کرده بود.   بود که آن را به عنوان محل قرارشان تعیی 
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   یگانه علیزاده 

ر مادرش چرخاند   ر که رسش را برای یافیر همی 

وس را با ظاهری آشفته و عصت  کیم دورتر از   سی 

رگی  ظرافت های  خود مشاهده کرد، ذهتر که باز د 

نمای ساختمان فوق العاده ی روبرویش شده بود به  

د .    آتر جایش را به نگراتر و تشویش سیی

  

 ]23:42 03.08.19[  

فر حواله اش کرد، این   دستش را مشت کرد و ت  رسر

فکر از ذهنش گذشت که احتماال پیام دیشب هم کار  

وس بوده نه مادرش .    سی 

وس او را ببیند عقب گرد کرد و به  قبل از ای نکه سی 

ون زد، برای ساده لوچ اش   رسعت از پارک بی 

خودش را لعنت کرد اما همان لحظه در دام چشمان  
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    آب ماه افتاده در                                   

 
   یگانه علیزاده 

وس افتاد و او با صدای بلند فریاد زد و   ر سی  ر و هی  تی 

 گفت :  

 صی  کن، صی  کن.   _ 

تند تر کرد،  ساحل لعنتر زیرلب گفت و قدم هایش را  

وس دوید تا خودش را به او رساند، تمام وجود   اما سی 

ساحل پر از نفرت و انزجار بود، دلش نیم خواست او  

هم بدود تا از دستش فرار کند این کار ترسش را نشان  

وس آنقدر نزدیکش شده که   یم داد، وقتر فهمید سی 

دش، محکم ایستاد و   دستش را دراز کند یم تواند بگی 

به سمتش برگشت، چشمانش را آماده ی    پر خشم

حمله کرد و زیر چشیم افراد موجود در پارک را از نظر  

گذرانید، در آن صبح زود، افراد زیادی در پارک  

مشغول ورزش صبحگایه بودند و این کیم دلگرم  

 کننده بود.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 مادرم کجاست؟   _ 

 این را خشن و بدون انعطاف غرید.  

 در موهایش زد و گ
ی

وس چنگ  فت :  سی 

مت پیشش! از هشت اینجا منتظرت بود   _  باید بی 

یمش داخل.    حالش بد شد مجبور شدیم بی 

ت و   ابروهای ساحل به آتر از هم فاصله گرفت و حی 

 ترس عمیقر در چشم هایش جا خوش کرد :  

 چ..چرا چش شده؟  _ 

 این را با ناباوری پرسید.  

وس دوباره در موهایش چنگ زد و جلوتر از به  راه  سی 

 افتاد :  

مش   _  چند وقته ناخوش احواله، برای درمان میی 

 ترکیه.  
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   یگانه علیزاده 

ر چسبیده بود. مادرش مریض   پاهای ساحل به زمی 

بود و آنقدر بیماری اش جدی شده بود که برای  

 درمان به خارج سفر یم کردند؟؟؟  

وس بدون توجه به او از پارک خارج شد.    سی 

او اعتماد کند؟؟؟ به مردی که  چقدر یم توانست به 

تمام این سال ها منتظر فرصتر بود برای لکه دار  

 کردن عفتش، اصال عقالتر بود اعتماد کردن؟  

وس برگشت و متعجب نگاهش کرد که چندین   سی 

ی با بهت رس   میر از او فاصله داشت بدون هیچ تغیی 

 جایش ایستاده بود.   

وس متعجب گفت :    سی 

؟ قبل از اینکه  چرا معطیل؟ نیم  _  خوای مادرتو ببیتر

 دیر بشه؟  
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   یگانه علیزاده 

ر جمله ی آخر ته دل ساحل را خایل کرد، قبل از   همی 

اینکه دیر شود؟؟؟ خدای من! چه بالتی رسش آمده  

 بود؟  جمله ی خانجون در ذهنش اکو شد :  

ننه مادرت شده پوست و استخون! یه وقت لج   _ 

 نکتر نری دیدنش!  

 و استخون...  شده پوست   _ 

 شده پوست و استخون...   _ 

 شده پوست و استخون...   _ 

وس او را از جا پراند :   تشر سی 

؟   _   مادرت مریضه، تو چه جور دخیر سنگدیل هستر

وس این را گفت و بدون حرف دیگری به او پشت   سی 

 کرد و رفت.  
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   یگانه علیزاده 

وس داخل رفت و   وقتر درب حیاط باز شد و سی 

نگاه دیگری هم به اوی خشک شده نینداخت،  حتر 

کیم حرف هایش برایش قابل باور شد و این باعث  

شد قلبش برای بیمار بودن مادرش از جا کنده شود!  

هر چند که مانند سایر مادر و دخیر ها رابطه ی  

صمیمانه و حتر پر عشقر نداشتند اما تنها هم خونش  

خود  میان این همه آدم بود، مادرش بود، مادر 

 خودش!  

گوشر اش را برداشت و به خانه زنگ زد، کار از محکم  

کاری عیب نیم کرد، بعد از چند دقیقه صدای خواب 

 آلود خانجون پیچید:  

م خونه مادرم اگه تا یک ساعت   _  ننه من دارم می 

ی ازم نشد نگرانم شو.    دیگه خی 
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   یگانه علیزاده 

ت   این را گفت و سوال های پشت رسهم خانجون را 

جواب گذاشت و تلفن را قطع کرد، حس بدی بود که  

با شنیدن خی  بیماری مادرش بازهم محافظه کارانه و  

برنامه ریزی شده جلو یم رفت، اما چه یم کرد که مار  

 گزیده شده بود.  
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د  ثانیه طول   30پشت در رسید و زنگ آیفون را فشر

بدون هیچ پرسیسر باز شود یک طور  کشید تا در  
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   یگانه علیزاده 

س ناگهاتر در وجودش به پا شد اما دلش خوش   اسیر

 که به خانجونش زده بود. در را پشت  
ی

بود به زنگ

رسش بست و وارد حیاط یخ زده و زمستاتر خانه شد  

سکوت در تمام آن سایه افکنده بود، نیم دانست  

بوی بیماری و یاش که در مشامش یم پیچید حاصل  

هایش است یا خانه واقعا بوی مرگ یم داد؟ با   شنیده 

این تصور ته دلش خایل شد و با قدم های بلند به  

 جلو شتافت.  

لحظه ای که وارد سالن بزرگ و پهناور خانه شد چنان  

ترش در دلش پیچید که از فکرش گذشت زودتر  

برگردد، بهیر بود بر میگشت و همراه خانجون باز یم  

نه اثری از آن همه خدم و حشم بود نه مادرش و    آمد. 

بچه ها! خانه در سکوت هولنایک فرو رفته بود، آب  

دهانش را قورت داد و قدیم عقب گذشت،  
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احساساتش هیچ وقت دروغ نیم گفتند این خانه پر  

از تهدید بود. پر شتاب چرخید تا قبل از اینکه کیس  

وش خورد که پشت   ببیندش برود که ت  هوا به سی 

رسش ایستاده بود، هول کرده جیغ کشید و عقب  

رفت تا تماش با او نداشته باشد، خییل سخت بود در  

آن فضای پر اظطراب خونشد جلوه کند، با هوچی  

 گری فریاد کشید :  

 کو مادرم کجاست؟    _ 

وس داشت تصورات  لبخند زشت روی لب های سی 

ت  وهم آلودی به دلش روانه یم کرد، خودش را نباخ

و بلند تر فریاد زد، به امید اینکه صدایش به گوش  

 کیس برسد.  

اما همان لحظه صدای قدم های دیگری در سالن  

رسد و صامت پیچید، ترسیده به عقب برگشت و تا به  
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خودش بجنبد، دستمایل روی بیتر اش نشست و  

ر شد و به خواب رفت.    چشماتر که نرم نرمک سنگی 

ی  این  ر باری بود که در اوج وحشت دچار ت  خی  دومی 

آتر یم شد و بعدش با صحنه ی وحشتنایک مواجه یم  

شد، اما انگار این بار قرار بود اتفاق بدتری بیفتد،  

بالخره هوش و ذکاوت ساحل یکجا به دادش نرسید و  

شاید با بدشانیس بود که در دام نامردی چون  

وس گی  افتاد.    سی 

دقیق نیم دانست یک اما وقتر چشمش را باز کرد از  

ی که یم دید کم مانده بود دوباره از هوش   ر دیدن چی 

برود، در یگ از اتاق های سلطنتر همان خانه ی  

کذاتی قرار داشت، و روی تخت چندشنایک خوابیده  

ر وحشتنایک که او را تا مرز سکته برد این   بود، اما چی 

اهتر  وس با پی  که دکمه هایش تا انتها باز بود    نبود، سی 
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و نگاه شهوت آلودش و تلویزیوتر بود که در حال  

پخش فیلم چندشناک و تهوع آوری بود داشت او را  

 سکته یم داد.  

پر از رعب و وحشت به خودش و لباس هایش نگاه  

ر    آن طرف تر روی زمی 
انداخت، مقنعه اش چند میر

، گلویش  پرت شده بود ویل لباس هایش همه تنش بود 

د فقط دنبال ساعت بود بداند    یم فشر
ی

را بغض بزریک

چقدر گذشته و چقدر به حضور خانجون باید  

امیدوار باشد، با وحشتر که به آساتر در چهره اش رد  

وس فریاد زد :    انداخته بود رو به سی 

 مرتیکه ی بوالهوس داری چه... یم خوری؟   _ 

و چهره ی  صدا های پر تهوع از تلویزیون بلند یم شد 

وس پر لذت تر!    سی 
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ساحل از روی تخت جهید و به سمت در دوید،  

وس ت  حرکت نشسته و لبخند یم زد قلبش   اینکه سی 

را به رعب و وحشت یم انداخت. به در رسید و  

ر کرد اما قفل بود که   ه را باال و پایی  وحشیانه دستگی 

وس چرچر به تنش زد و با لذت او  ی وحشت  بود. سی 

 زده را نگاه کرد :  

 بالخره افتادی تو دامم کوچولو!   _ 

ساحل مانند دیوانه ها فقط رس یم چرخاند به امید  

وسیله ای که بتواند از خودش دفاع کند اما انگار این  

حیوان عویصر فکر همه جا را کرده بود، صدای  

تلویزیون را بلند کرد تا مثال بتواند ساحل را تحت تاثی   

وع کرد  قرار ده د، اما ساحل تا جاتی که یم توانست رسر

  . ر  به جیغ کشیدن و کمک خواسیر

 باید یک رایه یم بود باید یم بود...  
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وس آرام آرام جلو آمد و او عقب عقب!    سی 

د ساحل از زیر دستش   ر که خواست او را بگی  همی 

وع کرد به دویدن. از این   ون پرید و دور اتاق رسر بی 

فرج است! شاید یم توانست با  ستون به آن ستون 

ر موش و گربه بازی ها برای خودش وقت بخرد.    همی 

وس که خوی حیواتر اش چشمانش را کور و   برای سی 

ر   قوایش را دو برابر کرده بود کار سختر نبود گرفیر

دخیر بچه ای که ترس نیم گذاشت عاقالنه تر رفتار  

تمام قوا دستانش  کند. خییل زود راهش را بست و با 

 را گرفت، ساحل کم آورد و مظلومانه زیر گریه زد :  

ر تو رو جون بچه هات ولم کن! تو رو خدا!   _   ولم کیر
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ر افتاد، پاهایش از   این را با عجز هق زد و روی زمی 

ه   س زیاد چنان یم لرزید که گوتی دستگاه ویی 
اسیر

 وصلش کرده بودند.  

وس کشان   کشان تا روی تخت او را باال کشید  سی 

ساحل چند بار لگد پراند اما حریف اوی عویصر نشد،  

از شدت هق هق و جیغ کشیدن ها گلویش یم  

 سوخت و صدایش دو رگه شده بود :  

 کمک! کمک! کمک!    _ 

  

 ]23:43 03.08.19[  

وس سییل محکیم در دهانش کوبید اما باز هم   سی 

مرتب لگد یم زد و به  باعث نشد صدایش قطع شود، 

وس که قصد پیش روی داشت   رس و صورت سی 
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چنگ یم انداخت، یادش آمد که صدای پای دیگری  

هم در سالن پیچیده بود، با روزنه ی امیدی که در  

 دلش باز شده بود بلند تر فریاد زد :  

، تو رو قرآن ارواح خاک عزیزات   _  میدونم اونجاتی

 و رو قرآن!  نذار دست این حیوون بهم برسه. ت

وس سیع در   صدایش قطع و وصل یم شد مرتب سی 

ر فرصت   ساکت کردنش داشت و او با چنگ انداخیر

 یم خرید و فریاد یم زد.  

وس سییل محکم دیگری زد تا صدایش قطع شود.   سی 

ساحل بیشیر جیغ کشید و چشمانش را بست، اما هر  

یم   لحظه چراغ های امیدش خاموش و خاموش تر 

شد تا اینکه به کل از فریاد رش ناامید شد. قرار نبود  

ون آید، گایه   همیشه از مصائب و مشکالت رسبلند بی 

مانند امروز چنان به دام یم افتاد که دیگر هیچ راه  
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 نیم ماند، روح ساحل با دست  
ر
فراری برایش باف

وس کشته شد هر چند که جسمش هم ت    های سی 

 تاوان نماند...  
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ی   وس تاثی  ضجه های دلخراشش در قلب سیاه سی 

 اش فکر یم کرد،  
ی

نداشت و او فقط به خودکامگ

ساحل خدا را صدا زد، بارها و بارها، خانجون را صدا  

ر بود یک ساعتش تمام شده   زد که حاال دیگر مطمی 
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جوابگویش نشد، در میان تقالهایش  اما هیچ کس 

ر   وس، صدای شکسیر برای رهاتی از چنگال کثیف سی 

وس در کمال ت    شت   او را در جا خاموش کرد سی 

رحیم و قساوت فکر کرد بالخره این دخیر رسکش  

ی که فکر نیم کرد   ر تسلیم شده، اما ساحل به تنها چی 

وس نییم از بدنش را ترصف   تسلیم شدن بود، سی 

د اما برای آن نیم دیگر تا جاتی که توان داشت  کرده بو 

باید یم جنگید. با تاللو امیدی که در دلش تابیده بود  

فریادهایش را بیشیر از پیش کرد، هیکل کثیف و  

وس او را اسی  کرده بود و حتر توان   چندشناک سی 

تکان خوردن نداشت اما کماکان از گلویش یم توانست  

در تی غریبه ای که در    استفاده کند. با جیغ های پر 

ون از اتاق وجود داشت را به مقدساتش،   بی 

عزیزانش، همه و همه قسم داد تا بلکه دلش به رحم  
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بیاید و مانع شود. آنقدر چنگ انداخته بود که  

وی بازوهایش تحلیل رفته و دیگر ناتی برایش   نی 

 نمانده بود.  

لحظه ای که با چشمان خیس و چهره ای اشک آلود  

به ی   ضجه یم زد و آرام آرام وارد سیایه یم شد، ضر

مهیت  به در کوبیده شد. ساحل از ترس تکاتر خورد  

وس که به یک حیوان بدون عقل و منطق   اما سی 

 تبدیل شده بود متوجه نشد.  

 ساحل بیشیر از قبل، شدیدتر فریاد کشید :  

 کمک! کمک!    _ 

حس یم کرد گلویش زخم و زییل شده و االن است که  

د.    رسطان حنجره بگی 
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بات محکم و   بالفاصله پس از ندای کمک ساحل ضر

محکم تر به در کوبیده شد، ساحل در میان اشک و  

آه، با امیدی که در چشمانش جاخوش کرده بود فریاد  

 هایش را بلندتر رس داد.  

وس با چشماتر وق زده رسش را به عقب چرخاند،   سی 

بات محکم تر یم شد    انگار تازه به دنیا  بازمیگشت، ضر

و ساحل جاتر دوباره گرفته بود، لگد محکیم به سینه  

وس   وس زد که باعث شد کیم عقب برود، سی  ی سی 

مانند افراد مست و سست تلوتی خورد و از تخت  

س برای ساحل آنقدر زیاد   ر افتاد، اضطراب و اسیر پایی 

ت  بود که درد تنش را به کل فراموش کرده بود، درس

 و هق هق داشت خودش را  
ی

لحظه ای که با بیچاریک

یم پوشاند، درب با صدای وحشتنایک باز شد و دو مرد  

به های پر شتابشان باعث شد در   داخل افتادند. ضر
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محکم به دیوار خورده و به عقب برگردد، چهره هاتی  

که ساحل در آن یک لحظه دید مانند برق گرفته ها  

فراد احتمایل یم نوشت  متعجبش کرد. اگر لیستر از ا

که منچ  اش یم شدند در لیست صدم هم باز نام این  

دو نفری که حال روبرویش ایستاده بودند را نیم  

 نوشت!  

وس که گوشه ی اتاق   سعید با عربده به سمت سی 

خشکش زده بود دوید، الفاظ زشت و رکیگ از  

یم کرد.  دهانش خارج یم شد که حال ساحل را بدتر  

ساحل لبه های مانتوی پاره شده اش را بهم نزدیک  

کرد و با بدن مرتعش سیع داشت از آن اتاق نفرین  

شده خارج شود، کامران رسی    ع دست زیر بازویش برد  

و او را از اتاق خارج کرد، صدای مشت و لگدهای  

وس یم شد به گوش یم   وحشیانه ی سعید که نثار سی 
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ق دور نشده بود که  رسید هنوز چند قدم از اتا

ر افتاد و هر چه در معده داشت باال   ساحل به زمی 

یک وار یم لرزید اما بازم لبه   آورد. دستانش هیسیر

های مانتویش را رها نیم کرد، دو لبه ی مانتو را چنان  

در مشتش محکم گرفته بود که گوتی کلید نجاتش در  

 آن پنهان شده.  

د و کم مانده بود با دیدن صحنه  کامران چهره درهم بر 

ی پیش رویش او هم باال بیاورد، کتش را از تن کند و با  

آن رس و صورت ساحل را پاک کرد در حالیکه  

ی ببیند.   ر  چشمانش را محکم بسته بود تا مبادا چی 

ر کشید و قسمتر از شلوارش را   کت را همانطور پایی 

ر انداخت تا صحنه ی   هم پاک کرد و بعد روی زمی 

 ناخوشایند دیده نشود.  
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ی که دیشب دیده بود نبود، به طرز   ساحل آن دخیر

وحشتنایک آشفته بود، ت  شباهت به افرادی که  

 سالمت عقالتر خود را از دست داده بودند نبود.  

 همانطور عجیب!  

 !  همانطور غی  قابل پیش بیتر

هایش  هیچ حرفر نیم زد حتر آوای درد هم از لب 

ون نیم آمد فقط دو دستش را محکم بند لبه های   بی 

مانتویش کرده بود و دیوانه وار یم لرزید. کامران کم کم 

داشت نگران میشد از دخیر محکیم که دیشب دیده  

ی جز تیل از خاکسیر ویران شده بافر نمانده   ر بود چی 

بود، کاش حرف یم زد، کاش یم گفت که درد دارد یا  

ه به نقطه ای  ن؟ حالش چطور اس ت؟ نه اینکه خی 

 فقط بلرزد...  
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لب هایش، دست هایش، پاهایش و در یک کالم  

ه به نقطه ای   تمام وجودش یم لرزید و او فقط خی 

 چشمانش را دوخته بود.   

ون دوید و به سمتشان که   سعید با رسعت از اتاق بی 

روی پاگرد نشسته بودند آمد. روی رس و صورت و  

اهنش پر از لکه  های خون بود.   پی 

 چیکارش کنم این...؟   _ 

ساحل بیشیر لرزید و کامران به سعید چشم غره رفت  

که فحش هایش را حداقل یک امروز از صافر ادب رد  

 کند.  

کامران ت  تردید حکم مرگش را یم داد، به خصوص با  

 آنچه که دیده بود.   
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اما ساحل در یک اقدام عجیب رسش را به طرف  

 دو کلمه ی ساده گفت :   کامران چرخاند و 

 فقط بزنش.   _ 

کامران با چشماتر گرد شده نگاهش کرد، ساحل مانند  

 کیس که روحش تسخی  شده باشد نگاهش  

  

 ]23:43 03.08.19[  

 یم کرد هم ترسناک هم بیچاره!  

این را گفت و بعد مردمک چشمانش باال رفت و همان  

سعید ترسیده دستانش را  جا به بغل از هوش رفت. 

 دراز کرد تا  

دش اما کامران که نزدیک تر هم بود خشک شده   بگی 

نگاهش کرد، هیچ حرکتر به خودش نداد فقط  
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خواسته ی ساحل در گوشش تکرار یم شد. دو کلمه  

اش حیس به کامران داده بود که انگار دارد از قهرمانش  

د، حس خوب پشتیبان و تکیه گاه بودن!      کمک یم گی 

برای اوتی که تمام این سالها با کمبود اعتماد به نفس  

مواجه بود و پشتیبان هیچ کس نشده بود این جمله  

ر تر بود. بعد   از هزاران هزار جمله ی احساش دلنشی 

از مدت ها حس قدرت واقیع را یم چشید بدون  

معطیل دست زیر پاهایش برد و او را به بر کشید،  

خوت  از نگاهش یم خواند که برنامه ی  سعید به 

 بعدی چیست؟  

  

 ]23:43 03.08.19[  
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ر چهره ی نگراتر که دید   وقتر چشمانش را باز کرد اولی 

خانجونش بود، اشک هایش به پهنای صورت ریخته  

ر یم شد، محیا   و تسبیحش مدام در دستش باال و پایی 

ایستاده و پر غم نگاهش یم کرد این  کیم آن طرف تر 

ر باری بود که واقعا او را متاثر یم دید.    اولی 

دلش به حال خودش سوخت که هر چه یم کوشید از  

 دام مشکالت جسته با بدترین شکل گی  یم افتاد.  

ساحل با یک درد عمیق سکوت کرده بود، دیگر دلییل  

نیم دید که حرف بزند ای کاش همان لحظه که  

ش را بسته و از هوش رفته بود، عمرش به  چشمان 
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پایان یم رسید، دیگر این دنیای کثیف ارزش دیدن  

 داشت؟  

ر یاد آن لحظات کابوس   نگاه یم کرد که با دیدن هر چی 

 وار بیفتد؟  

لحظاتر که عمرش را کم و فروغ چشمانش را به   

 بدترین حالت خاموش کرده بود ؟  

چرا زودتر راه  خانجون خودش را نفرین یم کرد که 

د؟    نیفتاده بود تا جلوی این مصیبت را بگی 

د درد سینه ی ساحل   ر  حرف می 
هر چه خانجون بیشیر

بیشیر یم شد، اینکه به چه آساتر مرزهای تنش زیرپا  

گذاشته شده بود...حریمش شکسته و از پایک و زالل  

ی نبود ... فکر یم کرد حاال که   روحش دیگر خی 

وس به تنش خورده، روحش هم  دستا ن کثیف سی 
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مانند او به منجالب کشیده شده، دیگر خودش را  

به برای   ین ضر پاک و ت  گناه نیم دانست و این بزرگیر

 او بود...  

ر یم   اشک هایش از گوشه ی چشم رس یم خورد و پایی 

ر نداشت حتر تماییل   ریخت اما حرفر برای گفیر

ظه آن جا چه  نداشت بداند کامران و دوستش آن لح

 یم کردند، سکوت بود و سکوت.  

 انگار قبح اتفاق افتاده اللش کرده بود.   

خانجون از ترافیک و حواس پرتش و حافظه ی  

ضعیفش شکایت یم کرد که در دیر رسیدنش نقش به  

اتی داشت و ساحل از خدا گالیه مند بود که با آن   رسر

 د؟  قدرت الینتیه چرا جلوی این اتفاقات را نگرفته بو 
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شنیده بود خدا هوای طفل یتیم را بیشیر دارد اما  

 اش دیده بود خالف این را ثابت یم  
ی

ی که در زندیک ر چی 

کرد. همیشه وقتر بدبیاری یم آورد به دنبال کاری که  

باعث شده بود به این روز بیفتد یم گشت، آنقدر  

فکر یم کرد تا یم فهمید بخاطر چه مجازات شده ؟  

اتش را کمیر یم  ام ا حاال هر چه بیشیر یم گشت تقصی 

دید، اصال هر گنایه هم که مرتکب شده بود با این  

ی برای مجازات   ر همه بال و مشکالت باز هم چی 

 شدنش بافر مانده بود؟  

خانجون با حریص که لحظه به لحظه بیشیر یم شد  

 یکهو گفت :  

  بذار به مادرت بگم یک این بار بفهمه چه دیو دو  _ 

 رسی تو خونش داره.  
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این را گفت و با هق هق بلندش دست ظریف و ت   

جان ساحل را در دست گرفت. محیا که تلفنش را  

برداشت تا حرف مادرش را عمیل کند بالخره ساحل  

واکنش نشان داد، با صداتی که به طرز وحشتنایک  

 خراشیده و زمخت شده بود گفت :  

 با همون حیوونه.  مجازاتش،   _ 
ی

 زندیک

کش   دست خانجون خشک شد. باورش نیم شد دخیر

 به این روز افتاده.  

ساحل این را گفت و ت  خیال محیاتی شد که با  

ر دیشب   شنیدن این حرف ابرو باال پرانده بود، همی 

بود که به خاطر مادرش با محیا بحث کرده و هنوز  

ر   یم  یک روز نگذشته که برای مادرش مجازات تعیی 

 کرد.  
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 که به محیا  
ر
با خودش فکر کرد شاید هم تاوان حرف

زده و دلش را شکسته بود باعث و باتر حال و روز  

 االنش بود؟  

؟ « که در ذهنش پرسیده شد   » جواب دل من چی

ر و زمان دل شکسته است.    نشان میداد چقدر از زمی 

ر فرستاد و سیع کرد دیگر فکر نکند،   بغضش را پایی 

ر پیش   چشمش رنگ باخته بود...  همه چی 

چند ساعت بعد که رسمش به انتها رسید زمان  

ترخیصش فرا رسید. خانجون و محیا زیر بغلش را  

گرفته و کمکش کردند تا رس پا بایستد،یک روزه،تمام  

 رمق از تنش رفته بود.  

ر که از اتاق تزریقات خارج شد کامران و بعد هم   همی 

خاستند.نگاه خانجون را یم    سعید هر دو به پا 



  

 

     

  
 1053 

  

    آب ماه افتاده در                                   

 
   یگانه علیزاده 

توانست حس کند که پر بود از شک و تردید،اما حال  

آگاه کردنش را نداشت، کامران ت  توجه به خانجون  

جلو آمد و حالش را پرسید ساحل خوبیم را زیرلب  

 به گوش کیس  
ر

ر بود در آن شلوغ تکرار کرد که مطمی 

 نرسید.  

ه ای که  ون   در مقابل نگاه خی  رویش بود از درمانگاه بی 

زد کامران و سعید هم به دنبالش، قبل از اینکه سوار  

تاکیس که خانجون دست تکان داده و نگهش داشته  

بود شوند،کامران گوشه ی مانتویش را به آرایم کشید  

و از او خواست چند لحظه کنار بیاید،با اینکه هنوز  

ر کشید و  توان الزم را نداشت اما قدم هایش را به زو 

به سمتش رفت.کامران بدون معطیل گوشر اش را از  

ون کشید و صفحه ی عکس هایش را باز   جیبش بی 
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وزی به سمتش گرفت و   کرد،گوشر را با لبخند پی 

 گفت: 

 _   ! ر  ببی 

چشمان ساحل ت  هوا روی گوشر اش زوم شد، زیاد  

متوجه ی خواسته اش نشده بود، اما با دیدن عکیس  

را گرفته بود ابروهایش باال پرید،  که تمام صفحه 

 چشمان گرد شده اش خی  از ناباوری اش یم داد.  

با اینکه از دیدن آن چهره ی کریه حالش بد یم شد اما  

با دیدن چهره ی خون آلود و زخم هاتی که به طرز  

فجییع روی رس و صورتش نشسته بود، ته دلش  

 خنک شد،نیم دانست کار کامران بود یا سعید؟  

وس را زده بودند که شک داشت دیگر   اما طوری سی 

مادرش هم او را بشناسد، چند تا از دندان هایش  
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شکسته، چشمانش ورم کرده و سفیدی چشمش پر  

 خون بود، پای چشمانش خون مرده و کبود شده بود.  

  

 ]23:43 03.08.19[  

ه ای از  قطرات خون از موهایش یم چکید و دست

موها در دستاتر که نیم دانست متعلق به کیست  

اهن سفیدی که اول صبح در تنش   چنگ شده بود، پی 

دیده بود حاال تغیی  رنگ داده و رسخ رسخ بود. بر  

خالف ساحل دل رحیم که از خودش انتظار داشت ،  

لبخندی زد و رو به کامراتر که مشتاق واکنش او بود ت   

 روح گفت : 

 خوبه.   _ 

 کامران گوشر را عقب گرفت و در جیبش فرو کرد :  
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 بازم برات سورپرایز دارم! اما حاال برو خونه!   _ 

ساحل کیم حس ناخوشایند گرفت، دلیل این  

صمیمت یکباره را نیم فهمید اما دیگر قصد نداشت  

به آن توجه کند. بدون هیچ جواب دیگری به او  

ه ی خانجون و  محیا  پشت کرد و در مقابل نگاه خی 

ر شد.    سوار ماشی 

  

 ]23:44 03.08.19[  
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 ننه قربون شکل ماهت برم، درو وا کن.   _ 
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 ... _ 

زنو   _   مهربونم، میخوای من پی 
ساحل جان، دخیر

سکته بدی؟ نه میذاری به مادرت خی  بدیم، نه  

دار کنیم، خودتم حبس کردی که   میذاری قانونو خی 

 بخدا دارم دق یم کنم ننه.  چی بشه؟  

به جای اینکه بیفتیم دنبال مجازات اون خدازده داری  

 خودتو آزار میدی؟  

 ..._ 

  2ننه الیه پیش مرگت بشم، بذار یه نظر ببینمت  _ 

م ننه، الیه   روزه آب هم نرفته تو معدت، الیه بمی 

م این روزاتو نبینم.    بمی 
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زن به هوا خاست و  همان  هق هق دردمندانه ی پی 

وس ت    وع کرد به نفرین و ناله ی سی  پشت در رسر

 شان را خراب کرده بود.  
ی

ف که زندیک  رسر

روز بود که ساحل سکوت اختیار و همه را از   2

شنیدن صدایش محروم کرده بود. بدتر آنکه لب به  

زن نیم زد و اعتصاب غذا   هیچ کدام از غذاهای پی 

زن   بیچاره هر صبح، هر ظهر و هر  هم کرده بود، پی 

شام، بال استثنا با سیتر غذا کنارش یم نشست و لقمه  

یم گرفت بلکه جان دوباره را به تن نحیفش برگرداند،  

اما ساحل بدون به زبان آوردن حتر یک کالم، تمام  

زن   غذا ها را دست نخورده پس یم فرستاد، آنقدر پی 

 تاقش را  گریه و زاری کرد که عاقبت مجبور شد در ا
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قفل کرده و در چاردیواری اش خود را حبس کند،  

ر   بلکه این خوره ای که به جانش افتاده بود زودتر ازبی 

 برود.  

زن کف دستش را به در کوبید و دوباره با بغض   پی 

 گفت :  

حداقل باز کن ببینمت ننه، جون به لب شدم یم   _ 

 ترسم بالتی به رست بیاد.  

ه  به دیوار سفید اتاقش فقط سکوت کرده   ساحل خی 

بود، آنقدر که دیگر صدای خودش هم داشت  

فراموشش یم شد، از دنیا دست کشیده و به وصال  

ر نیم   ، هیچ چی  ر مرگ نشسته بود. دیگر هیچ چی 

توانست خوشحالش کند، چنان غیم روی دلش  

سنگیتر یم کرد که فقط مرگ و نیستر عالج حالش  

 بود.  
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لش از خدا گرفته بود او که قدرت تام  بیشیر از همه د

االختیاری داشت چرا گذاشت تا دست های کثیف  

وس تنش را آلوده کند؟    سی 

او که از ت  گنایه ساحل خی  داشت چرا مانع از  

وس نشد؟    خشونت سی 

ر و   او که دیگر بیشیر از هر کیس شاهد شکسیر

 خردشدن هرباره ی او بود چرا؟  

آنقدر چرا، چرا یم کرد تا از غم ت  کیس بیهوش شده  

و به خواب یم رفت، صبح که نور مانند دستر قوی از  

ونش یم آورد،  حقیقت مانند پتک   ی بی  عالم ت  خی 

 به رسش کوبیده و روز از نو، روزی از نو...  

 این درد کهنه شدتر نبود...  
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برگشت بدون   دو روز قبل که از درمانگاه به خانه 

ساعت متوایل   4حرف، یکراست به حمام رفت، 

خودش را در حمام شست و رفت، آنقدر که پوست  

دستش رفته و رد زخم های کوچگ روی پوستش به  

ر زیاد رد دست   جا مانده بود، فکر یم کرد با شسیر

وس پاک شده و به همان   های کثیف و تهوع آور سی 

از کشمکش   ساحل قبل بر یم گشت، اما وقتر خسته

ون آمد، متوجه شد یاد و   چند ساعته از حمام بی 

وس تا ابد در ذهنش حک شده و به   خاطر تجاوز سی 

ر رفتتر نخواهد بود.    از بی 
 این آساتر

ر که افکارش پرسه   دوباره مانند تمام این دو روز همی 

درد  زنان به آن روز شوم و لعنتر رسید، قلبش از 

مچاله شد و چشمانش پر از کینه و نفرت. از تمایم  

ار بود،   ر ر دنیا، از کائنات، از همه و همه بی  قوانی 
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صدای اشک های خانجون بلند شده بود اما دل  

ر بود اگر پیش پایش   ساحل به رحم نیم آمد مطمی 

فردی رو به احتضار باشد بازهم زره ای اهمیت نیم  

بود که همه جا  دهد، همیشه دلش قرص اوس کرییم  

همراهش بود، هیچ رقمه نیم توانست درک کند که  

چطور گذاشته بود کار به اینجا برسد؟ او که برای  

دیدن مادرش، غرورش را برای بار هزارم زیرپا گذاشته  

بود، نباید شامل رحمتش یم شد؟ خدا نباید نظر ویژه  

 درب و داغانش یم کرد؟  روشن شدن  
ی

ای روی زندیک

 اش، نور زیادی به اتاق تاریکش به  یکباره ی گوشر 

ر باعث شد لحظه ای حواسش   ارمغان آورد و همی 

پرت شود، با تعلل رسش را به سمت تلفن کج کرد،  

اصال برایش مهم نبود کیست؟ با هیچکس، دیگر  

هیچ کاری نداشت. صنم، رضا، سجاد عظییم،  
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 نت، همه و همه زنگ زده و دنبال  
ر
احمدی مدیر کاف

ی ا ر خی 
ز او بودند،اما او تلفن هیچکدامشان را  گرفیر

پاسخ نگفته بود. گایه فکر یم کرد دانشگاه را هم  

ببوسد و کنار بگذارد، همه ی دلخوشر هایش را از او  

 گرفته بودند.  

تلفن آنقدر زنگ خورد تا قطع شد، این بار هم سورنا  

 بود که تماس گرفته بود.  

ر همان ما  کت  امروز صبح سجاد عظییم برای گرفیر

ون   فوق العاده به دیدن ساحل آمد، اما او از اتاقش بی 

د تا همان   نیامده و ماکت را به دست خانجون سیی

ر که او رفت و   ر با او تسویه کنند. اما همی  پایی 

وع به زنگ کرد تا   خانجون باال آمد، تلفن ساحل رسر

ر االن!    همی 
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از دست تماس های سورنا کالفه شده بود اما قصد  

ی سکوتش را بشکند، خودش را بیشیر  نداشت روزه  

مچاله کرد و باز به یاد دیروز رفت. چطور یم شد با  

 این مصیبت کنار بیاید.  

ر شده بود، انگار دست   یکطور عجیب دلش سنگی 

اری راه نفسش را بند آورده و   ر های قدرتمند نفرت و بی 

 زره زره قصد کشتنش را داشت.  

  

 ]23:44 03.08.19[  

تلفتر که چند لحظه ای بود خاموش شده بود، باز  

ر باعث شد ساحل از   نور به اطراف ساطع کرد و همی 

د.    دیوار روبرویش نگاه بگی 
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این بار پیایم برایش آمده بود. رسش را با کنجکاوی  

ر پیام، نام   پیش برد تا آن را بخواند، بیشیر از میر

    فرستنده ابروهایش را باال پراند! 

 سورنا؟! 

باورش کیم سخت بود، هیچ وقت پیام نیم داد مگر  

در مواقع اضطراری.کنجکاوانه دست پیش برد و  

رمزش را باز کرد، پس از لحظاتر که انگار بیشیر از  

حالت عادی برایش طوالتر شده بود، به پیام سورنا  

 رسید :  

 _   ! ر  بپوش بیا پایی 

، یک بار  سه کلمه ی کوتاهش پر از معتر و مفهوم بود 

دیگر با ناباوری پیام را خواند تا توانست درک کند  

ر منتظرش است.    سورنا آن پایی 
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د،   چند لحظه فکر الزم بود تا تصمیم درست را بگی 

پتو را روی رسش کشید و قصد خواب کرد، حتر از زیر  

پتو نور بلند شده از گوشر اش را توانست ببیند،  

ل کردن خودش،  دندان قروچه   کرد و ناتوان از کنیر

 تلفن را برداشت :  

 یه بچه، ده دقیقه اس معطلم!   _ 

ر پتو را کنار زد و از جا   ر و نخواسیر در میان خواسیر

بلند شد، شالش را از کمد برداشت و با همان بلوز  

ر کرد، وقتر کلید را در قفل   شلوار بافتش قصد رفیر

خانه به پا شد. محیا صدای    چرخاند سکوت در تمام

تلویزیون را قطع و کنجکاوانه نگاهش کرد، خانجون با  

تزده و البته   ون آمده و حی  خانه بی  ر هول و وال از آشیی

 امیدوارانه به او چشم دوخت.   
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ر رفیقم   ساحل شالش را روی رسش انداخت و با گفیر

پایینه بعد از مدت ها سکوتش را شکست. به خاطر  

ز حنجره اش صدایش گرفته و  عدم استفاده ا

 خراشیده بود.  

س رو به محیا گفت :    خانجون با اسیر

 برم دنبالش؟ کار دست خودش نده؟   _ 

ساحل با رس افتاده در اتاقک آسانسور ایستاده بود،  

فکر یم کرد اگر نگاهش را به آینه بسپارد با یک ساحل  

وحشتناک روبرو خواهد شد و البته زماتر که روبروی  

ر بود.   سورنا   ایستاد دیگر فکر نیم کرد مطمی 

سورنا پر از بهت تکیه اش را از ماشینش گرفت و با  

ت و   ر جلو آمد، صدایش پر از حی  قدم های سنگی 

 ناباوری بود :  
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 یه چی شده؟   _ 

ساحل نگاه دزدید و با کفشش سنگ ریزه ها را جابجا  

 کرد.  

روز   3سورنا رس تا پایش را نگاه کرد، باورش نیم شد با 

 ندیدن این همه تغیی  در او بوجود آمده باشد!  

حتر با وجود تاریگ کوچه، پای چشماتر که بد گود  

رفته بود به آساتر دیده یم شد. سورنا دستش را به  

 نریم زیر چشمان ساحل کشید و گفت :  

 بخاطر مامانت؟   _ 

 صدایش پر از مهرباتر و دلسوزی بود.  

شوکه شد، نیم دانست موضوع مادرش را  ساحل کیم 

از کجا یم دانست اما زیاد هم پیگی  نشد، ذهنش  
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حوایل لحن گرم سورنا پرسه یم زد. بغض به گلویش  

ر پایش را تند تر کرد.   ب گرفیر  هجوم آورد و عصت  ضر

ر   سورنا دستش را کشید و با خودش به طرف ماشی 

  برد لحنش شادتر از قبل بود : 

ه از ذهنت!   _   بیا یم برمت یه جاتی که همه بیی

چقدر خوش خیال بود، بهشتم هم که او را یم برد،  

وس دست بردارش نبود!    کابوس سی 

ساحل دستش را کشید و با همان صدای خراشیده  

 اش گفت : 

 نمیام!   _ 

 سورنا توجیه نکرد و دستش را بیشیر کشید :  

 بیا بد نمیگذره!   _ 
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مخالفت نداشت دلش اصال نیم  ساحل نای 

خواست حرف بزند و یم دانست از پس سورنا هم بر  

نیم آید. لحظه ای به چند روز قبلش فکر کرد اینکه  

از دیدن زیباتی نگار چقدر غصه خورده بود. پوزخند  

 زد و در دلش خودش را احمق نامید که به  
ی

پررنگ

خاطر چه موضوعات ت  اهمیتر خون دل خورده  

 است.  

 بت واقیع را تازه تجربه کرده بود.  مصی

با اضار سورنا بالخره سوار شد همان لحظه محیا را  

دید که جلوی در ایستاده و نگاهشان یم کرد، ابتدا جا  

خورد اما بعد ت  خیال شد، شاید اینگونه بهیر بود  

زحمت خی  دادن به خانجون را هم دیگر به خود نیم  

 داد...  
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وار شد، خودش خم شد کمربندش را بست  سورنا س

د تا زودتر به مقصد   و بعد پایش را روی گاز فشر

 ] 23:44 03.08.19برسند.  [
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رساشیت  تند را که باال رفتند، ساحل تازه باور کرد بعد  

از این چند روز خون دل خوردن و ت  مییل برای دیدن  

ون، همراه سورنا شده است.    بی 

سورنا از کانکس نگهباتر پارکینگ هم رد شد و حاال  

رسما وارد بام مشهد شده بودند. چشمان ساحل  

بالخره کنجکاوی کرد، با شگفتر رسش را چرخاند و به  



  

  

     

  
 1072 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

دامنه ی کوه و نور خانه هاتی که کیلومیر ها آن  

ه شد، صنم همیشه از بام و   طرف تر روشن بود، خی 

ر   ارزاتر یم کرد برایش یم  آرامیسر که در عی 
ر

شلوغ

گفت و از او یم خواست برای یک بار هم که شده  

 پر مشغله ی او  
ی

شت  را اینجا وقت بگذرانند، اما زندیک

وقتر برای این کارها بافر نیم گذاشت و تا به امروز  

 قسمت نشده بود به اینجا پا بگذارد.  

، در بلندترین قسمت  
ی

سورنا همان جای همیشگ

ر را پارک کرد.  دامنه، ما  شی 

 رسش را به سمت او چرخاند و گفت :  

 خب رسیدیم!   _ 

ر پیاده   ساحل با تعلل کمربندش را باز کرد و از ماشی 

منده و   شد، اما تا چشمش به لباس هایش افتاد رسر
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خجالت زده خودش را عقب کشید، سورنا با چشم و  

لش  دست علت را پرسید. ساحل کالفه دستر به شا

ر کنار آمد تا سورنا تمام قدش   کشید و از پشت ماشی 

 را ببیند.  

، ظاهر با   بلوز شلوار بافتش و آن کفش های کتوتر

نمگ از او ساخته بود، سورنا چند لحظه ی طوالتر  

نگاهش کرد! انگار حال و هوایش با دیدن ظاهر  

 ساحل عوض شده بود! کج خندی زد و گفت :  

 !  کشف حجاب کردی دخیر جون  _ 

ر تر کشید.    ساحل آیه کشید و بلوزش را پایی 

این چند روز آنقد گوشت تنش آب رفته بود که  

اهن در تنش زار یم زد، اما به نظر سورنا آنقدر   پی 



  

  

     

  
 1074 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

جذاب آمد که نتوانست اجازه دهد با آن لباس ها  

 راه بیفتد.  

 نیم زد،  
ر
ساحل مستاصل ایستاده و هنوز هم حرف

زبانش چسبیده بود که میل  انگار وزنه چند تتر به 

 حرکتش را نداشت.  

ر و   مگی  ه در چشمان رسر سورنا آرام آرام جلو آمد و خی 

ر کشید. ساحل   پرغصه ی ساحل زیپ کاپشنش را پایی 

هنوز متوجه ی قصد او نشده بود داشت فکر یم کرد  

ون نزده بود.    که باز خوب بود که با دمپاتی از خانه بی 

ر که گرمای دلنشیتر روی شانه هایش   اما همی 

ون پرید، سورنا با همان لبخند روی   نشست از فکر بی 

ر بزرگ کاپشن فرو   لب یگ یگ دستانش را در آستی 

کرد و این سکوت و شوکه شدن ساحل باعث شد با  

ی کارش را انجام دهد وقتر کاپشن را   آرامش بیشیر
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ت تا بتواند رس تا  کامل تنش کرد، چند قدم عقب رف

پایش را از نظر بگذراند. ساحل خجالت زده رسش را  

ر انداخته بود و انگار فرسنگ ها با آن دخیر   پایی 

جسور و ت  پرواتی که یم شناخت فاصله داشت.  

سورنا با لبخندی که هیچ رقمه از روی لب هایش پاک  

نیم شد دوباره جلو آمد این بار یقه ی کاپشن را  

ه در  درست و بعد کال هش را هم رسش انداخت، خی 

 چشمان ساحل زیپش را باال کشید و گفت :  

 فکر کنم امشب با چند نفر گالویز بشم!   _ 

ساحل گنگ رسش را باال آورد و نگاهش کرد،  

منظورش را نفهمیده بود، سورنا لبخندش را تجدید  

 کرد و با آن صدای بمش ادامه داد :  

ت کم کنم یهو دیدم  خواستم با این کاپشن از جذابیت _ 

 کال دلی  شدی!  
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بند دل ساحل پاره شد. مات و مبهوت نگاهش کرد و  

 هنوز باروش نشده بود منظورش از دلی  او بود؟؟  

 که در چشمان ساحل نشسته و رسچر که گونه  
ر
برف

هایش را اناری کرده بود داشت دست و دل سورنا را  

 یم لرزاند و خودش هم نیم دانست چرا؟!  

از وقتر سجاد از خانجونش شنیده بود، حال ساحل  

خوب نیست و غصه دار است حال خودش را نیم  

فهمید حتر از اینکه تمام این چند ساعت، تمام تماس  

هایش را ت  پاسخ گذاشته بود دلخوری نداشت، اصال  

وقتر نگاهش یم کرد هر چه غم بود پر یم زد و یم  

 رفت...  

 و با خودش همراه کرد :   دستش را کشید  
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بیا بسه انقدر آپشن بکر و دست نخورده ردیف   _ 

نکن واسم! ساحل به دنبالش کشیده شد در حالیکه  

بان قلبش را در دهانش حس یم کرد.    ضر

به خودش نهیب زد که هواتی نشده و دلش را به   

 دست کالم او نسپارد.  

د  وسط راه سورنا ایستاد و او هم به تبعیتش توقف کر 

 : 

م واست؟   _   برم شکالت بگی 

ساحل یکهو بغضش گرفت. حال خودش را نیم  

 از سورنای غریبه، ت  رگ  
فهمید، این همه مهرباتر

بودن هم خون هایش را بیشیر به رخ یم کشید. پر  

 بغض چانه باال انداخت و نه گفت.  
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سورنا رسش را خم کرد تا هم قد ساحل شود، دست  

هایش گذاشت و با لحن بامزه ای رو به  روی زانو 

 ساحل گفت :  

ای بابا باز چرا ترش کردی خوشگله؟ شکالت   _ 

؟ یا قند و نبات؟    دوست نداری؟ آب نبات چی

در میان چشمان اشک بارش ت  هوا خندید، انگار  

 دیگر نیم توانست سکوت کرده و واکنش ندهد.  

 سورنا بشکتر زد و گفت :  

ون عزیِز من!    اینه! بخند، نقل و  _   نبات بریز بی 

عزیِزعزیز من را یک طور خایص گفته بود، انگار یم  

خواست تاکید کند که واقعا عزیز اوست نه اینکه  

 ضفا یک تکیه کالم باشد.  
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ساحل رسش را باال آورد و نگاهش را در آن صورت  

مردانه چرخاند، محبت و صداقت حرف هایش به  

و دل ساحل یم نشست. سورنا هنوز  خوت  به جان 

همانطور دست به زانو نگاهش یم کرد، ساحل حس  

ین زباتر   کرد حس یک بچه ی کوچک را دارد که شی 

 کرده.  

ی حرف یم زند که   اما سورنا حس یم کرد دارد با دخیر

ی یم داند.    ندانسته خوب رسم دلی 

 نوتال میخوام!   _ 

  

 ]23:44 03.08.19[  

سورنا با شگفتر نگاهش کرد انگار باور نیم کرد بعد از  

ر یم شد این حرف   آن بغیصر که یه داشت باال و پایی 
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را بشنود، خنده ی مردانه ای کرد که دل ساحل  

 لحظه ای برایش ضعف رفت.  

صاف ایستاد، دستش را دور شانه اش انداخت و او را  

ل در میان  به خودش چسباند، شانه های ظریف ساح

ر   سینه ی ستی  سورنا گم شده بود. صدای بمش حی 

ین و پرخنده بود :    ادای این جمله شی 

 ای به چشم تو فقط لب تر کن!   _ 

  

 ]23:44 03.08.19[  

 107# 

  

سورنا رسش را خم کرد و چند بوسه ی ریز روی  

موهاتی که از پوشش کاله جا مانده بود، به جای  
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ر یم شد  گذاشت،  دستش روی کمر ساحل باال و پایی 

و او را هنوز در آغوش نگه داشته بود، بدون اینکه  

ر همرایه اش کند، دستانش دو طرف بدنش   ساحل نی 

ر مقاومت   آویزان بود و تنها کاری که کرده بود همی 

 نکردنش بود.  

سورنا خواست بوسه ی دیگری تقدیمش کند که  

ذهنش گذشت و لب  یکهو فکری مانند صاعقه از 

 هایش میانه ی راه متوقف شد.  

 داشت چه غلظ یم کرد؟  

ساحل را اینطور عاشقانه در آغوش گرفته بود در  

 حالیکه حیس به او نداشت؟  

اصال تا حاال از خودش پرسیده بود جز نگار، کدام  

 دخیر را اینگونه در آغوش گرفته بود؟  
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ر    عرق رسر رسر از شقیقه هایش راه گرفت و پایی 

 لغزید.  

، ال   اصال ساحل چرا مخالفت نیم کرد؟ چرا، شوچر

به الی شکوه هایش نیم کرد تا حد و حدودش را به او  

بشناساند؟ نکند ساحل هم داشت به او دلبسته یم  

 شد؟  

چه توضیچ داشت برای رفتاری که اگر کیس با نگار  

داشت گردنش را یم شکست و انگ خیانت به آن  

یم چسباند؟ آب گلویش را به زحمت فرو داد و    دخیر 

خودش را از او فاصله داد، او نیم فهمید چه یم کرد  

 آیا ساحل هم نیم فهمید؟  

حس وحشتنایک بود، تصور اینکه روزی دل ساحل  

 برایش بلرزد در حالیکه او به نگار تعهد دارد...  
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به رسعت از او جدا شد و بدون اینکه نگایه حواله  

 ه طرف دکه ی روبرویش شتافت.  اش کند ب 

ر منم میام.   _   تو بشی 

 ناخواسته لحنش رسد شده بود، رسد و آشفته.  

انگار تازه داشت یم فهمید کار درستر نکرده! هر چند  

که اگر از خودش یم پرسید احساسش به همان  

 قدرت قبل به نگار وفادار بود؟ اما واقعا بود؟؟؟  

خودشان را گول    آدم ها فقط تا یک جاتی یم توانند 

ر از دستشان در یم   ازه ی همه چی  بزنند بعد از آن شی 

 رود...  

ساحل بدون اینکه این تغیی  رویه ی سورنا به  

 چشمش آید عقب گرد کرد و رفت.  
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سکوی بلندی دور تا دور لبه ی خیابان را گرفته بود  

و تعداد زیادی دخیر و پش رویش نشسته و پاهای  

ر و خانه   خود را آویزان کرده بودند، منظره ی آن پایی 

هاتی که به اندازه ی مربیع کوچک دیده یم شدند  

آنقدر لذت بخش بود که توجه ساحل را هم به خود  

 جلب کند.  

 را دید  
ی

کیم که جلوتر رفت، درختچه ی نسبتا بزریک

که فضای راسته ی سکوها را به دو قسمت تقسیم  

 کرده بود.  

 زد و جلوتر رفت.  چشمانش بر
ر
 ف

قسمت پشت درختچه، دنج ترین جای ممکن بود که   

از شلوغر و رس و صدای دخیر و پش های جوان هم  

آنها را فاصله یم داد و هم دید بسیار خوت  به آن  

ر داشت.    پایی 
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با یک لبخند پهن و واقیع به قدم هایش شتاب داد،   

 قبل از اینکه جای نابش شکار شود.  

چند دقیقه ای بود که نشسته و باز مرغ خیالش پر  

زنان به هر سمتر یم شتافت. مسلما االن مادرش در  

آن طرف مرز ها و در کشور ترکیه به رس یم برد،  

سفری که گفته شد به قصد درمان و بهبودی بیماری  

یکهوتی و عجیب غریب مادرش به پا شده بود اما 

یه چیست. با اینکه  فقط خدا یم دانست که اصل قض

ر یم کرد که مادرش و محبت   مدام به خودش تلقی 

ر رفته، باز ته قلبش دعا   میانشان حاال دیگر کامال از بی 

یم کرد ماجرای بیماری و سفر درماتر همه کذب  

ف باشد.    محض آن بیشر

یگ دیگر از حیله هاتی که شاید این بار به ثمر نشسته  

 بود...  
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انه رسش را روی زانوهاتی  آه سوزنایک کشید و مفلس

 که در آغوش گرفته بود قرار داد.  

 نیامده چه ها که برایش به ارمغان  
ی
بیست سالگ

 نیاورده بود.  

آه بعدی را پر سوزتر کشید و خییل سیع کرد بغیصر  

ر   که باال آمده و راه گلویش را بسته بود دوباره پایی 

ر بهم  ریخته بود، شاید  برود. این چند روز همه چی 

وقتر که دنبال گم و گور کردن عکس های نگار و  

سورنا بود هیچ وقت فکر نیم کرد روزی این باال  

نشسته و به آرزوهای مرده اش فکر کند. نیم دانست  

حال خراب و یاش که رساغش آمده بود بخاطر نبود  

ر دیگری؟    سورناست یا چی 

ناخته از  تاخی  سورنا که طوالتر شده با یک ترس ناش

جا پرید، ترسید که او را گم کرده باشد، بدون تلفن  
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چطور یم توانست پیدایش کند، آن هم این وقت  

 شب؟؟  

همانطور که شتاب زده راه افتاده و داشت به قسمتر  

که از هم جدا شده بودند بریم گشت یکهو صدای  

 سورنا او را رس جایش متوقف کرد :  

 ک کردم گمت کردم!  کجاتی بچه؟ ف   _ 

ساحل به وضوح نفس راحتر کشید و چشمانش را با  

 روی هم گذاشت، راه رفته را برگشت و  
ی

آسودیک

 کنارش ایستاد.  

ه بود که چند لحظه   سورنا با کجخند به نقطه ای خی 

 قبل ساحل آنجا نشسته بود.  

سلیقتو دوست دارم! فکر نمیکردم اینجارو پیدا   _ 

  !  کتر
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د سیتر را روی سکوی سیماتر  این را گفت و بع

 گذاشت و خودش هم چهار زانو نشست.  

ین مأمن سورنا بود، نه کافه های گران   این جا بهیر

قیمت، نه هتل و رستوران های وی آی تی مجموعه ،  

هیچ کدام آن آرامش الزم را به او نیم داد، با آن جالل  

ر قسمت از بام را یم  وتش فقط همی  پسندید،  و جی 

ر حال ساده پسند...    سورنا سخت پسند بود و در عی 

جاتی که در سکوت ساعت ها زل یم زد به خانه ها و  

چراغ هاتی که یگ پس از دیگری خاموش یم شد و  

 تصور قصه هاتی که هر کدام از افراد ساکن 

  

] خانه برای روایت داشتند.  23:44 03.08.19[ 

انو نشست اما در  ساحل هم به تبعیت از او چهار ز 

 سکوت.  
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انگار باید کیم دیگر یم گذشت تا انرژی مثبت سورنا  

 ذهتر اش فاصله دهد.  
ی

 باز او را از آشفتگ

 _   !  بزن روشن شر

ساحل تشکری زیرلب پراند و دست پیش برد تا  

 نوتالی سفارشر اش را بنوشد.  

انگار  خودش هم نفهمید یکهو چرا این حرف را زد، 

ضمی  ناخودآگاهش بدون مشورت با او این حرف را  

ون پرانده بود. سورنا با یک لبخند محو نگاهش   بی 

کرد که بعد از مزه مزه کردن، یکهو نوشیدتر را تا به  

انتها رس کشید، حس خوت  به سورنا القا شد، او که  

روز، این تنها خورایک  3نیم دانست بعد از تقریبا 

ی ساحل شده است، اصال او از    است که وارد معده

ی او رس ساحل آمده بود چه   آشوت  که در ت  خی 

 اطالغ داشت ؟؟؟  



  

  

     

  
 1090 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 از رسر خوره ای که کامران به  
ی

ر تازیک خودش به همی 

جانش انداخته بود راحت شده بود، البته جدای از  

کامران این تاخی  پوریا بود که او را تا مرز سکته برد و  

 آورد.  

سورنا بعد از آنکه نگار را ترک کرد با همان خشم  

کت تاخته بود و بعد از دعوا   دیوانه وارش به سمت رسر

ر های مداربسته متوجه   با نگهبان و دیدن فیلم دوربی 

شده بود که همان ابتدا تمام عکس ها به دست پوریا  

رسیده بود نه هیچ کس دیگری و این زره ای آرامش  

ی او به همراه آورده بود، هر چند که از  رواتر برا

 سکوت پوریا بسیار دلگی  و عصت  بود.  

پش نوجواتر که معلوم بود مامور شده تا عکس ها را  

ی   د رسنخ معتی  به نگهباتر تحویل داده و مزدش را بگی 
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ر   از هویت آشوب گر اصیل به دست نیم داد و همی 

 باعث شد به پخش نشدن کیل عکس ها قانع شود.  

هرچند که همان ابتدا به نگار دستور داده بود گوشر  

 کند.   Reset Factoryاش را  

 حالت خوبه؟   _ 

ساحل این را با نگایه موشکافانه به او که دستش را  

مشت کرده و در خیاالتش سی  یم کرد گفت اما سورنا  

ان به سمتش برگشت که ساحل بیچاره   چنان حی 

اخت و سپس  هول کرده نگایه به دور و برش اند

 شمرده شمرده سوالش را دوباره تکرار کرد.  

سورنا زیر لب چند بار سوال ساحل را برای خود تکرار  

وتر   ر کرد، این یک اتفاق عجیب بود! قاعدتا باید » می 

ر دیگری به   پش « یا » روبرایه حاچ  « و یا هر چی 
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که  زبان یم آورد نه اینطور معمویل و عادی بدون این 

سد.    به صدایش بدهد حالش را بیی
ی

 زنگ

این اتفاق چند بار دیگر هم تکرار شد و سورنا آن  

شب با کیم دقت فهمید پوسته ی التر ساحل در  

حضور او شکسته یم شود و همان دخیر معمویل با  

ی که مدت ها   ر  های عادی رس بر یم آورد، چی 
ی

ویژیک

 طول کشید تا خود ساحل هم بفهمد...  

آن شب ساعت ها صحبت کردند بدون اینکه از  

اتفاقات اخی  حرفر به میان آید، انگار قرار بود هر دو  

یط یک قانون نانوشته آن را رس به مهر حفظ کنند و  

این چقدر به نفع نقشه های کامران بود. لحظه ی  

آخر قبل از سوار شدن، ساحل در میان جمعیتر که  

رفتند کامران را دید، با چهره  هنوز دسته دسته باال یم 

ر شود، اما   ی شگفت زده اش رسک کشید تا مطمی 
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دیگر هیچ جا اثری از او و یا شِشبِهبه او نبود طوری  

ناپدید شد که ساحل دیدنش را پای توهم و خطای  

د.    دید گذاشت و آن را به دست فراموشر سیی
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دو نفره ی سورنا و ساحل یم  چند روزی از خلوت 

 گذشت.  

ی   حال ساحل بهیر شده بود اما کماکان، رسدی و دلگی 

اش را از دنیا و قوانینش حفظ کرده بود. اتفاقات  
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ر چند روز افتاده بود که سوال های   زیادی در همی 

پشت رس هم و ت  امان محیا درباره ی سورنا عجیب  

حتر عجیب تر از حضور گاه و  تر از همه ی شان بود،  

ت  گاه کامران در مسی  ساحل! خودش که آن را پای  

اتفاق و دخل و ترصف کائنات گذاشته بود اما ساحل  

گول این حرف ها را نیم خورد، فقط نیم دانست از  

او چه نفیع به کامران یم رسد که وقتش را اینگونه  

 ضفش کرده بود.  

 دوستتم هست؟   _ 

روی شانه رسش را برگرداند و محیا را  ساحل کالفه از 

نگاه کرد که این را پرسیده بود، خسته از این سوال  

هاتی که تهش به سورنا یم رسید یکتای ابرویش را باال  

 پراند و گفت :  
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چیه عمه؟ خاطرخواش شدی؟ محیا یکه خورده   _ 

 نگاهش کرد و گفت :  

 برا خودت؟   _ 
ی

خاطرخواه یک عمه جون؟ چی میگ

 ه ای باال انداخت و گفت :  ساحل شان 

شر جز این   _  چه میدونم واال! اینطور که تو پیگی 

ی به ذهنم نرسید.   ر  چی 

 پش خوشتیتی بود اما سنش به من نیم خوره!   _ 

محیا پشت چشیم نازک کرد و راهش را گرفت و  

 رفت.  

 ساحل ناباور تکخندی زد و گفت:  

بشه بعد خارچ    نه بابا! بذار عرق سفرت خشک _ 

 بازی دربیار!  
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ر یک   نمیدانست به گوش عمه اش رسید یا نه! همی 

قلم از گزند طمع کاراتر چون او در امان مانده بود که  

 حال او هم به خطر افتاده بود.  

صدایش را بلندتر کرد تا به گوش محیا برسد، حسات   

 حرصش گرفته بود :  

چشاتو درویش یم کردی،  سنشم میخورد باید  _ 

 طرف صاحاب داره!  

سورنای دوست داشتتر اش! حتر تصور نزدیگ محیا  

 به او عذاب آور بود.  

ر کرد و متاسف   لحظه ای ظاهر محیا را به دقت آنالی 

 از نتیجه ی تحلیلش لب زد :  
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المصب سیو خرده ای سالشه، عینهو بیست ساله   _ 

هاست، دیگه واس همینه که اینطوری خوش  

 اشتهاست.  

 اش نثار کرد و  
ی

ر زندیک اه زیرلب به همه چی  چند بد و بی 

ون زد.    بالخره حاضر و آماده از اتاق بی 

خانه یم آمد،   ر صدای ترق و تروق ظرف ها از آشیی

خانجون خواب بود و ظاهرا گفتگوی اخی  ساحل  

محیا را به خود آورده بود، از اینکه بالخره رازش را با  

یک شده بود خوشحال بود.  کیس   رسر

خانه ایستاد و گفت :   ر  در چارچوب آشیی

 من رفتم، خیالم از ننه ام راحت باشه دیگه؟   _ 

محیا در حالیکه زیرلب ترانه ی اینگلییس یم خواند  

 رسش را تکان داد و گفت :  
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 !oh yeah! Of course _ 

ساحل چشم غره ای نثارش و با غرغر خانه را ترک  

هنوز چند قدیم از خانه فاصله نگرفته بود که  کرد. 

ر شد.    _ کامران به عادت این چند روز جلویش سی 

 سالم عرض شد!  

 ساحل ت  حوصله نگاهش کرد و گفت :  

 بپای من شدی؟   _ 

 مگه آدم مهیم هستر که بپا داشته باشر ؟   _ 

چی بگم واال! کائنات که چپ و راست راهیت   _ 

 شهری!  نمیکنه این طرفا، بچه 

 کامران خنده ی کوتایه کرد و گفت :  

ی نجاتت دادم!   _  ر  حاال بده مگه؟ هر بار از یه چی 
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چند روز قبل موتور سواری تلفن ساحل را در چند  

خیابان باالتر در حالیکه مشغول صحبت بود از زیر  

گوشش قاپیده بود و حضور یکباره ی کامران درست  

د دزدی به رسانجام نرسیده  کیم پشت رسش باعث ش

د. گرچه ساحل به این ماجرا   و گوشر اش را پس بگی 

ر بود  اما منکر لطفش نیم توانست باشد.    کیم بدبی 

 رسش را تکان ریزی داد و گفت :  

! مخلصتم! تا عمر دارم مدیونت   _  دمت گرم حاچ 

. چیت تو   اف کتر ه اعیر میمونم ویل دیگه ناموسا بهیر

ستای متر که این آرتیست بازیو به پا کردی؟ کامران  د

 با خنده گفت :  

ه، انگار کائنات با تو   _   بدبینت کرده، نیتم خی 
ی

زندیک

 زیاد حال نمیکنه میخوام هوادارت باشم!  
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ساحل حریف جواب های آماده در آستینش نشد  

 چشم غره ای رفت و گفت :  

تو بذار در کوزه! من پا بده   _   نیستم!  نیت خی 

 ماشاال به این اعتماد به نفس!   _ 

ساحل یاد سورنا افتاد دقیقا این حرف را چند ماه قبل  

 زده بود... با ناباوری و تعجب!  

چقدر از آن روزها گذشته بود و چقدر رابطه اش با  

 سورنا تغیی  کرده بود.  

 خو واسه چی افتادی دنبالم؟ منطقر نیست کارات!   _ 

ر که نباید  _   منطقر باشه.  همه چی 

ال اله اال هللا! بر شیطون لعنت! حاچ  راتو بکش   _ 

 برو، نذار کالمون بره تو هم!  
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کامران دوباره خندید انگار هیچ واکنیسر جز خنده از  

او بر نیم آمد، البته که خشم و خروشش را هم دیده  

 بود.  

ر خداست نخریدیش   _  بابا تو به من چیکار داری؟ زمی 

 !  که

ساحل سکوت کرد و دیگر حرفر نزد. همرایه کامران تا  

نزدیک دانشگاه ادامه داشت، ایستگاه آخر زماتر که  

ساحل قصد پیاده شدن داشت، خودش را به او  

 رساند و با لحن گرم و صمییم گفت: 

ر دور و   _  س من همی 
مواظب خودت باش ویل نیر

 برام!  

این بشر پرروتر  دهان ساحل از تعجب باز ماند، انگار 

 از این حرفا بود.  
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چشمان کامران تا از اتوبوس پیاده شد همراهش بود،  

 لحظه ی آخر چشمگ زد و بدرودی هم گفته بود.  

 ساحل رسش را به نشانه ی تاسف تکان داد و گفت :  

ستانیا!    _  ر این دبی   گرفته مارو! عی 

شاید باید  لبخند کوچگ روی لب هایش نقش بست. 

اف یم کرد حضور کامران آنقدرها هم بد نبود...    اعیر

ر سورنا   همزمان با ورودش به ورودی دانشکده، ماشی 

 هم متوقف شد. منتظرش ماند تا پیاده  

  

 ]23:45 03.08.19[  

 شده و با هم به کالس بروند.  

سورنا با دیدنش ابروهایش را باال پراند و با چشمک  

 گفت :  
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 وم خانوما!  به به! خان  _ 

یاد چشمک کامران افتاد، اصال قابل قیاس نبود، او  

یک طور آماتور ادا در یم آورد اما سورنا انگار   

 چشمک زدن را خودش تعریف کرده بود!  

ین خندید و پر مهر سالم کرد.    ساحل شی 

ی   ر نگهباتر نگاه نارایصر حواله ی شان کرد اما چی 

 نگفت.  

شوچر و لب هاتی که به لبخند مزین بود  با خنده و 

وارد کالس شدند. به عادت همیشه رس جایشان  

نشسته و منتظر استاد ماندند. رضا دمغ و ت  حوصله  

هر از گایه نگاهشان یم کرد که پچ پچ کنان حرف زده  

 و یم خندیدند.  
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رابطه اش با ساحل خوب شده بود اما دیگر فکر نیم  

 کرد مانند قبل بشود.  

ر بهیر بود، صمیمت   قبل از حضور سورنا، همه چی 

ر   خایص میانشان نبود اما حداقل تهدیدی این چنی 

قدر هم، رس راهش نداشت. خودش هم میدانست با  

سورنا قابل مقایسه نیست اما چه میکرد که امید  

 هنوز در او زنده بود.  

یک ربیع تا حضور استاد وقت بود، همیشه کالس با  

کت استاد  پان زده دقیقه تاخی  برگزار یم شد، مسی  رسر

 مقدم تا دانشگاه این تاخی  را بوجود آورده بود.  

 ساحل جون، عزیزم میشه پنجره رو باز بذاری؟   _ 
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ت زده رسش را   ساحل متعجب و شاید هم حی 

ر که این حرف  ان  برگداند تا نازنی  ر آن هم به این می 

ی   صمیمت را گفته بود ببیند. باورش سخت بود دخیر

که ایش و چیش کنان از کنارش رد یم شد حاال این  

 همه نقل و نبات در کلماتش جای دهد.  

ی این وسط   ر سورنا عمیق نگاهش کرد، یک چی 

نادرست بود، نفرت و انزجار را در چشمان این دخیر  

 دیده بود.  
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عنای تایید تکان داد و از جا بلند  ساحل رسش را به م

ر بود.    شد، سورنا هنوز نگاهش به نازنی 

ساحل به سمت پنجره رفت و پرده را کشید، بعد از  

ه اش را کشید تا باز شود، همان   چند ثانیه دستگی 

ر نشست،   لحظه لبخند خبیتر روی لب های نازنی 

ی ته دل سورنا فرو ریخت.   ر  چی 

، حامل   خی  های ناخوشر بود.  انگار لبخند دخیر

هزاران فکر از ذهنش گذشت و درست لحظه ای که  

شتاب زده و شاید هم پر وحشت از جا بلند شد تا  

 مانع ساحل شود، پنجره باز شد.  

شاید به اندازه ی یک ثانیه طول کشید تا جیغ  

 وحشت زده ی ساحل در تمام کالس بپیچد.  
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ی بود که به ذهن سور  ر ر چی  نا  فکر اسیدپاشر اولی 

یک   آمد، چی شده ی بلندش در میان جیغ های هیسیر

 ساحل گم شد.  

ساحل وحشت زده با دست و پاتی که یم لرزید به  

عقب چرخید و محکم به سینه ی سورنا که پشت  

 رسش ایستاده بود خورد.  

کوبش شدید قلب سورنا، درست زیر گوشش هم  

در سکوت  باعث نشد گریه هایش خاتمه یابد. کالس 

عظییم فرو رفته بود، فقط گریه های ساحل و صدای  

 دلواپس سورنا شنیده یم شد. 

پروانه های ت  شماری که با باز شدن پنجره به کالس  

هجوم آورده بودند را ت  حوصله پس زد و سیع کرد  

ساحل را از سینه اش جدا کند،هنوز فکر یم کرد ماحرا  

 اسیدپاشر است.  
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ل بیشیر رسش را در سینه اش پنهان کرد و حتر  ساح

اهن سورنا را بهم نزدیک کرد تا روی رسش   لبه های پی 

را بپوشاند، هنوز داشت یم لرزید. خیس شدن تر  

تش نشان میداد اشک های ساحل ت  وقفه در   رسر

 جریان است.  

سورنا این بار با صدای بلندتر و نگران تر از قبل  

 پرسید :  

ی بگو!  چی شده؟ یه  _  ر  چی 

کنایه ی رضا از کیم آن طرف تر باعث شد سورنا  

 مبهوت شود :  

 ساحل فوبیای پروانه داره!   _ 

 ساحل لرز کرد و خودش را بیشیر مچاله کرد.  
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ته دل سورنا غم سنگیتر نشست چرا قرار نبود یک  

روز چشمانش به خود اشک را نبیند. نگاه برزچر اش  

ر که دست به سینه نگاهشان یم   را برگرداند و به نازنی 

د.    کرد سیی

رنگ از روی دخیر پرید، سورنا چنان با خشم نگاهش  

یم کرد که حتم داشت اگر دستش به او یم رسید  

 گردنش را یم شکست.  

 رو به رضا تشر زد و گفت :  

ون!   _   چرا معطیل؟ این لعنتیا رو بفرست بی 

از حرفش  رضا حریص نگاهش کرد اما وقت آن نبود 

رسپیچی کند، پای ساحل در میان بود، به سمت در  

کالس دوید، هر دو لتش را باز کرد و با کاغذ و شاش و  

ون هدایت کرد، کم   هر چه داشت پروانه ها را به بی 
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کم نییم دیگر از بچه ها به کمک رضا شتافتند،  

سورنا ساحل را محکم گرفته بود، همانطور که با یک  

ه بود، با دست دیگر ستر کرد  دست کمرش را گرفت

 پنجره را ببندد.  

ساحل ترسید از مامنش جدا شود بیشیر مچاله شد  

 که سورنا با غم روی مقنعه اش را بوسید و گفت :  

س، ولت نیم کنم.   _   هیشش نیر

ر دست ساحل نبود، دلش نیم   در آن لحظه هیچ چی 

کار دستش  خواست اینگونه به او بچسبد اما فوبیایش  

 شاید پنج سالش بود که این ترس  
ی

داده بود، از بچگ

ر لحظه هایش شد، درست زماتر که شهناز و   عجی 

شهرام برای اذیت کردنش، بیش از پانزده پروانه روی  

تنش گذاشته و بعد از خواب بیدارش کرده بودند این  

ترس به رساغش آمد. حاال پانزده سال بود که از بهار  
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   یگانه علیزاده 

ار  ر بود،  خیابان ها را بسته به تعداد    و تابستان بی 

پروانه داشتنش انتخاب یم کرد و جانش به لبش یم  

رسید تا به مسی  های بسته ی عاری از پروانه یم  

ر خود و دیوار قرار داده بود تا   رسید. سورنا او را بی 

امنیتش بیشیر شود، این مسئله شوچر بردار نبود، این  

ار گونه از یک  دخیر فوبیا داشت .ترس شدید یا بیم

  . ر و یا شت    چی 

  

 (فوبیا)، ترس نامعقول و شدید از یک  
ی

دیک هرارسر

موضوع، یک موقعیت یا یک شت   است. در واقع با  

اینکه فرد میداند ترسش نامعقول است ویل تواناتی  

ل آن را ندارد و اگر در معرض آنچه که از آن   کنیر

د  موچ  از اضطراب ترس  »هراس« دارد، قرار بگی 

ه میشود و این    بر او چی 
ی

دیک ر شدید و حتر وحشیر
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   یگانه علیزاده 

تجربه چنان برایش ناخوشایند است که سیع میکند  

 همیشه از آن مورد »هراس آور« دوری کند.  

  

د و حصار دستانش   محکم تر از قبل او را به خود فشر

را به دور او تنگ تر کرد، بوسه های ممتدش به  

 ساحل آرامش میداد،  

اما کماکان ترس از لمس پروانه هاتی که با آن حجم به  

کالس رسازیر شده بودند همراهش بود. سورنا لرزش  

بدنش را زیر دستانش حس یم کرد و فقط خدا  

 ت  صی   
میدانست چقدر برای مجازات آن دخیر

بود.دلش یم خواست خودش این کالس لعنتر که  

زودتر از هجوم این   حکم شکنجه گاه ساحل را داشت

ات خایل کند، اما دستان مشت شده روی سینه   حشر

اش و هق هق ریزی که با هر تکانش شدیدتر یم شد  
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    آب ماه افتاده در                                   

 
   یگانه علیزاده 

به او اجازه نمیداد. نیم توانست حتر لحظه ای او را  

از خودش فاصله دهد. دستش را روی کمرش باال و  

ر کرد و به نریم گفت :    پایی 

  

 ]23:48 03.08.19[  

 خوشگله کال گم شدی تو بغلم!  یه   _ 

 نگران نباش هیچی این اطراف نیست.  

همانطور که او را محکم گرفته بود نگاه کیل به کالس  

انداخت که تقریبا خایل شده بود. آرام آرام او را از  

 خودش جدا کرد و گفت :  

شون کم شد!   _   بیا رسر

ور مور یم  ساحل با تاخی  طوالتر و دست و پاتی که م 

شد رسش را از سینه اش جدا کرد، مژه های خیس  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

بلندش ظاهر دلرباتری از او به نمایش گذاشته بود،  

صورت رسخ و ملتهبش و موهاتی که آشفته از کناره  

ک معصوم و   ون زده بود، از او دخیر های مقنعه بی 

 مظلویم ساخته بود که سورنا را محو خود کرده بود.  

ورت داد و نیم توانست از او  سورنا آب دهانش را ق

د.    نگاه بگی 

 ساحل این روزها بدفرم دلی  شده بود...  

 رضا با ژستر شبیه به یک قهرمان جلو آمد و گفت :  



  

      _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
س همشون    یگانه علیزاده  ، فقط تو راهرو ها نرو تا کال از  نیر ر رفیر

ون.    ساختمون برن بی 

ر کرد و   ساحل با چشمان اشگ رسش را باال و پایی 

 تشکر زیرلت  اش را به گوش رضا رساند.  

  !  سورنا هنوز او را نگاه یم کرد، بدون پلک زدتر

 به قول شاعر :  

مژه برهم نزنم تا که ز دستم نرود  ناز چشم تو بقدر   

   … بر هم زدتر مژه  

  

 این به خوت  وصف حال آن لحظه ی سورنا بود...  

ر و دسته اش از کالس خارج شدند،   همان لحظه نازنی 

انگار موج منقر اش سورنا را متوجه ی خود کرد ،  

رسش را ت  هوا چرخاند که در حال خروج از کالس او  

 را دید، رو به ساحل زمزمه کرد :  



  

 _ 
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 ا تا برگردم؟  میموتر اینج   یگانه علیزاده 

ر کرد سورنا خوبه ای گفت   ساحل رسش را باال و پایی 

ون زد.    و بدون فوت وقت از کالس بی 

ر در سالن دانشکده با دوستانش مشغول   نازنی 

صحبت بود، خنده های روی لبش نشان میداد از  

 معرکه ای که به پا کرده ت  حد رایصر است.  

قروچه و دستر که مشت شده بود  سورنا با دندان 

آرام و تهدید وار به سمتش قدم برداشت. حلقه ی  

دوستانش با دیدن هیبت پر خشم سورنا شکسته  

 دخیر آنقدر عیان بود که به چشم  
ی

شد، رنگ پریدیک

بیاید. سورنا با دست چند نفری که سد راهش بودند  

 را کنار زد.  

انعطاف در  آتش از چشمانش یم بارید، بذون 

 چشمان ترسیده ی دخیر غرید :  



  

 _ 
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!     یگانه علیزاده  یه دخیر خانوم! با بد کیس خودتو درانداختر

 منتظر عواقب این خوشمزه بازیت باش خب؟  

دستش را مقابل صورت وارفته ی او باز و بسته کرد و  

 گفت :  

 جزای کیس که اشکشو در بیاره میدوتر چیه؟   _ 

شت گره  قبل از اینکه دخیر جمله ی قبیل را بفهمد، م

 کرده اش را به دیوار کنار رسش کوبید و گفت :  

 له شدن!   _ 

انگشت اشاره اش را به شقیقه اش زد و تهدید وارانه  

 غرید :  

 اینو یادت بمونه!   _ 

همه در گوشه و کنار سالن ایستاده و آنها را نگاه یم  

ر یک پارچه آتش شده بود، حاال   کردند، صورت نازنی 
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باید منتظر حرف هاتی که از این به بعد پشت رسش     یگانه علیزاده 

 در یم آمد، یم بود!  

سورنا یک راست به سمت تریا رفت و کیک و آبمیوه  

 ای گرفت و بعد به کالس برگشت.  
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   یگانه علیزاده 

هر وقت یادش یم آمد ساحل چطور ترسیده و  

لرزیده بود دستش از خشم مشت یم شد، جا داشت  

به جای دیوار مشتش را در صورت آن دخیر فرود یم  

 آورد.  

ف!    ت  رسر
 لعنتر

ب باز کرد اما حضور استاد که باال   در کالس را به ضر

 ده بود، متوقفش کرد.  رس ساحل ایستا

عذرخوایه کوتایه کرد و خودش را به ساحل  

رساند.کیک و آبمیوه را کنار دستش گذاشت و  

 نگاهش کرد.  

 بیا اینو بخور جون به تنت برگرده.   _ 

 استاد این را گفت و رو به بچه ها بلندتر ادامه داد :  
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   یگانه علیزاده 

م اینارو چاپ کنم، کیس از کالس  _  خارج  من می 

 نشه امروز کیل کار داریم.  

؟   _   خوت 

ساحل رد نگاهش را از استاد که از کالس خارج یم  

شد، گرفت و به سورنا داد، واقعا خجالت یم کشید از  

 یادآوری آن لحظات!  

 چگونه خود را در آغوشش جا داده بود!  

 معذرت یم خوام!   _ 

 _   !  یه غمت نباشه! بزن روشن شر

فکر فرو رفته بود. باورش نیم  ساحل مکث کرده و به 

شد از آن لحظات کابوس وار، نجات یافته است؟  

 چرا خدا تمامش نیم کرد؟   

ر دیگری هم از او مانده بود برای امتحان و   مگر چی 

ابتال؟ پیچ چشمانش شل شد و اشک ها قطره قطره  
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   یگانه علیزاده 

ر ریخت، وحشت هجوم پروانه ها بیشیر از درد   پایی 

و   س نبود، کمیر هم نبود.  تجاوز سی 

 هنوز هم با یادآوری اش نفس کم یم آورد.  

سورنا خودش را جلو کشید و با مهر اشک های  

 صورتش را پاک کرد.  

موهای آشفته اش را داخل فرستاد و صورتش را با  

دستانش قاب گرفت، ساحل با چشمان اشک بار  

 نگاهش یم کرد :  

روز جواب اشکاتو پس میده غصه  روزگار هم یه  _ 

 نخور!  

 نسیم مالییم در قلب ساحل وزیدن گرفت.  

 این زیباترین حرفر بود که تا به حال شنیده بود.  

ه!   ر  پر شد از امید و انگی 

ه به چشمان مهربان سورنا زمزمه کرد :    خی 
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   یگانه علیزاده 

 سورن؟   _ 

 جاِنجان سورن؟ ساحل با گریه خندید :   _ 

ر االن داد!   _   فکر کنم همی 

  

 ]23:46 04.08.19[  
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   یگانه علیزاده 

ساحل ت  خیال گفت :  

 

 _   ! ر  خب غلط نگفیر

# 110   

  

  

  

  

_                               

_            

                                    

_                  
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   یگانه علیزاده 

 صنم رسش را کالفه تکان داد و گفت :  

!  نه! نه! اونا میگن تو  _  شر  دوست دخیر

 ساحل تات  به چشمانش داد و گفت :  

 بچه نشو! ما فقط دوستیم! معمویل!   _ 

 صنم پوزخند زنان گفت :  

یه دوست معمویل، اینطور عاشقانه رفتار نیم کنه!   _ 

 داشت تو رو یم بوسید.  

ساحل با عصبانیت دست روی لب هایش گذاشت و  

 گفت :  

ته؟ همه شنیدن.  یه چه   _   خی 

تون دست به دست داره یم چرخه نیازی به من   _  خی 

 نیست!  

 ساحل جواب جمله ی قبیل اش را داد و گفت :  
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   یگانه علیزاده 

، اومد و توی گوشم یه   _  بوسه موسه ای در کار تر

  ! ر ی گفت و رفت همی  ر  چی 

صنم مشکوکانه نگاهش کرد و ساحل گرم شد از  

 یادآوری آن لحظه!  

 بگه؟ استاد که نیومده بود.  چرا بیاد تو گوشت   _ 

 ساحل چشم غره ای رفت و با عصبانیت گفت :  

این بازجوییا واس خاطر چیه؟ سورنا خودش یگ   _ 

دیگه رو دوست داره، اسمشم نگاره، اسمش بیاد  

خون به پا یم کنه، در این حد خاطرخواشه! پای منو  

ون.    بکش بی 

   صنم رسش را به نشانه ی تاسف تکان داد و گفت : 

ر گفته   _   ساحل خییل! رفته به نازنی 
ی

خییل خنگ

پشیمونت یم کنم که اشکشو در آوردی فکر کن!! این  
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   یگانه علیزاده 

 میده؟ لبخند زیباتی روی لب هایش  
چه معتر

 نشست...  

واقعا این حرف را زده بود؟ یک اصال او را دیده که   

 اینگونه تهدیدش کرده بود؟  

 با کنایه گفت :  صنم به شانه اش کوبید و  

 غرق نیسر یه وقت!   _ 

 ساحل حق به جانب گفت :  

ه نازی فکر یم کردم.   _   بابا به این دخیر

 آره جون خودت، اونم با این لبخند.   _ 

 ال اله اال هللا!   _ 

لختر سکوت میانشان سایه انداخت و هر دو به فکر  

شیر  فرو رفتند. ساحل به عاقبت ماجرا، شاید هم بی

 به نگار، این روزها درگی  عذاب وجدان شده بود.  

 قطعا این صمیمت میانشان درست نبود...  
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   یگانه علیزاده 

 صنم من عذاب وجدان دارم!   _ 

صنم با ابروهای باال رفته نگاهش کرد و او ادامه داد:  

 هوامو داره، تو روزاتی که   _ 
ی

بیشیر از هر یک بگ

 برم گردوند، دارم کم  
ی

ین بودم، به زندیک کم  خرابیر

 وابسته اش میشم و شاید هم دلبسته!  

این آخری را طوری آهسته گفت که صنم هم نشنید  

و فقط از روی حرکت لب هایش توانست حدس  

 بزند.  

ه در چشمان منتظر صنم   رسش را باال آورد و خی 

 ادامه داد :  

من اگر جای نگار بودم، سایه ی یگ مثل خودمو با   _ 

چیکار کنم صنم؟ چیکار؟ ما فقط در  تی  یم زدم،  

نیم اما اون   ر مورد کار و درس و بدبختیای من حرف می 

همیشه یه رایه واسه خوشحال کردن من داره بدون  
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   یگانه علیزاده 

اینکه من بخوام! من همش بهش مدیون میشم،  

ان   سم یه وقت واس خاطر جی  مییر

 محبتاش...قلبمو... بهش هدیه کنم...  

، با یک ت  قراری
ی

این را گفت و بعد   با یک بیچاریک

افش خیالش راحت شده   سکوت کرد. انگار هم از اعیر

 بود و هم ناراحت!  

ر جمالتر که حتر در خلوت هم   سخت بود گفیر

 جرات به زبان آوردنشان را نداشت.  

ی به   ر صنم متاسف و بیچاره نگاهش یم کرد، چی 

ذهنش نیم رسید برای دلداری دادن یا راه حل  

 ! ر  گذاشیر

چون به عقیده ی او، سورنا و ساحل چون دو قطب  

ر   آهن ربا جذب هم شده بودند، اما این جاذبه، در عی 

وی دافعه ای هم داشت که دیر یا زود رخ   حال نی 
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   یگانه علیزاده 

نشان یم داد، اما نیم دانست دوستش را چگونه  

 برحذر کند.  

ی گذاشته بودند که انتهای   آنها ندانسته پا در مسی 

ر داشت کار  آن به عشق یم رسی د و این ندانسیر

 دستشان یم داد...  

 _   !  به نظر من بهش بگو، عمادو دوست داشتر
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 صورتش به     یگانه علیزاده 

ی
به رسعت رسش را باال آورد، بهت زدیک

 عیان بود:  خوت  

 که چی بشه؟    _ 

 صنم خودش را پیش کشید و با اشتیاق گفت :  

 زنگ!   _ 
ی

 بفهمیم مزه دهنش چیه؟ یا رویم روم یا زنگ

 و  
ی

ساحل با یک ت  تات  خایص که رگه هاتی از بیچاریک

ر در آن فریاد یم زد گفت:    ندانسیر

؟ اگه گذاشتمو ت    _  خیالم شد!  اگه بهش برخورد چی

وای خدا نگار حالش ازم بهم یم خوره! من دلم  

 نمیخواد وسطشون باشم. نیم خوام!  

، بغ کرده سکوت کرد   ر ی نداشت برای گفیر ر دیگر چی 

ر انداخت.    و رسش را پایی 

 تکلیفتو روشن کن دوستش داری یا نه؟   _ 
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پر درد خندید، اسم سورنا که وسط یم آمد عالوه بر     یگانه علیزاده 

ایل غمگینش هم یم کرد، چون به همان  خوشح

رسعت که لبش یم خندید چشمش یم گریست،  

سورنا را التیام دردهایش یم دانست، یکجور پاداش  

نیگ هایش و یا پایان رنج هایش. دلش نیم خواست  

ش کند و یا   قدر سوزتر او را از دست دهد، دلگی 

مزاحمش شود، حیس که به او داشت میان این  

یم زد، از نگار بدش نیم آمد، او را    حالت ها پرسه

بیشیر از هرکیس الیق سورنا یم دانست با تمام  

خواستنش که هنوز شکل درستش را نفهمیده بود،  

باز دوست نداشت آنها از هم جدا شوند،چون این  

به یم زد، حال او را خراب یم   مسئله ابتدا به سورنا ضر

 کرد.  
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ی  در دایره ای از تردید ها قرار     یگانه علیزاده  ر گرفته بود اما تنها چی 

ر بود خوشحایل سورنا   که از آن و انجامش مطمی 

 بود، حتر حاضر بود از دلش هم بگذرد...  

 یک قراره بیاد؟    _ 

ون فرستاد و گفت :    نفسش را بی 

 االنا دیگه باید پیداش بشه.  _ 

یه دوست معمویل از این کارا نیم کنه ساحل! اینو   _ 

 بدون.  

 _  
ی

؟ میگ  ازم خوشش اومده؟  یعتر چی

  

 ] صنم با خنده گفت :  23:46 04.08.19[ 

 معلومه دیگه!   _ 
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بابا دست بردار نوکرتم! نگار از این دافاس اونو   _    یگانه علیزاده 

 بذاره بیاد با من؟ آجر خورده مالجش؟  

ی بگوید ساحل پیش دستر کرد و   ر تا صنم آمد چی 

 گفت :  
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اصال سورنا از اینا نیست که به این و اون چشم   _ 

ر   داشته باشه! اون مردتر از این حرفاست، واس همی 

 میگم با هم دوستیم!  

 کشید و با لحن رویاتی گفت :  پر سوزتر از قبل آه  

شایدم اون از اون دوست با معرفتاست که ما فقط   _ 

 تو قصه ها خوندیم!   

ر لرزید، هر دو از این حالت   تلفنش که روی می 

ون آمدند.    رویابافانه بی 

د و گفت :   ر را فشر  ساحل رسی    ع آیکون سی 

 جونم دادا؟   _ 

پرید، پر کرد او را از  دو کلمه ای که از دهانش  

احساسات متناقض.  از یک طرف از این دوشخصیتر  
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ار شد و از طرف دیگر از این حس دوروتی   ر بودنش بی 

ر کلمه ی دادا در او جوشیده بود.    که با گفیر

اگر واقعا دوست معمویل بودند، از دادا گفتنش نباید  

منده یم شد... اما شده بود.    رسر
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بود و نه  باید با نرم افزارهاتی انجام یم شد که نه بلد  

ی اش را داشت. سورنا که این موضوع را   توان یادگی 

فهمید در کمال ناباوری خی  داد که او هم به هیچ  

 را ندارد.  
ر
 کدام از نرم افزارها تسلط کاف

بودنش  و    8باورکردنش سخت بود که با وجود ترم 

ی نرم   ر هیچ محدودیت و ممنوعیتر در یادگی  نداشیر

تا به حال آن را فرا نگرفته  افزار ها، کوتایه کرده و  

 بود.  

سورنا با لبخند از او پرسیده بود آیا در دانشگاه کالس  

های آموزشش برگزار یم شود؟ ساحل که هنوز از  

ماجرا رس در نیاورده بود با گیچ  بله گفته و خی  داده  

 بود دوره ی جدیدش چند روزی هست آغاز شده.  
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   یگانه علیزاده 

د که سورنا گفته بود یم  این نهایت خوشحایل بو 

خواهد در کالس ها ثبت نام کرده و به یک همگرویه  

ه باشد.   ر  خوب نیاز دارد که کوشا، پر تالش و با انگی 

تمام مدت ساحل رس از پا نیم شناخت، برگزاری دوره  

ها در دانشگاه مزیتر که داشت ارزان بودنش بود و  

ون داشت و  تفاوت قیمت آشکاری با   کالس های بی 

بهیر آنکه شهریه اش روی پورتال دانشگاهش ثبت یم  

شد و تا آخر ترم وقت داشت هزینه اش را پرداخت  

ر لپ تاپ هیچ وقت   کند اما ساحل بخاطر نداشیر

تصمیم نگرفته بود در کالس ها ثبت نام کند، اما  

دیروز سورنا به طور ضی    ح اعالم کرده بود به او نیاز  

همرایه اش کند و او هم در مقابل لپ تاپش را  دارد تا 

تمام و کمال در اختیارش یم گذارد. این یگ دیگر از  

ین اتفاقاتر بود که افتاده بود، ساحل یک قدم به   بهیر
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   یگانه علیزاده 

اهدافش نزدیک شده بود، اگر نرم افزارهای تری دی  

مکس، رویت، اسکچاپ، لومیون وووو را یاد یم  

این راه کسب درآمد  گرفت، خییل زود یم توانست از 

خانه ی اوس   ر کند، آن وقت احتیاچ  به تایپ یا آشیی

 رجب نداشت!  

کم!   _  َِ  سالم عِل

سورنا با شنیدن صدای هیجان زده و پر خنده ی  

 ساحل چرخید و نگاهش کرد:  

؟   _  وتر ر  علیک سالم خوشگله! معلومه که می 

 اوه چه جورم!   _ 

تادند  سورنا لبخندی زد و دوشادوش یکدیگر به راه اف

 : 

 کجا باس بریم اول؟    _ 
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وع کرد به حرف زدن! از بچه   ساحل با هیجان رسر

 شان  
ی

ی این نرم افزارها زندیک هاتی گفت که با یادگی 

تغیی  کرده و حاال نونشان در روغن بود، ساحل  

رویاپردازی یم کرد، اهدافش را یک به یک یم شمرد و  

و با یک لبخند محو  به سورنا توضیح یم داد، اما ا

فقط گوش یم کرد، ساحل نیم دانست وجدان سورنا  

تا چه حد آسوده خاطر شده است وقتر او اینگونه  

 مشتاق و پر هیجان حرف یم زد...  

همانطور که از پله ها باال یم رفتند و تقریبا ساحل  

داشت یک طرف راه یم رفت تا بتواند تمام و کمال به  

وضیح دهد یکهو محکم به شخیص برخورد  سورنا ت 

کرد، سورنا محکم او را گرفت تا از پله ها رسازیر  

 نشود، ساحل پر اخم و عصباتر رس باال آورد و گفت :  

 یه، جلوتو بپا، مگه...   _ 
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 ادامه ی جمله در دهانش ماسید! باورکردتر نبود!   

نگاهش قفل چشمان آشناتی شده بود، چشماتر که  

 دیگر ندیده بود... یکسال بود 

 عماد!  

ر مردی که ساحل برایش دل رسانده بود!    اولی 

ر مردی که برایش اشک ریخته بود...    اولی 

سورنا یک پله باال تر آمد و ساحل را هم با خود به باال  

کشید،حاال هر دو روبروی او ایستاده بودند که پر  

 بهت نگاهشان یم کرد.  

ون  سالم وا رفته ای از میان لب های   عماد بی 

 آمد،نگاهش چرخیسر از سورنا به ساحل تغیی  یم کرد.  

 سورنا پر اخم به راه افتاد و ساحل رسی    ع به دنبالش!  

ر کرده بود.    در جواب عماد فقط رسی باال و پایی 
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ر راحتر توانست هر چه خوشر   دیدار عماد به همی 

 کارها همه در سکوت انجام 
ر
شد،  بود کوفتش کند،باف

ت  حرف از این اتاق به آن اتاق برای کاری های ثبت  

نام پیش رفتند و دیگر صدای هیجانزده ی ساحل که  

 آینده را به تصویر یم کشید در گوش سورنا ننشست.  

هر دو در افکار خویش غوطه ور بودند، بعد از دو ترم  

که هیچ ردی از او در دانشگاه ندیده بود، حاال بدون  

ر شده بود، خوب بود که سورنا  مقدمه روبرویش  سی 

همراهش بود وگرنه شاید رفتار احمقانه ای از او رس  

 یم زد.  

 سورنا لپ تاپ را به سمتش گرفت و گفت :  

وع شد   _  دستت باشه، من الزمش ندارم، کالسا رسر

دارم کن!    خی 
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 ساحل مردد دست پیش برد و آن را گرفت.  

؟   _   ویل اگه الزمت شد چی

 خیالت تخت!  نمیشه  _ 

ر چشمان سورنا   ساحل آن را گرفت ویل نگاهش بی 

پرسه یم زد، رد کمرنگ دلخوری را یم دید اما نیم  

دانست از چه؟ بدتر آنکه نیم دانست عماد را  

 توضیح دهد یا نه؟  

حتما از برخورد آشفته ی آن دو با یکدیگر بوهاتی  

راه افتاد،  برده بود...سورنا خداحافظر کرد و به 

ساحل هم با ذهتر مملو از فکر به سمت کالس بعدی  

 اش. 
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باورش نیم شد یکسال بود که ندیده بودتش!  

دورادور و فقط از طریق فضای مجازی جویای حالش  

 بود آن هم به طور ناشناس.  

اما خب حاال چند مایه بود که دیگر همان چک کردن  

 پروفایلش را هم کنار گذاشته بود.  

ماد پس زده شد و اخم سورنا جایش  تصویر ع

 نشست.  

  

 ]23:47 04.08.19[  

ت  هیچ دلیل موجیه قلب ساحل لرزید انگار که کار  

 اشتبایه کرده باشد به رسعت به سمت پله ها دوید،  

ر   رسش را خم کرد و از آن باال سورناتی که داشت پایی 

 یم آمد را صدا زد :  
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 سورنا!   _ 

 سورنا رسش را برگرداند و نگاهش کرد :  

 صی  کن منم بیام!   _ 

  
ی

با یک اخم او، قید کالش که حکم مرگ و زندیک

داشت برایش را زد، او خودش را به این مرد مدیون یم  

 دانست.  

ر آمد، پله ی آخری   پله ها را با نهایت رسعت پایی 

آنقدر رسعتش زیاد بود که سورنا ترسید به دیوار  

 بخورد!  

 _   !  یه بچه! آرومیر

 دستش را رها کرد و ساحل خودش را جمع و جور کرد.  

 بیکاری االن سورن ؟   _ 
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بیکاری اصال جاتی نداشت در برنامه اش! به  

کت را زده بود، حاال   خصوص از وقتر که دیگر قید رسر

کت مهندش یگ از هم دانشکده ای هایش که   در رسر

اهش یم کرد، استخدام شده  مدتها بود به از او خو 

بود، پروژه روی پروژه، آنقدر رسش شلوغ بود که اگر  

ساحل نیم بود قید دانشگاه را یم زد، باز خوب بود  

 حداقل پایان نامه اش را خریده بود!   

 او وقتر برای این کارها نداشت...  

 ساحل که از جواب سورنا ناامید شد دوباره پرسید :  

 بزنیم؟  یکم حرف  _ 

سورنا ت  هوا رسش را باال آورد که عماد را دوباره دید،  

درست روبروی در ورودی دانشکده ایستاده و با  

ر او   دوستانش حرف یم زد، حدس یم زد گذشته ای بی 
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و ساحل وجود داشته باشد، ساحل زبانش را برای  

 هیچ کس غالف نیم کرد.  

ر که برگشت  سنگیتر نگاه سورنا او را  متوجه کرد، همی 

و نگاهشان کرد سورنا یط یک حرکت ناخودآگاه که  

نیم دانست رو چه حسات  انجام داده دست ساحل را  

محکم در دست گرفت، بدون اینکه به شوکه شدنش  

ت زده ی   اهمیت دهد با تفاخر از جلوی چشمان حی 

ر شد.    عماد گذشت و سوار ماشی 

ه ی  ساحل رنگش رسخ رسخ شده بود، ا ز نگاه خی 

 عماد حاال دوستانش هم آن دو را نگاه یم کردند.  

ر و همهمه ی آزاردهنده ی آنها   ساحل زیر نگاه سنگی 

ر شد، خوب بود که بالخره سورنا دستش   سوار ماشی 

 را رها کرده بود.  
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 به رخ   
ی

وقتش بود که سورنا مهارتش را در رانندیک

 و نگاه های خط و  بکشد، با آن دست فرمان عایل

ر را از پارک درآورد و به حرکت   نشان دارش، ماشی 

ر را از جا نکنده   ر باری بود که ماشی  انداخت، این اولی 

 بود، آرام آرام و با طمانینه!  

انگار خوب به او وقت یم داد تا آنها را ببیند و از  

 حرص قرمز شود!  

 اون عماد بود!   _ 

ر پیچید.  صدای غمزده ی ساحل بالخره در ماش  ی 

  

 ]04:57 08.08.19[  
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 حرف بزند.  

# 112   

  

  

  

  

                                          

                                    

         

_             
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من اصال تو این فازا نبودم، رسم تو کار خودم بود،   _ 

 ازش خوشم اومده بود ویل اینکه چراغ بدم اصالا!   

 سورنا دندان قروچه کرد و ساحل ت  توجه ادامه داد :  

رس درس و مشق و امتحان پاش باز شد تو زندگیم!   _ 

خوشگل تر از دیروز بود، منم ساده ،  هرروز حرفاش  

 ت  تجربه!   

از ننه بابای خودم انقد شاد نشده بودم که عماد به  

 به و چهچه یم کرد!  

 من عقده ی محبت نداشتم اون کارشو خوب بلد بود!   

نفیس گرفت و باز ذهنش گریز زد به آن روزها!  

هایش را گرفته،  روزهاتی که فکر یم کرد پاداش سختر 

فکر یم کرد عماد همان نیمه ی گمشده ای است که  

 خدا رس راهش قرار داده.  
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 با لحن غمزده ای ادامه داد :  

آوازه ی عشقش تو کل دانشکده پیچیده بود، همه   _ 

ت شده، فالن شده، بهمان   ر پشه اسی  و عبی  میگفیر

شده! انقدر همه تو گوشم خوندن که باورم شد یه  

 خری هست!  

 حاال لحنش خشن و کینه توزانه شده بود :  

 یادم نداده بودند بدونم   _ 
ی

مِنمن ساده که هفت رنگ

با چه مار خوش خط و خایل روبروم، من دو چشم و  

دو گوش داشتم که فقط خوبیاشو ثبت یم کرد،  

 اونقدر رفت و اومد که بالخره ...  

لب    سکوت کرد و از شدت حرص از حماقت هایش

د.    هایش را بهم فشر
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تا فهمید تونسته منو به خودش وابسته کنه،   _ 

گذاشت و رفت، یه جوری که بعیصر وقتا شک میکنم  

 اصال از اول منو یم خواست یا نه؟  

ظاهر سورنا نشان میداد تمام حواسش به جاده است  

اما فقط خدا یم دانست کلمات ساحل در او چه  

رسسختانه خشم و  ولوله ای به پا کرده. خودش هم 

ی ربطیم داد اال حسادت!    ر  خروشش را به هر چی 

بعدش رفت و ناپدید شد، یک هفته ت  خی  بودم   _ 

ازش، وقتر اومد جوری رفتار کرد که انگار منو نیم  

 شناسه!  

 آیه کشید و مفلسانه ادامه داد :  

من احمق بودم که با سیاست جلو نرفتم، هر چی تو   _ 

 ریختم رو دایره!  دلم بود رو 
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سورنا هنوز سکوت کرده بود، اگرچه صداهای  

درونش به اندازه ی یک طغیان بلند و خطرناک بود  

اما نیم توانست لب از لب باز کند، چون آن وقت  

 دیگر حرف هاتی گفته یم شد که پس گرفتتر نبود...  

 خییل پر دردی داشتم، وقتر عماد   _ 
ی

میدوتر من بچگ

لوم ظاهر شد، گفتم خدایا بالخره جواب دردامو  ج

دادی؟ دیگه منتظر نموندم ببینم خدا چی میگه؟ و  

 اینجوری خودخواسته وارد مسی  اشتبایه شدم.  

ر سایه انداخته بود،    سکوت در ماشی 
دقایق طوالتر

هر دو غرق افکار خویش بودند، سورنا در تی توجیه  

ها   احساسات ضد و نقیضش و ساحل غرق گذشته 

 شده بود!  
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گذشته ای که یادآوری هر لحظه اش قبلش را از غم  

 یم شکافت.  

حرف هایش وارد باب دیگری شده بود انگار دیگر نیم  

 خواست بیشیر از این عماد را به یاد آورد :  

ننه ام نمیذاشت برم رسکار، با حقوق بازنشستگیش   _ 

نمیتونستم بخورم  خرج خونه رو در میاوردیم، اما من 

ط   زن خرج زندگیمو بده، ننه ام رسر و بخوابم و یه پی 

م بعد بیفتم دنبال   کرد باس برم دانشگاه، مدرکمو بگی 

کار، هدف اول من این بود وگرنه با اوضاع داغون ما،  

ر مال بچه باال ماالهابود!    دانشگاه رفیر

پوزخندی زد و سکوت کرد، سورنا خوب متوجه بود  

 پوسته ی خشنش را دور خود کشیده :  که ساحل باز  
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وع دوباره بود،   _  ر واس من، مثل یک رسر دانشگاه رفیر

سایل بود که درگی    15انگار یه آدم دیگه شده بودم،  

بازی آدم بزرگا شده بودم، دقیقا از روزی که آقا 

خدابیامرزم مارو گذاشت و رفت، بعد یک هفته  

ر  شهروز اومد و   بازیاشو واسه به چنگ آوردن اون زمی 

وع کرد، هنوز سال آقام نشده بود که مادرمم   رسر

 عروس شد و رفت.  

 پوزخند پر بغیصر زد و گفت :  

ر از   _  همه واسه خاطر خوشیاشون منو زیر پا گذاشیر

 مادر خودم تا کس و ناکس.  

بچه بودم نیم فهمیدم ازدواجش چقد مصیبت به بار  

ریه و زاری راه انداختم ویل نشد  میاره، باهمون حال گ

 که نشد...  
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فش نذاشت پیشش   تازه عروس بود، شوهر ت  رسر

ون، گفت پیش   بمونم مامانمم منو پرت کرد بی 

 خانجون بمون!  

سورنا بالخره واکنش داد، با یک بهت عظیم رسش را  

 برگرداند و نگاهش کرد، باورش نیم شد...  

  گذشت...  هیچ مادری از فرزندش به این آساتر نیم

 ساحل لبخند پر دردی زد و دوباره رویش را برگرداند :  

! با خفت و خواری برگشتم پیش   _  آره حاچ 

زن بیچاره خودش خونه عمو شهروز   خانجون، پی 

  !  یم کرد،منم شده بودم نون خور اضافر
ی

 زندیک

 هر شب رس غذا و جای خواب بحث بود.  

ر باال یم شد ادامه    با صداتی که به خاطر بغض پایی 

ا اصال حالیم نبود، زن    _ داد :  ر پنج سالم بود این چی 
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عموم مادرمولعن و نفرین یم کرد و هر وقت  

وایمیستادمو جواب میدادم، سییل بود که صورتمو  

ر نیشگونم   رسخ یم کرد، دور از چشم خانجون همچی 

 یم گرفت که تموم پر و پاچم کبود بود!  

حرص و عصبانیت چشمانش را بهم  سورنا از روی 

فر زیر لب زمزمه کرد   د و ت  رسر
 فشر

 ساحل در میان گریه خندید و گفت: 

ننه ام یه روز مچشو گرفت،همچی شست و  _ 

 چلوندش که حالم جا اومد!  

  
ی

ا بچگ
َ
شهرام منو زده بود منم پریده بودم بهش،ا

فت    حرف زور تو کتم نمی 

  

 ]04:57 08.08.19[  
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اون ریخت ماستر هم رفته بود دنبال ننه اش! وای  

 پش ! تاچشمم به خانم تناردیه افتاد زرد کردم.  

ر سیع    روی دلش سنگیتر یم کرد اما با طیر
ی

غم بزریک

داشت اندوهش را کمرنگ کند، خودش هم نیم  

دانست چرا سفره ی دلش را باز کرده، انگار به یک  

قضاوتش کند و نه نظراتش را به او  هم صحبت که نه 

تحمیل ، نیاز داشت، سال ها بود که این  

خاطراِتخاطرات غم بار گوشه ی قلبش تلنبار شده  

ر   بود و حاال حرف زدن از آن روزها، این باِربار سنگی 

 در قلبش را سبک تر یم کرد ...  

اومد جلومو، بازومو تو دستش چلوند و گفت : چرا   _ 

ه ی وحیسر    ؟  زدیش دخیر
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   یگانه علیزاده 

اون نکبتم از فرصت استفاده کرد و صورتشو نشون  

داد و گفت مامان اینجامو زد ، ننه اش پرسید چند تا  

 زدت ماماتر ؟ یک خنده ی پر بغیصر کرد و گفت :  

 میدوتر سورنا چی کار کرد؟   _ 

سورنا با غم نگاهش کرد، لب هایش یم لرزید و اشک  

 در چشمانش حلقه زده بود.   

بار    25تا منو زده، خانم تناردیه  20شهرام گفت  _ 

 بار!!   25توی گوشم زد! 

تو گوشر الگ نه ها! رفت قشنگ دستاشو خیس کرد  

وع کرد، صدای ترق ترق سییل هاش   بعد عملیاتشو رسر

 هنوز تو گوشمه!   
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چهره ی سورنا از خشم رسخ شده بود، نیم دانست  

ه بود، خاموش  چه کند تا این آتیسر که به جانش افتاد 

 شود؟  

ر داد تا التهابش   ر را متوقف کرد و شیشه را پایی  ماشی 

کیم کمیر شود. حس پدری را داشت که فرزندش را  

دور از چشمش کتک زده بودند، همانقدر عصت   

همانقدر کینه جو! اما دستش به جاتی بند نبود،  

 ساحل و روزهاتی که همه از ت  پنایه او  
ی

تصور بچگ

کردند خار شد و در چشمش فرو  سواستفاده یم  

رفت. حاال ولوله اش به یک آتش شعله ور تبدیل  

 شده بود...  

ر فرستاد و گفت :    ساحل بغضش را پایی 
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خانجونم تا دید این زنیکه شو اجرا کرده با اون   _ 

خونه!    چادر گل گلیش پرید تو آشیی

خندان و  با گریه خندید و سورنا گم شد میان لب های  

 چشمان گریانش!  

هلش داد کنار که اونم خورد به کابینتا، ننه ام رفت   _ 

یگ محکم خوابوند زیر گوشش! یه تفم انداخت جلو  

 پاشو گفت :  

خاکم قبولت نمیکنه زنیکه ی ت  حیا دست رو طفل  

؟؟ تف به روت بیاد .    یتیم بلند میکتر

ر   دست منو گرفت و دنبال خودش کشوند، اما همی 

چشمش افتاد به صورت رسخم، انگار آتیشش زده  که  

باشن، راه رفته رو برگشت و یگ دیگه خوابوند تو  

 گوشش!  
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ساحل قهقه ای زد اما چه کیس نیم دانست این  

 خنده ی او از گریه تلخ تر است...  

آی سورن مرده بودم از خنده، زن عمو دستشو باال   _ 

 تش !  آورده بود که ننم دیگه نزن 

 بادی به غبغب انداخت و پر غرور گفت :  

تا سیلیش نکرده بودم، حتر یه    25کاری که من تو   _ 

 بارم نگفتم نزن!  

سورنا این بار دیگر طاقت نیاورد، با عصبانیت داد  

 کشید و گفت :  

 بس کن!   _ 

ر نشست.    در ماشی 
 سکوت عمیقر
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ساحل جا خورد و لبخندش به آتر از روی لبش محو  

فریاد عصباتر سورنا مانند سییل در گوشش  شد، 

 کوبیده شد حتر دردناک تر از سییل های زن عمویش.  

خودش را جمع و جور کرد و به رسعت کمربندش را  

 باز کرد.  

هنوز فریادش در گوشش اکو یم شد و هربار قلبش  

 تی  یم کشید، اصال انتظار نداشت بعد از آن  
بیشیر

 این فریاد ت  رحمانه را از او بشنود.  حرف ها، 

 ببخشید مثل اینکه پر حرفر کردم!   _ 

ر که دستش روی   لحنش رسد و دلخور بود، همی 

ه ی در نشست، سورنا عصت  نگاهش کرد و   دستگی 

 گفت :  

 کجا؟    _ 
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 رس کار   _ 

ساحل نگاه دزدید قبل از آنکه چشمانش دلخوری اش  

بود، این گندآب  را نشان دهند، شاید هم حق با سورنا 

همزدن نداشت، باید همان پستوی قلبش تلنبار یم  
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شد.  

 

 خودم میتونم   _ 

  

   09.08.19   19:00    

# 113   

  

  

  

  

_          
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ون گذاشت،   ه را کشید و پایش را بی  با غرغر دستگی 

به نظر یم رسید سورنا فراموش کرده بود چند دقیقه  

 قبل را.  

ر پیاده شود، سورنا   قبل از اینکه ساحل از ماشی 

 دستش را گرفت، صدایش خش دار و کالفه بود :  

 معذرت!   _ 

ه ی  روبرو بود، اما همه ی حواسش به  چشمانش خی 

 ساحل :  

 این حال واسه خودمم ناشناخته است.   _ 

دست ساحل در میانه ی راه خشک شد، در همان  

ر بود،   ون و یک پا در ماشی  حالت که یک پایش بی 

 نشست.  
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هنوز دلخور بود اما این لحِنلحن کالفه و تا حدودی  

 تاثر کرده بود.  پشیماِنپشیمان سورنا او را م

من نیم فهمم چمه؟ این حال خراب واس خاطر   _ 

 چیه؟ آرامیر زمزمه کرد :  

 یا کیه؟   _ 

هنوز دست ساحل را محکم در دست گرفته بود، اما  

 چشمانش از نگاِه پر سوال او فراری...  

انگار سخت بود از حیس صحبت کند که برای  

 خودش هم دلیل و منطق درست حسات  نداشت.  

خوبم، آرومم، همه چی روبراهه، اما تا وقتر که تو   _ 

. کافیه باد به گوشم   ، تو آروم باشر خوب باشر

 برسونه چشات گریونه، حالت پریشونه...  

 مکث کرد.  
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بان گرفته بود :    قلب ساحل گرومب گرومب ضر

ه، دیگه   _  اون وقته که همه چی از دست من در می 

سونم  حالم دست خودم نیست،  زمینو به آسمون می 

 تا اشک تو چشات حلقه نزنه! تا لبات پر خنده باشه .  

چند ثانیه مکث کرد و سپس شوک اصیل را وارد کرد :  

 حال من به تو وصله ساحل!   _ 

ت زده نگاهش کرد، لب هایش   ساحل بهت زده و حی 

ون آمد.   تکاتر خورد اما آوای نامفهویم از میانش بی 

اف تمام  نیم فهمید چه کند  یا چه بگوید؟ این اعیر

 سیستم بدنش را مختل کرده بود...  

سورنا با ت  قراری به سمتش برگشت، چشمانش دو  

دو یم زد، روی نگاه کردنش را نداشت حرف هایش  
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قابل درک نبود، خودش هم یم فهمید، اما باید یم  

 گفت.  

چشمانش گریزی به چشمان پرسوال ساحل زد و  

 ع نگاه گرفت :  رسی    

میفهمم عجیبه میفهمم ت  منطقه اما یم خوامت!   _ 

ی تو دنیا!   ر  بیشیر از هرکس و هر چی 

ساحل چشم گرد کرد و ناباور دست روی دهانش  

گذاشت، حاال قلبش در دهانش یم کوبید، چشمانش  

 متحی  و متعجب بود.  

 سورنا؟   _ 

 لحنش غرق در بهت بود.  

 کند رسی تکان داد و گفت :  سورنا بدون آنکه نگاهش  



  

 

   

  
 1170 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

میدونم نگار هست میدونم! اما قسمت عجیب   _ 

این جاست تو مثل اون نیستر واسم! عاشقت نیستم  

 اصال نمیدونم شاید کال عشقو نشناختم هنوز...  

باز وقفه ای به کلمات شوکه کننده اش داد، نفس  

ه، صورت گر گرفت ه و  ساحل بند آمده بود، نگاه خی 

دستان عرق کرده اش، همه گواه تعجب ت  حد و  

 حرصش بود.  

 فقط میدونم غِمغم تو چشات کمرمو خم یم کنه ...    _ 

باز سکوت کرد و به ساحل شوکه شده، فرصت داد تا  

خودش را جمع و جور کند. اما این حرف ها به این  

 آساتر قابل هضم نبود.  

 من نگارو دوست دارم! ویل...   _ 
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 برای  
ر
ه نگاهش یم کرد، حرف چشمان ساحل خی 

ر نداشت حرف های سورنا آنقدر ت  مقدمه گفته   گفیر

شده بود که نیم فهمید واکنش درست و مناسب  

 چیست؟ اصال نیم فهمید منظور سورنا چیست؟   

تو واسم خییل عزیزی! اینکه راحت گوش کنم اون   _ 

بلند کرده و چه جوری  زنیکه ی آشغال دست روت 

زجرت داده از توان من خارجه . نمیتونم! عربده یم  

زنم، رس خودت داد و بیداد راه میندازم اما همش  

 واس خاطر دل ناآروممه.  

 هنوز دست ساحل میان دستش بود.   

به سمتش چرخید و نگاهش کرد، گونه های اناری اش  

وسوسه ی بوسه به دلش یم انداخت. دستش را به  

صورتش باال برد ، پلک ساحل لرزید، سورنا   سمت
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یک طرف صورتش را با دست آزادش لمس کرد و  

 گفت :  

 میموتر برام؟    _ 

لب های ساحل تکاتر خورد اما حرفر نداشت. انگار  

ون پریده بود. ذهنش سفید   کلمات از ذهنش بی 

 سفید بود.  

 اصال جواب درست چه بود؟  

و  ن آمده اش را آرام آرام داخل  سورنا موهای بی 

 فرستاد و گفت :  

وابسته یا دلبسته نیم فهمم اما نمیذارم ازم جدا   _ 

  .  بیسر

خودخوایه یا پرروتی هر چی میخوای اسم بذار، اما 

 جات پیش منه، من!  
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ی جز نگار نبوده، هیچ رفیقر    من هیچ دخیر
ی

تو زندیک

جز شهاب رو هم وارد جزییات زندگیم نکردم، اما  

!   تو.  ، اصال حیفه نباشر  .. تو باید باشر

 لبخندی به چهره ی وارفته ی ساحل زد و گفت :  

؟   _   رفیقرفیِق منمِن خودخواه میموتر

 حلقه ی اشک در چشمان ساحل نشست.  

از یک تا به حال این مرد و حرف هایش تنظیم کننده ی  

بان قلبش شده بود؟    ضر

 لبخند زیباتی روی لب هایش نقش بست.  

هنوز هم در شوک و ناباوری بود، بعد از آن فریاد  

ر و   حتر فکرش را هم نیم کرد این جمالت محبت آمی 

ر حال عجیب غریب را از او بشنود. لبخندی زد   در عی 
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و تمام دقایق آزاردهنده ی قبل را به دست فراموشر  

د.    سیی

ین دارائیمه!   _   رفاقت با تو، بزرگیر

آتر باز شد، نگراتر از نگاهش پر زد   اخم های سورنا به

 به جایش نشست.  
ی

 و آسودیک

چشمان براق و نگاه مشتاقش نشان میداد این حرف   

 چقدر به مزاقش خوش نشسته.  

ساحل رسش را باال آورد و شمرده شمرده کلماتر که  

 حاال در ذهنش وول یم خورد را ادا کرد :  

ی  اما نگار! اون قصه ش فر   _  ق داره، هیچ دخیر

تحمل حضور سوم شخیص مثل من رو تو زندگیش  

 نداره سورنا، نداره!  

 سورنا رسی    ع گفت :  
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   یگانه علیزاده 

یعتر من حق ندارم یه رفیق واسه خودم داشته   _ 

 باشم؟  

  

 ]19:00 09.08.19[  

ه نگاهش کرد، حرف های سورنا نشان   ساحل خی 

رسدرگیم از جنس دل دل کردن  ازرسدرگیم اش میداد،  

های خودش، ساحل خوب درک یم کرد حال و روزش  

را، هر دو به یک نقطه رسیده بودند ویل سورنا یک  

 قدم از او جلوتر بود.  

سورنا دستش را جلوی صورت متفکر ساحل تکان داد 

 و گفت 

 : 
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   یگانه علیزاده 

نگفتر رفیِقرفیق ما مییسر یا نه؟ ساحل مردد   _ 

 زمزمه کرد :  

 رفیق؟   _ 

 سورنا چشمک زد و گفت :   _ 

 فقط رفیق!   _ 

ر کشیده شد :    لب های ساحل به طرفی 

 رو چشم شما امر کن.   _ 

ر را ببندد.   سورنا خوبه ای گفت و اشاره زد در ماشی 

 خب حاال بریم کجا؟   _ 

 لحنش شادی و پر انرژی شده بود.  

خانه ی اوس رجب!   _  ر  آشیی
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ساحل خمیازه ای کشید و در صندیل اش به خود  

 کش و قوس داد.  

 سورنا نگاهش کرد و گفت :  

چیکار کنم این اوس رجبو ول کتر هان ؟ ساحل   _ 

 خندید و گفت :  

 نونمو آجر نکن پش!   _ 

تو فقط همه ی حواستو بذار پای نرم افزار ها، من   _ 

خودم واست یه کار بهیر جور یم کنم حله؟ ساحل  

 فت :  همانطور ت  حال تک خندی زد و گ
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    افتاده در آب ماه                                  

 
 نه منحله! من به اون کار نیاز دارم پش  جون.     یگانه علیزاده 

 خمیازه ی دیگری کشید و ادامه داد :  

 تازه االن که تعدادمونم زیاد شده!   _ 

 نگاهش کرد و پرسید :  سورنا اخمو  

 واس خاطر یک؟   _ 

 عمه ام! از تو هم خوشش اومده المصب!   _ 

سورنا با ابروهای باال رفته به سمتش برگشت و گفت  

 : 

 از من؟   _ 

 ساحل خرناش کشید و گفت :  

 آره، از شت  که اومدی در خونمون رفته تو نخت!   _ 

 سورنا شیطان شد و گفت :  



  

 _ 
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عمه خانومت تو چه رنج ستر هست حاال؟  عه؟  _    یگانه علیزاده 

ساحل تات  به چشمانش داد و غرولندکنان گفت :  

ف بیت  فیسه!  سالشه ویل خییل کمیر بش   34ت  رسر

 میخوره.  

سورنا برای اینکه نشان دهد احساسش به نگار به  

 قدرت قبل به جاست، گفت: 

 به نگار من که نیم رسه.   _ 

 داد :    ساحل بله ی کشیده ای گفت و ادامه

، من موندم تو اونو   _  نگار که اصال حرف نداره حاچ 

 داری چی جوری به ما نگاه میندازی؟!  

 سورنا تک خندی زد، لپش را کشید و گفت :  

 فقط خودت خی  نداری.   _ 
 تو خیلیم عشقر

ساحل رسی تکان داد و به لبخند کوتایه بسنده کرد،  

چشمان سورنا هنوز زیباترین  خوب بود که نگار به  
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بود، چشمانش را بست و دعا کرد هیچ وقت سایه     یگانه علیزاده 

 آن دو نشود...  
ی

 ی سیاه زندیک

خانه توقف کرد و گفت :   ر  سورنا روبروی آشیی

 پاشو رسیدیم.  

 گفت :  
ی

 ساحل چشمانش را باز کرد و با خواب آلودیک

این  دمت گرم سورنا، خییل بامرایم، کاش یه روزی  _ 

ان کنم داشم.    همه خوبیتو جی 

 سورنا کمربندش را باز کرد پیاده شد :  

ر انقد زبون نریز  _   حاال بیی پایی 

 از چشمانش پرید و با صدای  
ی

به آتر خواب آلودیک

 بلندی گفت :  

 تو کجا؟   _ 

 سورنا با خونشدی پیاده شد و گفت :  



  

 _ 
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میخوام بیام این اوس رجب و هم سنگراشو زیارت   _    یگانه علیزاده 

 کنم.  

ر پیاده شد، راه او را بست و   ساحل رسی    ع از ماشی 

گفت : واس چی میخوای بیای نوکرتم؟ گازشو بگی   

 برو رس خونه زندگیت دیگه.  

د و به   سورنا با دست او را کنار زد، سوییچ را فشر

خانه به راه افتاد.   ر  طرف آشیی

ر کتش را کشید به   ساحل به دنبالش دوید و آستی 

 وجه کرده باشد :  نظر نیم رسید به حرفش ت 

سورنای عزیزم، بال گردونت بشم دست وردار! اینا   _ 

ازونا که تو ذهن تو نقش بسته نیستند نوکرتم. ول کن  

 بیا برو.  

سورنا دست پیش برد مقنعه اش را پیش کشید و  

 گفت :  
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ین زبونیات ! ویل نمیشه، تا   _    یگانه علیزاده  آخ من فدای این شی 

بذاری زیر بغلم فایده    صبحم که اینطوری هندونه

 نداره.  

  

 ]06:18 12.08.19[  

 114# 
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   یگانه علیزاده 

  

  

  

  

صدای نفس های دردآلود زن میان رس و صدا و  

ر پرستار دور  شلوغر بچه ها گم  بی  ر شده، اما از نگاه تی 

 نمانده بود.  

پرستار به قدم هایش رسعت بخشید و هول کرده  

 خودش را به او رساند :  

 حالتون خوبه خانم؟   _ 

زن به سختر دستش را باال برد، با اشاره از او خواست  

آرام باشد، اما این چهره ی زرد و چشمان پر درد  

 ترسیدن داشت.  

 ه و نگراتر گفت : پرستار با دلهر 
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   یگانه علیزاده 

 خانم همشتون گوشیشونو جواب نمیدن.   _ 

چشمان زن روی هم افتاد، ماسکش را کنار زد و بریده  

 بریده زمزمه کرد :  

نه.   _  ر  یک سا..عت.. بعد... زنگ...می 

پرستار نگایه به ساعت انداخت و باز دلش به شور  

د جواب افتاد. اگر بالتی رس این زن یم آمد، بای 

شوهرش را چه میداد؟؟ چرا خودش را به آنها  

 نرسانده بود.  

آشفته و پریشان، آمپول زن را زد و قرص هایش را به  

او خوراند اما همه ی حواسش تی ساعت بود، دوست  

 داشت عقربه ها رسیعیر حرکت کنند.   

بچه ها جیغ و داد کنان بر رس وسیله ای بهم پریده  

 بودند.  
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   یگانه علیزاده 

ر  پرستار   رسی    ع از جا بلند شد تا قبل از شدت گرفیر

 دعوا، آنها را از هم جدا کند.  

ر انداز شد:   ر در اتاق طنی   صدای زن با یک غم سنگی 

 نب..رشون... بیان اینجا...   _ 

دو کودک با شنیدن صدای مادر، هیجان زده و  

خندان به سمتش دویدند. پرستار و هول و والیش را  

مادر پرتاب کردند. طفلک  ندیده گرفته و خود را روی 

های بیچاره! یک هفته بود که از پدر دورافتاده و از  

 مادر ت  نصیب مانده بودند.  

ی حواله ی جمع سه نفره ی   ر پرستار نگاه غم انگی 

 شان کرد و به آرایم زمزمه کرد :  

 خانم حالتون خوب میشه نباید خودتون رو ببازید.   _ 

 و گفت :  زن لبخند تلچر زد  
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   یگانه علیزاده 

 من خییل وقته خودمو باختم...   _ 

 ** 

 نه بابا!!!   _ 

 ساحل تات  به چشمانش داد و گفت :  

 _   .  هنوز مونده شوکه شر

صنم مشتاق خودش را پیش کشید و هیجان زده  

 گفت :  

 _   !  بخدا عاشقت شده دخیر

 ساحل آه کشید و ت  ربط گفت :  

 دیشب عماد پیام داد!   _ 

پر کشید و جایش را به تعجب  هیجان چشمان ساحل 

 داد :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 عماد؟؟؟   _ 

ر کرد و توضیح داد :    ساحل رسی باال و پایی 

 شنبه تو پله ها دیدیمش!   _ 

ه در چشمان شگفت زده ی صنم   مکتر کرد و خی 

 ادامه داد :  

 هم من هم سورنا!   _ 

چشمان صنم درشت تر شد و ساحل کالفه ادامه داد  

 : 

سالم کردیم، اما دیشب پیام داد، حاال  فقط بهم  _ 

بعد یکسال یاد من افتاده، روزی که مفقود شد نگفت  

خرت به چند؟ حاال که منو با یگ دیگه دیده فیلش  

 یاد هندوستان کرده.  
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   یگانه علیزاده 

فحیسر زیر لب داد و سکوت کرد، یکسال قبل و تمام  

آن خون دل خوردن ها صاف جلوی چشمش راه  

 افتاده بود.  

 متاسقر حواله اش کرد و گفت :  صنم نگاه 

دیوانه ای توام بابا! خدا مقدمات چزوندنشو انقدر   _ 

ر استفاده کن.    خوب فراهم کرده بشی 

ساحل گیج نگاهش کرد، صنم پشت چشیم نازک کرد  

 و گفت :  

تر به اون راه؟ پشه عاشقت شده،   _  ر چرا خودتو می 

خونه ی اوس  ر  رجب فکر کن!!!  بخاطرت اومده آشیی

ساحل پرخاش کنان حرفش را قطع کرد، اعصابش این  

ر   روزها به اندازه ی کافر داغان بود دیگر خط انداخیر
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   یگانه علیزاده 

های صنم را نیم توانست تحمل کند که ندانسته  

 داشت آتش به جان وجدانش یم انداخت :  

 واسه خودت، من انقدر کثیفم برم   _ 
ی

چی داری میگ

 یگ دیگه بشم؟  صنم حق به جانب  سق سیاه ز 
ی

ندیک

 گفت :  

پس چرا وقتر ماچ و بغلت یم کنه سق سیاه نیستر   _ 

 وقتر من بگم یادت میوفته؟  

م و   کنایه ی صنم دلش را خایل کرد یکجور رسر

 به دلش رسازیر شد.   
ی

 خجالت زدیک

ی نگفته   ر خوب بود که هنوز از حرف های سورنا چی 

ود... دیدتر و البته  بود وگرنه واکنش صنم دیدتر ب 

 زننده!  
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   یگانه علیزاده 

ایظ بود   او دخیر رک و راستر بود ویل ساحل در رسر

که سیع داشت هر چه بیشیر از دوست ت  پرده گوتی  

 چون او دوری کند.  

 بیفته.   _ 
ر
ر اتفاف  دیگه قرار نیست همچی 

صدای ساحل غمزده و تا حدی هم پشیمان بود انگار  

مزاجش خوش  اتفافر که افتاده بود زیاد هم به 

 ننشسته بود...  

ی. داری زره زره توام وابسته   _   بگی 
جلوشو نیم توتر

  .  ش مییسر

 ساحل رسدتر، آرام تر و ت  روح تر از قبل زمزمه کرد :  

 چون االن یگ تو زندگیم هست.   _ 

 صنم ناباور جیغ کشید.  
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   یگانه علیزاده 

ساحل که واکنشش را پیش بیتر کرده بود  عکس  

 العمیل نشان نداد.  

صنم با چشماتر از حدقه در آمده دست ساحل را  

 تکان داد و پرسید :  

 تو چیکار کردی؟ چیکار کردی؟   _ 

 .... _ 

خل شدی ساحل؟ آره؟ پشه ولت کرد رفت بدون   _ 

اینکه بگه چه مرگش شده بود، این همه مدت  

، خودتو   بخاطرش با این و اون دعوا راه انداختر

نبود؟ مگه بعدش پشیمون  کوچیک کردی بس  

 نشدی از کارات؟  

پس چت شده که باز گول حرفاشو خوردی؟ هان؟  

 واکنیسر که از ساحل ندید، حریص تر ادامه داد :  
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   یگانه علیزاده 

 واقعا متاسفم برات، واقعا!   _ 

ساحل چشم غره ای به این صنم آتش گرفته رفت و  

 گفت :  

که  امون بده یه دقیقه! مگه من گفتم عماد   _ 

اینجوری آمیی چسبوندی؟ کیس که به من خیانت  

ان بیفته...    کنه فرصت دوباره ای نداره که به فکر جی 

صنم وارفته نگاهش کرد، یک لحظه حس کرد کنایه  

اش خود او را هم شامل یم شود اما نه! او هیچ وقت  

خیانت نکرده بود فقط مدت طوالتر از یکدیگر، آن  

 بودند...    هم بخاطر یک نفر دیگر دلخور 

صنم طوالتر نگاهش کرد، ساحل فهمید به چه فکر  

 یم کند لبخند ت  حایل زد و گفت:  

  



  

 

   

  
 1193 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ]06:18 12.08.19[  

 حدسیاتتو راه بنداز دیگه!   _ 

ر آساتر توانست حس بدی که از حرفش   و به همی 

گرفته بود را از او دور کند... هدفش همان تلنگر بود  

 این را جایز نیم دانست.  بیشیر از 

صنم دوباره به بحث قبل برگشت، اتفاق عجیت  بود،  

 باورش نیم شد... خوب فکر کرد  

  
ی

اگر عماد نبود پس چه کیس به این زودی وارد زندیک

 او شده بود؟  

 ت  طاقت دوباره دستش را تکان داد و گفت :  

 خب یک؟ مگه بجز عماد...   _ 

مه رها کرد و باز با  یاد فرد دیگری افتاد حرفش را نی 

 شگفتر پرسید :  
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   یگانه علیزاده 

 رضا؟؟؟   _ 

ساحل تات  به چشمانش داد و نفس کالفه اش را 

ون فرستاد.    بی 

 _   !  نخی 

 خب دهن وا کن دیگه ای بابا کشتر منو!   _ 

 تو نیم شناسیش! منم البته نیم شناسم ویل...   _ 

دوباره  دالییل که برای خودش معقول و منطقر بود  

پیش چشمانش ردیف شد. شاید عالقه و خواست  

ی داشت،   ین نقش را در این تصمیم گی  خودش کمیر

 اما دالیل موجه فراواتر داشت.  

ینش دل خودش بود که داشت نرم نرمک   شاید بزرگیر

از دستش در یم رفت. دیروز که در خیابان سورنا و  
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   یگانه علیزاده 

ی ته دلش تکان خورد،   ر نگار را با هم دیده بود، چی 

ی شبیه به حسادت!!   ر  چی 

و این هشدار اتفاقات وحشتنایک را به صدا اورده بود.  

هیچگاه نیم خواست شبیه کیس شود که روزی از او  

متنفر بود، نیم خواست همانطور که دل عماد برای  

دیگری رس خورده و او را رها کرده بود، سورنا هم  

ر کار را بکند. نیم خواست ساحل   دیگری در  همی 

ی که گذشته ی غم   وجود نگار ایجاد کند، دخیر

ی داشت.   ر  انگی 

نیم توانست منکر عالقه اش به سورنا شود اما تا قبل  

از آن روز، همه را پای دوستر و رفاقتش گذاشته بود  

اما حاال این حس حسادت بود که در تمام وجودش  

یل داشته باشد   زبانه یم کشید و بدون آنکه کنیر

ر  خودش و ن  گار را در ذهنش مقایسه یم کرد، غم انگی 
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وز   بود اما در پایان تمام تحلیل ها این نگار بود که پی 

 یم شد نه او!  

ر تمایم   زیباتی و ظاهر جذاب و لوندش به فرد همه چی 

مانند سورنا یم آمد نه خودش که تمام سال با چند  

نها کار  دست لباس ایام را یم گذراند، اما همه ی ای 

منطقش بود دل که این حرف ها را نیم فهمید، بغض  

کرد و نگاهشان کرد که سورنا چطور به نریم و  

مالیمت با او رفتار یم کند، چطور قربان صدقه اش  

یم رود و چطور قلب ساحل از جا کنده یم شود، همه  

ی این ها یک معتر داشت ساحل حاال در گرداب  

ر افتاده و آتش حسادتر ک  ه در وجودش شعله  خواسیر

 ور شده بود یعتر به آنچه که نباید نزدیک شده بود...  
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   یگانه علیزاده 

 ]09:04 15.08.19[  

 115# 

  

  

  

 صنم با بیقراری تکانش داد و گفت :  

خب بگو دیگه، مردم از کنجکاوی، ذهنم به هیچ   _ 

 جا قد نمیده.  

ر   ون فرستاد و به زمی  ساحل نفس کالفه اش را بی 

ه شد :    خی 

 پشیمونم! نباس انقد زود...  _ 
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   یگانه علیزاده 

با باز شدن ناگهاتر در کالس، حرف در دهانش نیمه  

ماند، صنم که فکر یم کرد استاد آمده، شتابزده از  

ر پرید و به عقب چرخید، اما ساحل   ر پایی  روی می 

ر را از پنجره   تکان نخورد، چون این تازه وارد خشمگی 

 ی کوچِککوچک در دیده بود. 

 عه نازی چرا اینجوری میای تو؟   _ 

صنم این را با عصبانیت گفت و رویش را برگرداند، اما  

او بدون هیچ حرفر با چشماتر که از آن آتش یم بارید  

و پره های بیتر که مرتب باز و بسته یم شد نگاه نفرت  

 بارش را به ساحل دوخته بود. 

ندش را روی  ساحل روی صندیل لمیده و پاهای بل

ر دراز کرده بود، دستانش را روی شکمش در هم   زمی 

قفل کرده و خونشد و شاید هم ت  حوصله نگاهش  
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یم کرد. هیچ دلییل برای این خشم دیوانه وار  

ر نداشت اما ذهنش حوایل تهدید سورنا   چشمان نازنی 

پرسه یم زد. اشک های خشک شده روی گونه های  

ر نشان میداد اتفاق مهیم رخداده است... و   نازنی 

ذهن ساحل در کمال بدجنیس به شدت عالقمند بود  

این اتفاق را به سورنا ربط دهد. اما او که امروز کالس  

 نداشت...  

ر شهری!    _  ه ی عقده ای پایی 
 کار توعه نه؟ دخیر

ر با نهایت انزجار و خشمش کلمات را در صورت   نازنی 

 ساحل پرتاب کرد.  

خجالت بلکه از  رنگ ساحل رسخ شد اما نه از 

 عصبانیت.  

ه ی ت  ریخت.   _ 
 حالم ازت بهم میخوره دخیر
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حاال همه ی نگاه ها به ساحل چسبیده بود،  همهمه  

ی آزاردهنده ای به گوش یم رسید که داشت نرم  

ر یم   نرمک تمام آرامش و خونشدی ساحل را از بی 

 برد.  

ر زیر رس سور  ر بود همه چی 
 ناست...  حاال دیگر مطمی 

 صنم جلوی ساحل سینه سیی کرد و گفت :  

، این چه طرز حرف زدنه؟   _  ر درست حرف بزن نازنی 

 میدوتر که ساحل اونقدر...  

ر اجازه نداد حرفش به پایان رسد با پرخاش به   اما نازنی 

سمت ساحل هجوم آورد و صنم را از رس راهش با  

 خشونت کنار زد.  

ه ی گدا گشنه!   _   دخیر
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طوری از جا پرید که صندیل پشت رسش کم  ساحل 

 مانده بود واژگون شود :  



  

    _ 
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 هان چته، رم کردی؟     یگانه علیزاده 

کرده و با اخم های درهم  حاال ساحل سینه سیی  

نگاهش یم کرد.صنم پا و پهلوی آسیب دیده اش را با  

ر را   دست گرفت و دوباره به سمت ساحل آمد تا نازنی 

 از او دور کند.  

 عقده ای بدبخت!   _ 

ا که   ر به داد و بیداد افتاده بود، فحش بود و نارسر نازنی 

ون یم آمد.    از دهانش بی 

 تمسخر نگاهش کرد :  ساحل پوزخندی زد و با 

 نه بابا؟   _ 

ر کوبید   4قدیم جلو آمد و با  انگشت به سینه ی نازنی 

 و غرید  

 : 
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تا ویژگیاتو به بقیه   _  تو که سلطان عقده ای، باالغی 

نچسبون. صدای خنده ی آرام و نخودی چند تا از  

ر آتش   بچه های حاضر در کالس بلند شد، نازنی 

 گرفت و به سمت ساحل حمله کرد.  

 _   !  خفه شو عویصر دهاتر

دستر که به سمت مقنعه ی ساحل راه گرفته  بود  

 میان پنجه های قدرتمندی غالف شد.  

ر ساحل به رسعت آسوده شد با   چشمان خشمگی 

 نگاهش را روی پنجه های قدرتمند او کشید،  
ی

شیفتگ

سپس بازویش، شانه اش، آن گردن کلفت و رگ گرفته  

 دنبال کرد تا رسید به او... به سورنا...  اش را 

داشتر چه غلظ یم کردی؟ لحنش سخت و   _ 

 عصت  بود.  



  

    _ 
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ر به تندی به عقب چرخید اما سورنا مچ     یگانه علیزاده  نازنی 

د :    دستش را محکمیر فشر

! من هر حرفیو دوبار   مثل اینکه زبون خوش حالیت تر

نم.   ر  نمی 

ر از درد قرمز شده بود  و رد انگشتان    چهره ی نازنی 

سورنا روی مچ ظریفش به خوت  نمایان بود. اما  

ده تر   دست بردار نبود، حاال دایره ی فحاشر اش گسیر

 شده و همه را در بر گرفته بود.  

 ساحل جلو آمد، دست رو بازویش گذاشت و گفت :  

 ولش کن، ارزششو نداره.   _ 

ر که اشک   ه و خشمگینش را از نازنی  سورنا نگاه خی 

ند و ت  وقفه یم چکید و هنوز همه را به  هایش ت 

 فحش گرفته بود، گرفت و دستش را با شدت رها کرد.  
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   یگانه علیزاده 

ر به هق هق افتاد و با تنه ای که به ساحل زد از   نازنی 

کالس خارج شد، سورنا دست زیر بازویش برد او را به  

 خود نزدیک کرد تا تعادلش بر هم نخورد.   



  

    _ 
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ه ی رو اعصاب.     یگانه علیزاده   دخیر

ساحل با یک خوشر زیر پوستر نگاهش کرد، چرا  

 همیشه درست رس بزنگاه یم رسید؟!  

 
ر
مهار  پچ پچ بقیه، همه را فراموش کرد و با ذوف

 نشدتر گفت  

 : 

؟   _   اینجا چیکار میکتر

سورنا با چشم اشاره زد کچ  مقنعه اش را صاف کند  

 : 

 کار داشتم!    _ 

ی   ساحل خنده ی ذوق زده ای کرد و ت  حواس تغیی 

در مقنعه اش ایجاد کرد انگار نه انگار چند دقیقه  

د،  پیش بخاطر این موضوع چه معرکه ای راه افتاده بو 

 شاد و پر غرور گفت  
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   یگانه علیزاده 

 : 

 تو کک انداختر به جونش؟  _ 

سورنا خنده اش گرفت قدیم به سمت در برداشت و  

 گفت : کک نه ویل از همون خانواده!  

ساحل خنده ی جانانه ای کرد و لبخند سورنا عمق  

 یافت.  

چه راحت بود شادکردنش؟ چه ت  دغدغه یم  

 داشت...  خندید! یا اصال چه خنده های زیباتی 

نگاه ساحل به او و استایل فوق العاده اش بود، تر  

ر مشگ جذبش   ت پشت بلند سفیدش روی جی  رسر

خوب به تنش نشسته بود، ساحل از پشت رس  

 صلواتر برایش فرستاد و به سمتش دود کرد.  

 خدایا از چشم بد دور نگهش دار!   _ 

   صنم سقلمه ای به پهلویش کوبید و گفت : 



  

    _ 
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 خوب محوش شدی!   _    یگانه علیزاده 

 ساحل چشم غره ای رفت و  

  

 ]09:04 15.08.19[  

، واسم افت داره، ترس به دلت راه   _  وقتر کنار متر

 پیدا کنه یا چشات دودو بزنه...  

 دست دیگرش را به سینه اش زد و ادامه داد :  

گفتم یه بار، خواستنم عجیب غریبه ویل هست،    _ 

 واسه تو استثنائا هست!  

  

 ]09:04 15.08.19[  

غرولندی زیر لب کرد. حاال بیشیر از هر وقت دیگری  

از تصمیمش پشیمان بود در حال و هوای خودش بود  
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   یگانه علیزاده 

ب باز شد،   که در کالس دوباره و این بار هم به ضر

طوری که یک رفت و برگشت پر رس و صدا به وجود  

اما  آورد. سورنا اخمو رس باال آورد و ساحل متعجب. 

دیدن پش عصباتر مقابلش تعجبش را به نگراتر  

 تبدیل کرد.  
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   یگانه علیزاده 

حمید با چهره ای گر گرفته داخل آمده بود و با   

چشمان جستجوگرش مبارز یم طلبید. ساحل با  

بان قلت  تند شده خود را به سورنا رساند.    ضر

ر   چه کیس بود که در دانشکده از ارتباط حمید و نازنی 

 ت  خی  باشد؟  

پشت رسش رضا و چند تن از بچه های دیگر هم  

 داخل آمدند.  

چشمانش هم  حاال ساحل لبخندی که نداشت هیچ،  

 پر از تشویش و دلشوره بود.  

 یه تو!   _ 

 سورنا!   _ 

صدای آرام و لرز گرفته ی ساحل بود که کنار گوش  

سورنا نشسته بود. اگر خودش تنها بود هیچ اباتی از  

هیچکدامشان نداشت، اما حتر یک درصد نیم  
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   یگانه علیزاده 

خواست بخاطر او صدمه ای هر چند کوچک به  

 سورنا برسد.  

ورنا چشمان آماده به حمله ی حمید را نادیده  س

گرفت و رسش را به سمت ساحل خم کرد، دیدن این  

ه یم داد تا طوری   ر چشمان ترسیده خوب به او انگی 

حمید را رس جایش بنشاند که دیگر هیچ وقت ساحل  

سد.    اینگونه از این طبل تو خایل ها نیر

لبخند یک طرفه ای زد و ت  خیال ده ها چشم که  

 ویش زوم شده بود رو به ساحل به آرایم زمزمه کرد :  ر 

 از چی ترسیدی خوشگله؟   _ 

ساحل آب دهانش را قورت داد و تا آمد حرفر بزند  

این حوصله ی حمید بود که رس رفت و یقه ی سورنا  

 در میان مشتش گرفت.  
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 نشنیدی با تو بودم؟   _ 

ساحل هییم کشید... اما سورنا با یک نگاه زهردار دو  

دستش را روی سینه ی حمید گذاشت و در یک آن او  

 را به عقب پرت کرد.  

ی؟ پس خوب جاتی اومدی!   _   دنبال رسر

 حمید به سمتش یورش برد و داد زد :  

سه نامرد؟   _   می 
 زورت به دخیر

این حرف برای سورنا خییل گران آمد، به آتر رنگش  

 پیچید:  رسخ شد و فریاد بلندش در تمام کالس 

 ت    _ 
فیه که بخاطر دوست دخیر نامرد اون ت  رسر

عقلش از نقطه ضعف یه دخیر دیگه سوءاستفاده یم  

 کنه!  

چشمان ساحل دودو زد و به حمید نگاه کرد که کیم  

 جا خورده بود.  
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   یگانه علیزاده 

سورنا با قلدری جلو آمد، هیبتش ترسناک و رعب  

 آور شده بود :  

دی که با  وقتر یه گله پروانه پشت پنجره جمع کر  _ 

ه ی نفهم بفرستر تو، مردی و   عالمت اون دخیر

نامردیو فر کرده بودی؟ یا مردونگیت فقط تو حیطه  

ف؟   اته ت  رسر
 ی دوست دخیر

رضا جلو آمد و نگاه مشکوکش را به حمید داد، لحنش  

 پر از بهت بود :  

 کار تو بود حمید؟    _ 

کشید و با  سورنا ت  توجه به همه، دست ساحل را  

ون برد، حمید برای آنکه کم نیاورد   خود از کالس بی 

 راهشان را بست و گفت :  
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   یگانه علیزاده 

اون یه شوچر بود، اما تو اونقدر حیووتر که دست  _ 

  ... 

سورنا نگذاشت جمله اش تمام شود در یک آن به  

سمتش هجوم برد و او را به دیوار پشت رسش کوبید،  

مب صدا کرد. 
ُ
َ
ُ
   صدای کوبش شدیدش مانند گ

 گاله تو ببند قبل اینکه پر خونش نکردم.    _ 

د و غرش وار ادامه داد   ساعدش را زیر گلوی حمید فشر

 : 

نذار یه جور نفله ت کنم که رس باال آوردن نداشته   _ 

ه ی  دوزاری!    باشر بخصوص جلو اون دخیر

 هنوز دست ساحل میان انگشتان دست دیگرش بود.  

تزد  ه سورنا را نگاه کرد، خشمش  صنم شوکه و حی 

درست مانند برخورد چند ماه قبلش با او بود، همان  

ه شدن روابط او و ساحل شده   دعواتی که منجر به تی 
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   یگانه علیزاده 

بود. صنم حاال دیگر فهمیده بود که سورنا طاقت  

ایم را ندارد نه به خودش و نه به   یک زره ت  احیر

 ساحل!  

ر رس   داد و روی  نگاهش را از شانه های پهنش پایی 

دستان گره کرده ی شان فرستاد، نه ساحل و نه سورنا  

هیچکدام، موج عشقر که بهم یم فرستادند را درک  

رگر اطرافیان بود که زودتر   نیم کردند این چشمان آنالی 

 شان را فهمیده بود...  
ی

 از آنها قصه ی دلدایک

  سورنا حمید را کنار زد و از کالس خارج شد، صنم 

ترجیح داد دنبالشان نکند، دیدن دست در دست  

 بودنشان حس خوت  به او داده بود.  

کیم که از فضای شلوغ دور و برشان فاصله گرفتند،  

 سورنا یکهو ایستاد و طلبکار نگاهش کرد :  
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 چرا چشاتو اونجوری کرده بودی؟   _ 

ساحل گیج و گنگ نگاهش کرد. سورنا با همان  

 طلبکاری ادامه داد :  

جلو اون حیف نون، چرا اونطوری نگاش یم کردی؟   _ 

 انگار التماس میکردی کارم نداشته باشه هان؟  

مزده نگاه گرفت،   ساحل آهان کشیده ای گفت و رسر

فکر نیم کرد در آن بلبشو حواس سورنا تی این  

 فرعیات برود  :  

 بابا اون خییل کله خره!   _ 

ساحل  سورنا چشم ریز کرد و بدتر از قبل نگاهش کرد، 

نیم دانست چه بگوید، یا چگونه ترسش را توجیه کند  

 گفت :  
ی

 فقط به آرایم و در کمال سادیک

 ترسیدم روت خط بندازه!   _ 
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سورنا مات ماند، ذهنش قفل، نفسش حبس و سینه  

 اش گرم شد...  

حتر فکرش را هم نیم کرد این حرف را بشنود. دقایقر  

ه و ممتد   ، خی 
نگاهش کرد. چشمانش میان  طوالتر

صورت رسخ ساحل پرسه یم زد. نمیتوانست حریف  

قلت  شود که برای این دخیر مردانه لرزیده بود. هر  

فتند ساحل بیشیر در قلب و ذهنش   چه جلوتر می 

 جای گی  یم شد.  

 چشمانش برق یم زد.نگاهش آرام و زالل بود.   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

انگشتش را به نریم روی گونه اش گذاشت،   4

ر و مهرباتر در چشمانش موج یم زد،  انگشت  خواسیر

  

   16.08.19   02:57    

# 116   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

شصتش را از تیغه ی بیتر تا زیر چشمش کشید و  

 زمزمه کرد :  

   

 چقدر بکر و دست نخورده بود...  

 چقدر معصوم و مظلوم بود...  

 چقدر هماتر بود که سورنا یم خواست!  

ر فرو   ر و نباید خواسیر اما ساحل در گردات  از خواسیر

 رفته بود.  

گذاشته بود راه برگشتر نداشت.. اگر  حاال که پا در آن  

یک هفته قبل بود، دوست داشت پریده و سورنا را  

بغل کند، هوار هوار ماچش کند و صادقانه بخاطر  

 روانه کردن این همه حس خوب از او تشکر کند.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر بود، قلب ساحل   ر و دلنشی  حرفهای سورنا شورانگی 

به  تکان تکان یم خورد و مثل مایه دور افتاده از آب  

ین به   تقال افتاده بود، اما حاال این حرف های شی 

جای جال دادن روحش، خوره شده و به جانش یم  

 افتاد...  

 این را نیم خواست، حاال دیگر این را نیم خواست.  

ر قدم را برای دوری از   قدیم عقب گذاشت تا اولی 

سورنا برداشته باشد...دست سورنا از صورتش جدا  

ه به  شد، نگاهش با همان لذ ت و اشتیاق هنوز خی 

 چشماِن آشوِب ساحل بود.  

سورنا یم دانست چه یم کند، چه یم گوید اما قدرت  

ل نداشت، انگار وظیفه داشت ساحل را از   کنیر

احساساتش باخی  کند، ترش ناشناخته مدام به دلش  

  ! ر  چنگ یم انداخت، ترس از دست دادن، ترس باخیر

ی بگم.    سورنا باید یه _  ر  چی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا ابرو پیش کشید و نگاهش کرد، منتظر و کیم  

 هم دلواپس!  

ی پریشان و مضطرب پیش رویش ایستاده   حاال دخیر

 بود نه آن ساحل خندان با چشماتر براق و مفتخر!  

 در عرض چند دقیقه چه تغیی  کرده بود؟  

سورنا نیم خواست به این فکر کند که حرفهایش او را  

میدن ها را در   ر و رسر اینگونه بهم ریخته است. خواسیر

نگاهش دیده بود، ساحل هیچ وقت به او ت  میل  

نبود... مردها این عالمت ها را بهیر یم فهمند! یا  

 حداقل درباره ی سورنا این موضوع صدق یم کرد.  

؟   _ 
ی

 چی میخوای بگ

ون آمد.    کلمات به سختر از میان لب هایش بی 

دوست داشت با نگاهش او را واکاوی کند اما ساحل  
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   یگانه علیزاده 

 که گلویش را 
ر
ر حرف منتظر بود.. منتظر گفیر

 خراشیده بود.  

راهرو کامال خلوت شده بود، ساحل با گردشر که به  

وع کالس   چشمانش داد متوجه ی ساعت شد تایم رسر

 ها رس رسیده بود...  

دست ها را در هم پیچاند و نگاهش را به هر جاتی  

تاد جز چشمان سورنا! در حالت عادی نباید  فرس

اینگونه یم بود.. دلیل منطقر برای این اضطراب 

 وجود نداشت.  

 های خود را  
ی

دو فرد مستقل بودند که اختیار زندیک

داشتند، مگر سورنا نگفته بود، فقط رفیق، فقط  

رفاقت؟؟ پس چه مرگش بود که به این عذاب افتاده  

گش بود که روی نگاه کردنش را نداشت؟  بود؟ چه مر 

 قرار نبود که تا آخر عمر..  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ذهنش نتوانست جمله اش را تکمیل کند، نفس  

ون فرستاد.    کالفه و پر بغضش را بی 

 حاال نگاه سورنا اخم آلود و آشفته بود.  

 چی شده بچه؟   _ 

 فرصتر نبود تا به لحن نگران سورنا توجه کند  

فضا پیچید. ساحل از  صدای ملودی گوشر اش در  

ون کشید، هنوز   خدا خواسته تلفنش را از جیبش بی 

از نگاه کردن سورنا فراری بود، زیر چشیم نگاهش کرد  

که دست در جیب به انتظار او ایستاده و نگاهش یم  

 کرد.  

 چشمانش را به صفحه ی تلفن همراهش داد..  

نده یک لحظه نفسش بند آمد.    با دیدن تماس گی 

 ساحل!   _ 



  

  
 1224 
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   یگانه علیزاده 

ر   صدای بلند صنم که نفس نفس زنان از پله ها پایی 

ر باعث شد هر دو از   یم آمد به گوش رسید و همی 

ند.    فضای خفقان آور آن لحظه فاصله بگی 

خوب بود که او آمده و حواس سورنا را لحظاتر پرت  

خود کرده بود، اصال خوب بود که آن لحظه یگ  

 آمده بود...  

نده مشخص نباشد باال  تلفنش را طور  ی که تماس گی 

 آورد :  

 من برم جواب بدم، جلدی برمیگردم.   _ 

نگاه دنباله دار سورنا به همراهش کشیده شد، صنم  

 متوجه ی صورت برافروخته ی ساحل شده بود.  

صنم و سورنا کنار هم ایستاده و نگاهشان به مسی   

ر ساحل بود..    رفیر
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   یگانه علیزاده 

دهانش را قورت داد و تصمیم گرفت به  صنم آب 

ی   ر جای هر دو کاری بکند. به لحنش شادی اغراق آمی 

 پاشید و گفت :  

نه!  _  ر  وقت و ت  وقت زنگ می 

جمله اش بودار و منظوردار بود و سورنا زرنگ تر از  

 آتر بود که متوجه نشود.  

اخم آلود نگاهش کرد، چشمانش توضیح یم  

 خواست.  

 ا ت  قیدی باال انداخت و گفت :  صنم شانه هایش را ب 

 اما پش خوبیه خب اینا هم از خواستنشه دیگه!   _ 

ر دو جمله ی کوتاه تمام تمرکز سورنا را بهم زد.   همی 

ی ته دلش فرو ریخت و تمام تنش یخ زد، یخ زد و   ر چی 

 سپس آتش گرفت...  
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   یگانه علیزاده 

 قدیم جلو آمد و زمزمه وار تکرار کرد:  

 پش خوبیه؟   _ 

طوری کلماتش را تهدید وار ادا کرده بود که یعتر فقط  

 جرات داری تایید کن!  

صنم دوباره شانه ای باال انداخت و با خونشدی که  

 حاال از او جَجستَهسته بود گفت :  

آره دیگه، دوست ساحل! مگه شما نیم   _ 

 شناسینش؟؟  

پیاز داغش را زیاد کرد و بدون توجه به چهره ی آتش  

 رنا ادامه داد:  گرفته ی سو 

همه ی دانشکده میدونن چقدر ساحلو میخواد،   _ 

 دیگه ساحلم بالخره قبول کرد.  

 نگاهش را با احتیاط به سمتش برگرداند :  

؟   _  ر  شما خی  نداشتی 
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   یگانه علیزاده 

مزده کرد :    نمادین لبش را گزید و چهره اش را رسر

؟ ای بابا کاش نیم گفتم، فکر   _  ر واقعا نیم دونستی 

دارین، آخه چند روز پیش قرار بود بهتون  کردم خی  

 بگه.  

  

 ]02:57 16.08.19[  

ر که چقدر از شما حساب یم بره. یم ترسید   میدونی 

 شما ازش خوشتون نیاد یا...  

سکوت کرد و فهمید به اندازه ی کافر ذهنش را درگی   

 کرده است.  

سورنا در یک آن حس کرد همه ی داراتی اش را از  

دست داده، انگار تیه و خایل شده بود بدون هیچ  
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   یگانه علیزاده 

رسمایه ای! و چه حس بدی بود، از دست دادن دارو  

 ندارش... 

ر جلسه ی   _  راستر من اومدم بهش خی  بدم اولی 

کالسای مکس امروزه. منم االن از بچه های تو تریا  

شنیدم... خوب شد که شما هم اومدین، من باید برم،  

 .   2سایت اومد بیاین باال 

بان قلبش تند تند یم کوبید،  بار تپق زده بود.    10ضر

آخر حق هم داشت کنار شی  خشمگیتر چون سورنا  

ایستاده و خی  میداد عزیزترینش وارد رابطه با یک نفر  

 دیگر شده...  

ر   اما هنوز چند قدم دور نشده بود که قدم های سنگی 

ب آلود سورنا به گوش  رسید و چند ثانیه بعد  و ضر

هیکل خشم آلودش از کنارش گذشت. بدون حتر  

ون و دستانش مشت   کلمه ای حرف. رگ گردنش بی 

 شده بود.  
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   یگانه علیزاده 

صنم لبش را گاز گرفت و یک لحظه پشیمان شد، از  

اینکه ت  خی  از ساحل حرف زده بود. اگر یم رفت و  

 داد و بیداد به پا یم کرد چه؟  

و فکر کرد جواب   با دلشوره دور خودش چرخید 

 ساحل را چه بدهد؟  

با اینکه نیم دانست همان شخص مجهول پشت   

خط، همان دوست احتمایل ساحل است یا نه، ویل  

 دل به دریا زده و از شانسش کمک گرفته بود...  

صنم وظیفه ی خود میدانست که دوستش را از  

ه  مخمصه نجات دهد، فرکانس عشق سورنا را دریافت

بود و حاال برای علتر کردنش باید تلنگری به او وارد 

یم کرد. از نظرش کار نادرستر بود این عشق یا عالقه  

ایط...   وط به رسر  ی پنهاتر و مشر
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   یگانه علیزاده 

ون آمد و ناامیدانه، مفلسانه،   سورنا از ساختمان بی 

خشمگینانه و آخر رس با استیصال نگاهش را یک  

نقدر عصباتر  دور در محوطه ی دانشکده چرخاند... آ 

بود که برای به آتش کشیدن همه به جرقه ای بند  

 بود.  

 چشمان جستجوگرش به آتر او را یافت.  

نگاهش با یک درد عیان از ساحل فاصله گرفت و به  

فرد کناری اش رفت، جاتی که پشیک کنارش ایستاده و  

 هم صحبتش شده بود...  

 آن دخیر چه گفته بود؟   

گفته بود همه ی دانشکده از عالقه ی او به ساحل  

 خی  دارند؟  همه ی دانشکده؟؟ چه غلطا!  

زیر گوش او یک جرات کرده بود نگاه شیفته اش را به او  

ش االن به دستش برسد؟    حواله کند و خی 
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   یگانه علیزاده 

 از او نیم  
ر
اصال چرا ساحل این مدت الل بود و حرف

نشان  زد؟ چند لحظه نگاهشان کرد، چشمانش خط و 

تش به غلغل افتاده بود، دوست داشت   یم کشید، غی 

گردن پش را خرد کند و چند سییل هم نثار ساحل  

 کند...  

 اما واقعا دوست داشت؟؟  

دوست داشت آن گونه های رسخ اناری که هوس  

باتش قرار   بوسه به رسش یم انداخت را آماج ضر

 دهد؟ نفسش بند آمد و حالش بد شد.  

تش را  از بدنش فاصله داد تا کیم از  یقه ی تر رسر

 التهابش کم شود.  

اگر به اندازه یک دنیا هم از او یم رنجید باز دل آسیب  

ل عقب رفت و   زدنش را نداشت... ذهنش بدون کنیر
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   یگانه علیزاده 

صحنه ی تو گوشر که به نگار زده بود را پیش  

چشمانش مجسم کرد. پس چطور توانسته بود  

 لعنت بهت!   _ دست روی او بلند کند؟ 

نیم دانست مخاطبش که بود فقط این را با غیظ  

گفته بود تا خفه نشود! داشت از شدت فریادهاتی که  

 در گلویش رسکوب کرده بود خفه میشد...  

فریاد هاتی که حق خود نیم دانست. خودش هم یم  

 و توقع ت  جاییست که هم او باشد  
دانست ت  انصافر

 هم نگار!  

ر حاال که حس میکرد  اصال نگار کجا  بود؟ درست همی 

 اش  
ی

دست خایل ترین آدم دنیاست نگار کجای زندیک

 بود؟؟  

انگار نگاهش آنقدر داغ و گزنده بود که ساحل یک  

لحظه ت  هوا و ت  دلیل به عقب چرخید، هیچ دلییل  
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   18.08.19   00:22    

# 117   

  

  

نداشت برای بند آمدن یکباره ی نفسش. انگار حس  

 افتاده.   کرده بود اتفاق ناگواری

سورنا فقط عمیق نگاهش کرد، رسد، رسد، رسد... دل  

 ساحل به لرز و وحشت افتاد...  

 پش کنار دستش صدایش کرد :  

خاتر متوجه شدین؟   _   خانم امی 

ساحل حتر صدایش را هم نشنید همه ی حواسش تی  

ه به او چند قدم عقب یم رفت،   سورنا بود که خی 

نگاهش کرد و عقب تر رفت... بعد چرخید و همان  

 نگاه رسدش را هم از او  

ساحل با قلت  که ت  امان یم کوبید به پاهایش حرکت  

ور  داد، هنوز هم منگ و متحی  بود، چرا سورنا آنط

 زهردار نگاهش کرده بود؟  
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ر خوب بود.   ر چند دقیقه پیش که همه چی   تا همی 

بان قلت  تند شده به سمت خروچ  دانشکده پا   با ضر

 تند کرد، پش متعجب صدایش کرد :  

خاتر کجا؟ من که هنوز پروژه مو نشونتون   _  خانم امی 

 ندادم.  

ی بلند  ساحل تمام حواسش به جلو بود و گام ها 

سورنا که لحظه به لحظه داشت دورتر یم شد، هر  

چه بیشیر فکر یم کرد کمیر به نتیجه یم رسید در این  

ی او را از این رو به آن رو کرده   ر چند دقیقه چه چی 

 بود؟  

؟   _  خاتر  خانم امی 

اض گونه ی پش رشته ی اتصال نگاهش   صدای اعیر

به   به سورنا را برید، عصت  و کالفه از سماجت پش 

 سمتش برگشت و گفت :  
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بله؟ گفتم که متوجه شدم، تا آخر هفته هم   _ 

 تحویل میدم.  

باز چرخید و به راهش ادامه داد، اما پش مضطرب  

 اما شما هنوز هیچ چیشو ندیدین.   _ گفت : 

ساحل از حرص چشمانش را باز و بسته کرد، پشک  

ت را کم کن و برو!   ! رسر  لعنتر

ل    کرد تا بر رسش فریاد نزند.  خییل خودش را کنیر

ر تلگرام بفرستید علنا صحبتشان را به اتمام   با گفیر

رساند و به طرف سورنا به راه افتاد. در واقع دوید.  

ر امروز موضعشان را   باید حرف یم زد، باید همی 

 مشخص یم کردند.  

سورنا هنوز در دایره ی دیدش بود، داشت قدم به  

 نزدیک یم شد.    قدم به ماشینش
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یعتر از مصاحبت او با این پشک عصت  شده بود؟  

یا نکند خی  نگران کننده ای به او داده بودند؟ یا  

 شاید هم از...  

 ساحل!   _ 

صدای پر تشویش صنم میان هوش و حواس ساحل  

پارازیت انداخت. با تاخی  نگاهش را از سورنا کند و به  

ی که روی لبش نش ر ر چی  د، اولی  ست  صنم سیی

 پرسیدن از حال بهم ریخته ی سورنا بود :  

صنم سورنا چرا این ریختر شده بود؟ صنم با   _ 

 دلشوره گفت :  

 دعوات کرد؟   _ 

ساحل ابرو باال پراند و گیج نگاهش کرد، دعوا؟ دعوا  

ر چند دقیقه پیش سورنا از خواستنش   چرا؟ همی 

 حرف زده بود چرا باید دعوا کنند؟  
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ی خی  نداشت، به سمت خروچ   نه ر ! صنم از چی 

 دوید و گفت  

 : 

نیم.   _  ر  ولش کن! بعدا حرف می 

باید خودش را به او یم رساند، تمام این چند روز هر  

 دقیقه اش را فکر کرده و به این نتیجه رسیده بود.  

درست زیر رس در دانشکده رسیده بود که صدای  

 صنم او را رس جایش میخکوب کرد :  

 ل من بهش گفتم یگ اومده تو زندگیت!  ساح  _ 

ه ی   پاهایش از حرکت ایستاد و عرق رسدی از تی 

پشتش گذشت. حس کرد به گوش هایش هم  

 اعتمادی ندارد.  

 چیکار کردی؟   _ 
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بان قلبش روی هزار   صدایش تهدید وارانه بود اما ضر

بود،انگار امیدی نداشت که حرف های صنم را  

 میده باشد.  اشتبایه فه

 آخ صنم آخ!  

صنم به سمتش دوید و او گوتی خشک شده باشد رس  

 جایش ایستاده بود، شاید نفس هم نیم کشید.  

معذرت میخوام ویل باید یگ شما دو تا رو به   _ 

 خودتون یم آورد.  

ل در آب اشک غلطید و   چشمان ساحل بذون کنیر

 سورنا را نگاه کرد که سوار ماشینش شد.  

نفس نفس زنان کنارش ایستاد، بازویش را  صنم  

 لب به توجیه باز کرد :  
ی

مندیک  گرفت و با رسر

میدونم ساحل ازم عصباتر مییسر ویل این رابطه   _ 

 اینجوری رسانجام خوت  نداشت.  
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؟ دوست داشت رسش را از تنش جدا کند.   عصباتر

اصال او که بود که صالح و مصلحت آنها را یم  

دانست؟ اصال به چه جراتر به جای او تصمیم گرفته  

 بود؟  

ر مانند برق از   د و ماشی  سورنا پایش را روی گاز فشر

 پیش چشمانشان گذشت و ناپدید شد.  

نگاه ساحل هنوز میخ ابروهای گره کرده ی سورنا بود،  

با خودش چه فکری یم کرد؟ صنم تکانش داد و گفت  

 : 

 _  ، رسم داد بزتر اصال  ساحل حق داری عصباتر باشر

ر بود.   ین کار همی 
 فحش بدی ویل بخدا بهیر

 ... _ 

 ساحل جون؟ ساحل؟   _ 
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یکهو ساحل از جا پرید با صدای بلندی فریاد کشید  

 و گفت :  

درد ساحل! مرض ساحل! سه روز واس خاطر االن   _ 

دارم حرف مینویسم تا یه جوری بهش خی  بدم که  

نچسبونه اون وقت تو اومدی گند زدی  اینجوری آمیی 

 به جفتمون.  

لعنتر من ازت کمک خواسته بودم؟ صنم ناراحت و  

تو نمیتونستر بهش   _ بغ کرده عقب کشید و گفت : 

 چون نمیخوای از دستش بدی اونم بلده یه  
ی

بگ

شم چشم   جوری رامت کنه که رو دوست دخیر

 ببندی.  

 ساحل داد کشید :  

انقد نفهمم؟ پس منمِن خر واس چی به یگ   یعتر  _ 

ی؟ که هم این باشه   دیگه بند شدم؟ از رو شیکم سی 
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هم اون؟؟ صنم با همان رس فرو افتاده اش زمزمه  

 کرد :  

نه! تو برا خاموش کردن عذاب وجدانت این کارو   _ 

ر باش اگه خودت بهش میگفتر اون   کردی، مطمی 

دی و    طوری قانعت میکرد که به این پشه زنگ ر می 

 تمومش یم کردی.  

دهان ساحل که برای داد و ت  داد باز شده بود با این  

حرف بسته شد، در واقع کلمات از ذهنش پرید و زبان  

 به کامش چسبید!  

 ای اش را غنیمت شمرد و ادامه داد :  
ی

 صنم بهت زدیک

شما دو نفر مثل کبک رستونو کردین زیر برف، فکر   _ 

ر نگاه های  عاشقونتون که از صد فرسچر داد  میکنی 
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نه واسه ما قفله، همه تو دانشکده یم دونن قصه   ر می 

ین!    ی شمارو، فقط خودتون ت  خی 

ساحل دهان وامانده اش را بست و برای اینکه نشان  

دهد حرف های صنم زاده ی تخیالتش است دستش  

   را در هوا پراند و بروباباتی زمزمه کرد. 

 ]00:22 18.08.19[  

از نظر او صنم عقلش را از دست داده بود، سورنا  

فقط با مرام بود، با معرفت بود،مرد بود و گریه هایش  

  ! ر  را نیم تابید! همی 

سورنا زیادی خوب بود وگرنه رابطه ی شان معمویل  

 بود.  

صنم ت  توجه به او از حدس و گمان هایش حرف یم  

ی خط سورنا   بود.   زد و او درحال شماره گی 
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تماس ها بوق یم خورد و آخر رس خودش قطع  

 میشد اما سورنا جوابگو نبود.  

عصباتر از صدای اپراتور لعنتر گوشر را کف دست  

 دیگرش کوبید و گفت :  

! جواب نمیده، نمیده.   _   لعنتر

 یم خوای برم بگم هر چی گفتم الگ بوده؟   _ 

ت به  ساحل با چشماتر گرد شده از  خشم و حی 

 طرفش برگشت :  

 گرفتر مارو؟    _ 

 چشم غره ای رفت و ادامه داد :  

 انگار با بچه طرفه! الگ گفتم!   _ 
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ی نگفت، یم دانست این حرف ها را   ر صنم چی 

خواهد شنید حتر بدترش را هم تصور کرده بود اما  

بازهم پشیمان نبود، یک روزی هر دو از او تشکر یم  

 کردند.  

خروچ  دانشکده راه افتاد و همچنان  ساحل به طرف 

 غرغر های زیرلت  اش به راه بود، صنم بلند پرسید :  
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_      

                     

_       

  

   20.08.19   08:36    
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ا بود برای خودش و صنم ردیف   هر چه فحش و نارسر

 که قرار نبود یک روز خوش  
ی

کرد، لعنت به این زندیک

 بگذارد.  
ر
 برایش باف

صنم دوباره فاصله ی ایجاد شده را پر کرد و خودش  

 را به او رساند :  

 نمیدونم.  سورنا نمیدونه پشه کیه همونطور که من   _ 

ساحل نیم نگایه هم حواله اش نکرد فقط رسش را  

تکان ریزی داد، اعصابش از این خودرسی صنم خرد  

شده بود خوب بود که بیشیر از این حرف نزد وگرنه  

ر نیم کرد درشتر نثارش نکند.    تضمی 

ون آمد و به طرف ایستگاه اتوبوس به   از دانشکده بی 

ورنا جواب میداد کاش فرصت میداد  راه افتاد، کاش س

 حرف بزند. اصال از چه ناراحت شده بود؟   
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ر   نیم توانست منکر حس خوت  شود که در عی 

 نگراتر به دلش رسازیر میشد.  

سورنا با فهمیدنش بهم ریخته بود!این یعتر هر دو در  

اتفاقاتر که در قلبشان رخ داده بود به یک اندازه پیش  

 رفته بودند.  

ر صدم شماره اش را گرفت اما جز تکرار  برای با

 مکررات اتفاق جدیدی نیفتاد.  

ساعتر بود که روی کاناپه ی جلوی تلویزیون دراز  

کشیده و غرق فکر شده بود،هر بار که صدای تلفنش  

به هوا یم خاست دل ناآرام و دست و دیل که برای  

خود قول یم  پاسخ دادن یم لرزید را لعنت یم کرد و به  

داد تا از این به بعد با آن دخیر رسدی پیشه کند.اما  

گفتنش آسان بود، عمل کردن به آن دل یم  

 خواست...  
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چشمانش را از صفحه ی تلویزیون جدا کرد و به  

ی های زیبایش دوخت، چهره ی   سقف و گچی 

پشک ت  قواره پشت پلک چشمانش مجسم شد،  

 عصباتر از انتخاب ساحل غرید :  

 لیاقتت همون آسمون جله!   _ 

اف کند دارد از   خییل سخت بود که به خودش اعیر

د :    حرص و حسادت آتش یم گی 

وقتر من چپ و راست بهش میفهموندم   _ 

 میخوامش، اون به این چس قیافه راه یم داد.  

 ت  قرار به پهلوی راست چرخید و باز غر زد :  

اصال بره به جهنم به درک! واس چی جوششو من   _ 

نم؟!   ر  می 
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این پهلو هم آرامش نکرد انگار کاناپه میخ داشت که  

د، به پهلوی چپ چرخید و   نیم توانست آرام بگی 

 در موهایش زد و پر حرص گفت :  
ی

 چنگ

حاال که دیگه نگاتم نکردم حالیت میشه با یک   _ 

  !
 طرفر

پوزخندی زد که تلچر اش وجودش را زهر کرد. از  

ه ها برای خودش کری یم خواند و خط  اینکه مثل بچ

 کرد. او سورنا  
ی

مندیک و نشان یم کشید احساس رسر

 خانزاد بود!! سورنا!!!  

این چه رفتار بچگانه ای بود که از خود نشان میداد،  

همه در آرزوی توجه و التفات او نشسته بودند و  

ی که هیچ صنیم هم با او   حاال او از انتخاب دخیر

 رفته بود؟ اصال منطقر بود؟  نداشت اینگونه آتش گ
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ون فرستاد. موهایش را   نفسش را کالفه و بیچاره بی 

 جمع و همه را دوباره در کش محصور کرد.  

مصمم از جا بلند شد تا با درست کردن غذاتی رسش را  

ر لبخند ساحل را پیش   گرم کند، اما نیم شد همه چی 

که با  چشمانش مجسم یم کرد، درست لحظه ای  

اطمینان به خود قول یم داد ت  تفاوتر پیشه کند یک  

ک برای از هم پاشاندن همه قول و قرار   بغض دخیر

 هایش کافر بود.  

به کابینت تکیه زد و در سکوت دلشد کننده ی  خانه  

اش فرو رفت. انگار در و دیوار هم داشتند لحظات  

نات  که کنار هم گذرانده بودند را به او نمایش یم  

 ادند.  د

ر شت  که زیر باران او را خشن و ت  حوصله   همان اولی 

 دیده بود، دلش رسیده بود!  
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در دلش یک تمنای عمیق جاخوش کرده بود که  

 فقط حضور و هم صحبتر با او رایصر اش یم کرد.  

ر   وس حیوان صفت او را به زمی  یا بار بعد که سی 

 انداخته بود...  

ر را متوقف کرده و  چرا به خاطر یک د   غریبه ماشی 
خیر

ف پذیراتی کرده بود؟ یا بار  
با چک و لگد از آن بیشر

وس آمده   بعد که او را به رستوران دعوت کرده و سی 

بود، چقدر تالش کرده بود تا آن دو با یگ دیگر روبرو  

 نشوند تا مبادا اوقات ساحل مکدر شود؟   

 به کابینت تکیه زد و زیرلب گفت :  

 خه اگه من نباشم ... ِد آ  _ 

 حرفش را خورد و رسش را با تاسف تکان داد :  
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یعتر همه ی اون عشقر که تو چشاش بود باد هوا   _ 

 بود؟ اصال منو نیم خواست؟ 

ک به اشغال   تصور کرد از این به بعد صندیل کنار دخیر

آن دیالق ت  قواره در خواهد آمد، اگر اشک به  

بنشیند دیگر دست های او نیست که  چشمانش  

نوازشش کند دیگر آغوش او نیست که آرامش کند، از  

 میانشان  
ی

این به بعد حتر اگر بخواهند فاصله ی بزریک

افتاده که پرکردنش امکان پذیر نخواهد بود، باید یم  

سوخت و یم ساخت و او را در کنار دیگری تصور یم  

ز او حمایتش  کرد، کنار یک نفر دیگر که شاید بهیر ا

یم کرد، هوایش را داشت، در آغوشش یم گرفت و  

 ووو.  

ل احساساتش ناتوان ماند،   این بار دیگر در کنیر

خانه کوبید و فریاد کشید :    مشتش را روی اپن آشیی

 لعنت به تو! لعنت!   _ 
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 احمق که راه و ت  راه  
چطور یم توانست از این دخیر

 به دردرس یم افتاد دست بکشد؟  

اصال چطور یم توانست گریه اش را تاب آورده و پیش  

نرود؟ بدتر آنکه اجازه دهد دستان مرد دیگری اشک  

 هایش را پاک کند؟  

 واقعا چطور یم توانست؟ با استیصال نالید:  

م انداختر ؟   _   خدایا تو چه چاله ای گی 

هنوز غرولندش به پایان نرسیده بود که صدای زنگ  

 خاست.    آیفون به هوا 

ون آمد.   خانه بی  ر  آه خسته ای کشید و از آشیی

  

]08:36 20.08.19[  
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 و اعصاب خردی چشمانش را به قاب  
ی
با ت  حوصلگ

 بود تا  
ر
د، فقط یک ثانیه کاف کوچک آیفون سیی

 مغرش هشدار دهد فرد پشت در کیست؟  

منده   بان قلبش یکهو اوج گرفت. رسر نفهمید چطور ضر

ی  از  خود خویشتنش بود که بخاطر حضور دخیر

اینگونه به تب و تاب افتاده و انگار تمام آن اولدورم  

 بولدورم های قبلش را فراموش کرده بود.  

د و هنوز چشمانش باور   سورنا کلید آیفون را فشر

نکرده بود این موقع روز ساحل به خانه اش آمده  

 بود؟ اصال آدرس خانه اش را از کجا داشت؟  

ر  دست پاچه نگایه به دور و برش انداخت تا مطمی 

ر خوب و منظم است، چند دست از   شود همه چی 

ای روی هم تلنبار شده را به   ر لباس ها و جعبه های پییر

 برداشت و در یگ از اتاق ها پرت  
ی

رسعت و هول زدیک

کرد. بعد دستر در موهایش کشید و سگرمه هایش را  
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ک بیاید.  دوباره درهم کرد تا حساب کار دست دخیر 

بعد با خودش فکر کرد جلوی در منتظر بماند یا  

خانه برگردد؟ شاید هم بهیر بود   ر دوباره به آشیی

 روبروی تلویزیون نشسته و فیلمش را تماشا کند؟  

نه این یگ خییل ت  ادبانه بود، منتظر ماندن هم هول  

بودنش را نشان یم داد، قبل از اینکه آسانسور در  

خانه رساند و  طب ر قه ی سوم بنشیند خودش را به آشیی

ون کشیدن تخم مرغ ها شد... اما نه این   مشغول بی 

 هم خییل حرکت زنانه ای به نظرش آمد.  

ون آمد و به   خانه بی  ر بالخره ت  طاقت از آشیی

 چارچوب آن تکیه زد.  

ساحل ترسیده و لرزیده و با احتماالت ناامید کننده  

انتظار داشت از اتاقک آسانسور  ای که از سورنا 

ون آمد. چند تا    بی 
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   یگانه علیزاده 

صلوات زیر لت  خواند تا سورنا با رفتار رسد ودور از  

 شاتر او را از خودش نراند.  

آب دهانش را قورت داد و در حالیکه قلبش تند تند  

یم تپید رسش را ابتدا داخل آورد و با چشماتر ریز شده  

ر سورنا زیر و  دور تا دور هال کوچکش را به امید یا فیر

 رو کرد.  

ه نگاهش   هنوز متوجه ی او که کیم آن طرف تر خی 

ر که رسش را یک دور چرخاند   یم کرد نشده بود، همی 

چشمش به سورناتی افتاد که دست به سینه نظاره  

گرش بود. جیغ خفه ای کشید و عقب پرید. دستش  

بانش به حالت عادی    را روی قلبش گذاشت تا ضر

 برگردد، کاش کیم عقالتر تر رفتار کرده بود.  

 با چشم غره نگاهش کرد و گفت :  

 علیک سالم!   _ 
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   یگانه علیزاده 

سورنا از موضعش کوتاه نیامد، نگاهش رسد بود و ت   

 انعطاف.  

 ت  روح لب زد :  

؟  _   کاری داشتر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ساحل از لحن رسدش یکه خورد، چشمانش به دنبال  

ردی از شوچر در صورتش به گردش در آمد، اما نه!  

 او کامال جدی  

    

  

   21.08.19   09:56    

# 119   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ساحل را بیشیر تاب نیاورد به او پشت  
ی

سورنا وارفتگ

خانه برگشت. ساحل ماند و در و   ر کرد و داخل آشیی

آورد. حس  دیوار خانه ای که داشت به او فشار یم  

 مزاحم بودن، حس  

وحشتنایک بود که آن لحظه در حال تجربه اش بود.  

د که از رایه که آمده   ر تمام وجودش بر رسش فریاد می 

 برگردد.  

آنقدر لحن سورنا گزنده بود که با رنگ و روتی رسخ  

شده عقب گرد کرد اما یک لحظه یاد حرفهای  

که این واکنش های    خودش افتاد، به خودش نهیب زد 

 کرده و تی اش را هم به تن  
سورنا را از قبل پیش بیتر

مالیده است. پس ناگزیر باید یم ماند و حرف هایش را  

 یم زد.  

 نفس عمیقر کشید تا برخودش مسلط باشد.  
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   یگانه علیزاده 

خانه   ر کفش هایش را در آورد و معذب به طرف آشیی

راه افتاد سورنا ت  توجیه پیشه کرده و مشغول  

 دن گاز بود.  روشن نمو 

ساحل دست هایش را در هم قالب کرد و همانطور  

خجالت زده با فاصله ی کیم از سورنا ایستاد.  

نمیدانست رس صحبت را چگونه باز کند، یا از کجا  

وع کند، ذهنش بهم ریخته بود. چشمانش رسگرم   رسر

 مجردیاش شد، حداقل  
ی

دید زدن سورنا و خانه و زندیک

ا پشت به او در حال  کیم فکرش ارام میشد. سورن 

 غذاتی شبیه به آملت بود.  
ر  پخیر

ت های النِگ پشت بلندش را   باز هم یگ از آن تر رسر

پوشیده بود اما با آتر که در دانشکده دیده بود  

ت آت  آسماتر با اسلش سفید  
متفاوت بود، تیشر

 رنگش.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

اصال هر چه میپوشید به تنش یم آمد. ساحل لبخند  

محوی زد و باز صلوات هایش را به سمتش فوت کرد.  

یم ترسید چشمانش شور باشد و چشمش بزند. نگاه  

د،   از شانه های پهنش گرفت و به در و دیوار خانه سیی

کماکان هر دو سکوت کرده بودند و تنها صدای جلز و  

 ولز گوجه های درون تابه به گوش یم رسید.  

ین فکر کرد که  ساحل آب دهانش را قورت داد و به ا 

ی که اگر چند   ر االن در خانه ی سورنا قرار دارد، چی 

ماه قبل خوابش را یم دید باور نیم کرد، مبلمان راحتر  

 گوشه ی هال کوچکش قرار داشت که  
ی

طوش رنگ

فضا را گرم و خودماتر کردهبود، جز یک دست مبل و  

ر تلویزیون، وسیله ی دیگری به چشم نیم خورد،   می 

هرو دو اتاق و حمام و رسویس قرار  در انتهای را
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   یگانه علیزاده 

ر   داشت که بسته بودن درش امکان دید زدن را از بی 

 برده بود.  

سورنا خسته از این سکوت کسل کننده برگشت تا  

نگاهش کند، آنقدر ت  حرف گوشه ای ایستاده بود که  

یک لحظه فکر کرد حتما ت  رس و صدا رفته است. اما  

همانجا بود با این تغیی  که حال گردنش به  نه! هنوز 

 هر سمت یم چرخید و در ذهنش مشغول ارزیات  بود.  

ه نگاهش کرد که مرتب آب دهانش را قورت   سورنا خی 

 داده و این طرف و آن طرف را دید یم زد.  

ون فرستاد تا او را   نفس کالفه اش را پر رس و صدا بی 

ش  متوجه ی خود کند. ساحل با شنیدن صدای

نگاهش را به او برگرداند، یم دانست سورنا را خسته  

کرده و زودتر باید حرفش را بزند اما آب شدن یخ  

سید. خجالت زده   میانشان به این راحتر به نظر نمی 

قدیم جلوتر آمد و روی نوک پا بلند شد تا محتویات  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

درون تابه را ببیند. شاید اینگونه میتوانست کیم از  

 او حرف بکشد.  

؟ سورنا از روی شانه   چی  _  داری درست میکتر

 نگاهش کرد :  

 کوفت!    _ 

به آتر وارفت با چهره ای رسخ شده قدیم که جلو  

 آمده بود را عقب رفت و باز تکیه به اپن سکوت کرد.  

منده بود   سورنا از مهمان نوازی که از او کرده بود رسر

نیم  اما دست خودش نبود و جلوی تلچر زبانش را  

د، سکوتش را که طوالتر دید کالفه در   توانست بگی 

یخچال را باز کرد و بطری نوشیدتر به همراه جعبه ی  

ون کشید و کنار دستش روی اپن گذاشت   یتر را بی  شی 

 و ت  حرف دوباره رس غذایش  
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   یگانه علیزاده 

ر افتاده اش با خودش فکر   برگشت، ساحل با رس پایی 

!«  کرد» باز خوبه که جعبه رو روی اپن نکوبید 

 بازوهایش را در آغوش گرفت و به آرایم لب زد:  

 چرا جواب تماسامو ندادی؟   _ 

 نمیخواستم صداتو بشنوم!  _ 

این بار دیگر ته دلش خایل شد. به نظر یم رسید  

سورنا از او دست شسته است. این کالم رسد و ت   

حوصله چه معتر داشت جز اینکه یم گفت حاال هم  

ت را کم کن و برو...    زودتر رسر

ساحل اب دهانش را قورت داد و از پس پرده ی نازک  

اشک نگاهش کرد که ت  خیال او در حال هم زدن  

 غذایش بود.  

سورنا در حالیکه سوسیس و تخم مرغ ها را اضافه یم  

کرد به این فکر کرد که االن است که خانه اش را ترک  
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   یگانه علیزاده 

ر آمدن    کند. همه تن گوش شده بود تا صدای  پایی 

ه ی در را بشنود...    دستگی 

خودش یم دانست چطور دارد او را از خودش یم راند 

ر گی  و دار بود که صدای نادم و البته پر بغض   در همی 

 ساحل میان افکارش خط انداخت.  

 من میخواستم زودتر بهت بگم.   _ 

ر فرستاد و باز ادامه داد:    بغضش را پایی 

 م دهن لقر کرد!  اما صن _ 

این بار آب دهانش را قورت داد. همانطور با گلوتی  

ده از بغض دوباره نالید :    فشر

تر خب؟ خی  داشت که   _  ر چرا باهام حرف نمی 

بغضش نقطه ضعف اوست؟ سورنا ت  طاقت قاشق  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

را در تابه پرت کرد و عصت  دستکشید. ساحل  

ون زده است.    نمیدید که رگ پیشاتر اش چگونه بی 

 سورنا؟   _ 

 قساوت به خرج یم داد ت  شک بغض  
اگر کیم بیشیر

دخیر بیچاره آب شده و سیلش همه جا را در بر یم  

 گرفت.  

ر بود و با پایش   سورنا به سمتش چرخید، رسش پایی 

خانه رد یم انداخت.   ر  روی رسامیک های آشیی

  

 ]09:56 21.08.19[  

 صورتش.  سورنا دلش رفت برای رسچر  

دستش را مشت کرد تا همان لحظه نرود و او را در  

د.    آغوش نگی 
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   یگانه علیزاده 

دندان قروچه کنان از کنارش گذشت تا باز هم ت   

تفاوت رفتار کرده باشد اما فقط خدا یم دانست که  

 چه ولوله ای در سینه اش به پا شده.  

ساحل یکه خورده به مسی  رفتنش نگاه کرد که حتر  

 خرجش نکرده بود.  نیم نگایه هم 

خانه   ر د و در قاب آشیی پر بغض لب هایش را بهم فشر

 ایستاد.  

سورنا ت  توجه به او روی کاناپه دراز کشید و  

 چشمانش را به تلویزیون دوخت.  

ساحل دستان یخ زده اش را در هم چالند تا از  

سش کم شود. فکر اینجا را نکرده بود! این   اسیر

 نده تر بود، کاش داد و بیداد یم کرد...  سکوت آزار ده
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   یگانه علیزاده 

همان لحظه که مانده بود چه کند و چه بگوید  

 صدای نیش دار سورنا او را گزید :  

 فکر نیم کردم سلیقه ات انقدر چیپ باشه!   _ 

عرق رسدی به جان ساحل نشست. بدنش رسد و ت   

 حالشد.  

 زهردارتر از قبل ادامه داد :  

 البته بهم میاین!   _ 

د.  این   را گفت و دندان هایش را سخت بهم فشر

ده شد انگار یگ قلبش را در   قلب ساحل در هم فشر

ده بود.    دستش چالنده و تا آخرین حد ممکن فشر

اشک ها آزادانه روی صورتش ریخت و نگاه مات و  

 ناباورش را به او دوخت.  

سورنا از روی شانه به سمتش برگشت که خشک  

 نظر یم رسید.  شده به  
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   یگانه علیزاده 

فهمید زیاده روی کرده است اما پشیمان نبود باید  

 همانقدر که او عذاب یم کشید او هم عذاب یم دید.  

؟   _   چیه؟ واس چی آبغوره گرفتر

تا به حال در تمام این سال ها لحظه ای نبود که  

انقدر خوار و خفیف شود، سورنا با حرف هایش او را  

ه یگ یم شنید ده تا  الل و زبون کرده بود، ساحیل ک 

ردیف یم کرد حاال ساکت و صامت ایستاده بود تا  

 حرف بشنود.  

ه و تار شد، خشم با تمام قوا در وجودش   نگاهش تی 

 یم تازاند.  

رسی    ع کفش هایش را به پا کرد و به این فکر کرد سورنا  

فر را با کامران اشتباه گرفته بود، وای به حال آن   ارسر

 ه آن دو را کنار هم یم دید.  روزیک
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   یگانه علیزاده 

 اشتباه کردم اومدم!   _ 

 رسش را باال آورد و کینه جویانه لب زد :  

 تقصی  منه که اومدم توضیح بدم!    _ 

 پوزخندی زد و ادامه داد :  

چرا توضیح بدم؟ اونم به کیس که هیچ ربظ به   _ 

 من و روابطم نداره!  

غرورش را  حاال حس یم کرد دارد تکه های شکسته ی  

جمع یم کند به خصوص که چهره ی رسخ سورنا خی   

 از عصبانیتش یم داد.  

عقب عقب رفت و برای اینکه تی  خالصش را بزند  

 گفت :  

من نمیفهمم تو چرا داغ کردی؟ من با هر یک بخوام   _ 

 رابطه برقرار میکنم، به هیچکسم...  
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   یگانه علیزاده 

روی   دیگر سکوت و صی  جایز نبود، ساحل دست 

شاهرگش گذاشته بود. خودداری اش را از دست داد و  

 خشمگینانه فریاد کشید :  

 ببند دهنتو!   _ 

 با داد بلند سورنا بقیه ی جمله در دهانش ماسید.  

 ساحل از ترس و تعجب خشکش زده بود.  

  

 ]20:16 21.08.19[  

 120# 
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   یگانه علیزاده 

  

 صدای سورنا رفته رفته اوج یم گرفت :  

کتر به هر کس و ناکیس دست دوستر  تو غلط یم   _ 

 میدی!  

، از یک تا به حال انقد خودرس   خییل ت  جا میکتر

 شدی؟  

ساحل الل شده نگاهش یم کرد، سورنا آن روی  

 خشنش را تا به حال به او نچشانده بود :  

یا نکنه چون اون ت  ناموسو دیدی هواتی شدی؟   _ 

 حالش گرفته شه؟ هان؟   گفتر برم با یه خر دیگه بلکه  

ساحل از صدای بلند نعره اش تکان سختر خورد  

چشمانش را بست تا این شی  زخم خورده ی مقابلش  

 را نبیند. با همان چشمان بسته زمزمه کرد :  

 من فقط خواستم از...   _ 
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 سورنا حرفش را برید و دوباره فریاد کشید :  

 فکرات!  تو غلط کردی با همه خواسته هات با همه  _ 

پلک ساحل از شدت بهت لرزید و چشمانش را با غم  

و ناباوری به روی سورنا گشود، اما او به هیچ توجیه  

نداشت، فقط این خشم فروخورده اش را باید باال یم  

 آورد :  

ه باس بفهمم زیر گوش من داری   _  من از اون دخیر

؟    چه غلطاتی میکتر

ضانه به حرف  ساحل با چشمان خیسش   لرزان و معیر

 آمد:  

 من هیچ غلظ نکردم فقط...  _ 

 جوات  مشتش را کنار رس  
سورنا عصت  از این حاضر

 ساحل به دیوار کوبید و عربده کشید:  
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بی  صداتو! انقدر کار احمقانه تو، توجیه نکن! نکن   _ 

  !  لعنتر

صدای اوج گرفته اش داشت داشت زره زره  

ر یم آمد.    دردمندانه پایی 

مشتش را باز کرد و کف دستش را به دیوار چسباند،  

ک را میانه سینه ی ستی  و دیوار رسد پشت  
حاال دخیر

 رسش گی  انداخته بود.  

ر یم شد و   قفسه ی سینه اش از خشم باال و پایی 

 چشمان ساحل هر لحظه از قبل پر آب تر...  

به زد  و  با دست دیگرش به آرایم به رس ساحل ضر

 گفت :   

نگفتم تا من هستم نباس، نگاه کیس بچرخه روت ؟   _ 

ت بودم که این کارو کردی؟    مرده بودم یا انقد ت  غی 
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   یگانه علیزاده 

صدایش از فریاد هایش خش دار و گرفته تر از  

 همیشه شدهبود.  

ساحل طاقت دیدن این سورنای درمانده را نداشت،  

انگار یگ سینه اش را یم شکافت. بغضش ترکید و  

ندانست از جمله ی غمبار سورنا و آن لحن  هیچکس 

 بیچاره اش بود...  

دستانش را روی صورتش گذاشت و آزادانه هق هق  

 رس داد.  

سورنا هنوز او را در حصار خود نگه داشته و چشم به  

او دوخته بود. گریه هایش چنگ به اعصابش یم  

 انداخت اما هنوز به جوابش نرسیده بود.  

یم دست پیش برد و دستانش را از صورتش جدا  به آرا

 کرد :  
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   یگانه علیزاده 

االن گریه ات واسه چیه؟ زخیم تر از قبل ادامه   _ 

 داد :  

ف؟   _   واس خاطر اون ت  رسر

ساحل به تندی رسش را باال آورد و نگاهش کرد.  

. موهای  
ی

چشمان سورنا پر بود از استیصال و درماندیک

   چسبیده به صورتش را کنار زد و زمزمه کرد : 

 یم خوایش؟   _ 

قلب ساحل لرزید... برای این صدای مردانه که بوی  

 شکست و باخت یم داد، لرزید.  

ر االن پریده و خودش را در این   از ذهنش گذشت همی 

آغوش اجباری که سورنا روبرویش قرار داده بود  

پرتاب کند، در این اجبار لذتبخش! اما این کار یعتر  

م برنامه ها و قول و قرارهاتی که  خراب کردن تما

 ترتیب داده بود.  
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   یگانه علیزاده 

 لرزیده و بریده بریده زمزمه کرد :  

سورنا! من عاشق هیچکس نیستم. هیچکسو نیم   _ 

 خوام، من فقط...  

سورنا با برفر که به چشمانش دویده بود خییل زود  

ون کشید، رسش را آرام باال و   تلفنش را از جیبش بی 

ر کرد و تلفن را ب   ه سمت ساحل گرفت :  پایی 

ر حاال بهش زنگ بزن و تمومش   _  باشه، پس همی 

 کن.  

 چشمان ساحل گرد شد و قلبش از بلندا سقوط کرد.  

 با چهره ای ملتهب نگاهش کرد و گفت :  

ک..کنم؟   _ 
ُ
..چیکار.. ک  چی

 بهش زنگ بزن و بگو نیم خوایش بگو... بگو...   _ 
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   یگانه علیزاده 

امیدوار بود  چشمانش در صورت ساحل پرسه زد و 

ک معنای نگاهش را فهمیده و جمله را کامل   دخیر

 کند.  

بان قلت  تند شده و گونه هاتی که از   اما ساحل با ضر

م رسخ شده بود، گیج و متحی  نگاهش یم   آتش رسر

کرد.اصال الل شده و نیم فهمید چه باید بگوید. یاد  

ر جمله  را برایش  حرف های صنم افتاد که دقیقا همی 

ر حال االن سورنا به او هشدار   ادا کرده بود،از همی 

 داده و او با اطمینان همه را رد کرده بود.  

 مستاصل مانده بود چه بگوید؟  

 زنگ بزند یا کامران؟  
ر
ف  به این فکر کرد که حاال به ارسر

با آوردن نام کامران دیوانه وار قلبش تپیدن  

صدای افکارش را یم شنید که   گرفت،گوتی سورنا هم 

 اینگونه هراس زده شده بود.  
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   یگانه علیزاده 

 وای به آن روز که از کامران یم فهمید وای..   

تلفن را از دستش گرفت ویل چشمان پر سوالش را به  

 او دوخت :  

باشه ویل تو بگو چرا؟ سورنا ابرو پیش کشید و نق   _ 

 زد :  

 چی چرا؟ وقتو هدر نده اول زنگ بزن.   _ 

 عصباتر شدی؟ اونم بخاطر حق..   چرا انقد  _ 

ت سورنا.    باز دست گذاشت روی غی 

ر غرید :    سورنا خشمگی 

انقد حق حق نکن! تو هیچ حقر نداشتر و نخوایه   _ 

 داشت، گفتم زنگ بزن.  

 ساحل از رو نرفت و دوباره پرسید :  
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   یگانه علیزاده 

بخاطر یه هم کالش که بیشیر از چند ماه   _ 

افتادی؟ آخه اصال  نمیشناسیش به این حال 

منطقیه؟ خب چرا حرف نیم زتر دلیل این تعصب  

؟  
ی

 عجیب غریبو بگ

سورنا چانه باال انداخت و خودش را با بازی با موهای  

ک رسگرم کرد، داشت از جواب دادن طفره یم   دخیر

ر یک دستر زد و گفت :    رفت برای همی 

 _   !  تو خودت بهیر میدوتر

 ش نشان داد و گفت :  ساحل رسی    ع واکن

نه من هیچی نمیدونم! فقط میدونم تو یه دوست   _ 

ت و تعصبت برای اون باشه نه    داری که باید غی 
دخیر

 من!  

  

 ]20:16 21.08.19[  
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   یگانه علیزاده 

 تلفن را به سمتش گرفت و گفت :  

نم!   _  ر  زنگ نمی 

 بود تا آتش به انبار باروتش  
ر
ر دو کلمه کاف همی 

 بیندازد.  

سورنا با چهره ای ت  انعطاف جلو آمد حاال همان یک  

ین   ر رفته بود، ساحل با کوچکیر وجب فاصله هم از بی 

 به او یم چسبید... معذب و ت  قرار خودش را  
حرکتر

بیشیر به دیوار چسباند اما فایده نداشت به اندازه ی  

 یک نفس بهم نزدیک بودند.  

زبانه کشید، اگر دلش را  خشم در چشمان سورنا 

داشت کشیده ای نثار صورت این دخیر چموش و  

زبان دراز یم کرد تا دیگر روبرویش ایستاده و اینگونه با  
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   یگانه علیزاده 

رستقر مخالفت نکند. کلمات را با خشم دیوانه واری  

ون فرستاد :    از میان دندان های کلید شده اش بی 

زنده ش نمیذارم  به والی عیل دور و برت ببینم  _ 

ساحل، من حرف و عملم یکیه، اگر نمیخوای نعشش  

ر بهش زنگ بزن.    بیوفته رو زمی 

ساحل با لب هاتی وامانده و صورتر که از شدت ترس  

ت  رنگ شده بود نگاهش کرد. اگر این حال و روزش را  

قبال یم دید صد سال دیگر هم تنهاتی پا به خانه اش  

 نیم گذاشت.  

ه اش گذاشت و با صداتی مرتعش  دستش را روی سین

 زمزمه کرد:  

 برو عقب .   _ 

سورنا زره ای تکان نخورد هنوز ت  رحمانه نگاهش یم  

 کرد.  
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   یگانه علیزاده 

د و دوباره   ساحل دستش را به سینه اش بیشیر فشر

 گفتم برو عقب!    _ گفت : 

ت هم حامل   دستان یخ زده اش حتر از روی تیشر

 ترس و اضطراب بودند.  

بالخره شکسته شد و ناچارا قدیم  سد خشم سورنا 

 عقب رفت.   

 دل دیدن لب ورچیدنش را نداشت.  

حاال نگاهش به چشمان هول کرده ی ساحل بود،  

ترس را در تر تر چشمانش یم دید و باور نیم کرد از او  

 ترسیده باشد.  

 بدن ساحل به طرز ت  سابقه ای باال رفته  
ر آدرنالی 

ط آرزو یم کرد از  بود، قلبش در دهانش یم کوبید و فق

 سورنا جدا شود.  
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   یگانه علیزاده 

ر که کیم گشایش دید به رسعت دستش را بند   همی 

ه کرد و در را باز کرد، چشمان متعجب سورنا   دستگی 

هنوز به دنبالش بود، اما ساحل دیگر تاب ایستادن در  

 یک وجت  اش را نداشت.  

سورنا دندان قروچه ای کرد و محکم در را با پایش  

 ست.  ب

 صدای گرومب بسته شدنش ساحل را از جا پراند.  

اض و ترش مخقر شده اما پررنگ رس باال برد و   با اعیر

 گفت 

 : 

؟ میخوام برم خونه.   _   چرا اینطوری میکتر

؟   _   مگه حرف منو نشنوفتر
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   یگانه علیزاده 

این بار ساحل از جا پرید، بس بود با عذاب وجدان  

اف نیم کرد تا  رس کردن، چرا سورنای  لعنتر اعیر

 تکلیف هر دو مشخص شود؟ 

اصال نمیخوام بشنوم میخوام کر باشم میخوام کور   _ 

 باشم!  

سم چرا دوست دخیر داری؟ مگه   مگه من از تو مییی

ای دور و برت هست؟ ولم کن   من حواسم به دخیر

 اصال میخوام با یگ دوست شم ولم کن!  

ب باال آمد، زبان به کامش    دست سورنا که به ضر

 نامش را ناباورانه  
ی

ت زدیک چسبید. با شوک و حی 

 زمزمه کرد.  
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ر   اما دست سورنا همان باال ماند و دیگر پایی 

ل کرد و گرنه کشیده ی   نیامد.خییل خودش را کنیر

 داغش صورت ساحل را مهر یم زد.  

ر انداخت اما صدایش را پس   عاقبت دستش را پایی 

 رسش :  

ه ی احمق چه جوری حا _  لیت کنم یم خوامت؟   دخیر

 عربده کشید :  

چه جوری؟ برم پشه رو نفله کنم تا بفهیم   _ 

حساسیتم روت چقد باالست؟ برم همه جا جار بزنم  

مال متر تا حالیت شه؟ صدایش را باالتر برد و داد  

 کشید :  

 چیکار کنم؟ هان؟ چیکار؟   _ 

 سورنا؟!   _ 
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   یگانه علیزاده 

گفتم حال من وصله  زهرمار سورنا! یه بار بهت   _ 

 توعه نفهم!  

ت دارم! آره! من دِوِست   َِ انقد رادارات پایینه؟ دوِس

دارم و نمیذارم از دستم در بری. اینو تو کله ات فرو 

 کن!  

ون بزند.   چشمان ساحل کم مانده بود از حدقه بی 

ان از ضاحتش را حتر   ر  نبود! این می 
اصال باور کردتر

 دید.    در خواب هم نیم

 سورنا تو دوست..   _ 

 یه امشب فکر کن ندارم.   _ 

 ساحل وارفته و متعجب خشکش زد.  

سورنا جلو آمد و پر امید، مشتاق، و با چشماتر براق  

 لب زد :  
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   یگانه علیزاده 

 بگو تو هم منو میخوای! بگو ساحل!   _ 

بزاق دهن ساحل به گلویش جست و رسفه هایش در  

ان اطمینان جاخوش کرده   ر در  هال پیچید. این می 

 چشمان سورنا نوبر بود.  

ر امشب از   ر بود همی 
سورنا لبخند زد و در دل مطمی 

د.    جواب میگی 
 این دخیر

به به پشتش زد تا حالش جا بیاید.    به نریم چند ضر

 تو دیوونه شدی!   _ 

 در میان نفس های تکه تکه اش ادامه داد :  

ر امشب باهاش بهم   _  ترفند خوت  بود من همی 

نم...   ر  می 

 نفیس تازه کرد و باز ادامه داد: 

ی.    _  ه تو هم حرفاتو پس بگی   اما بهیر
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   یگانه علیزاده 

سورنا چشم غره ای رفت و از او جدا شد، این دخیر  

زبان نفهم انگار نه حرف نگاهش را میفهمید نه زبانش  

 را...  

خسته از این کشمکش طاقت فرسا روی کاناپه  

 ش عادی شود.  نشست تا دخیر بیچاره هم نفس های

 با نگار تموم میکنم!   _ 

سورنا این را با لحن عجیب و نامطمئتر زمزمه کرد و  

 بعد رسش را در دست گرفت. 

اما ساحل به جای خوشحایل داشت پس یم افتاد...  

این همان کابوش بود که همیشه بیم وقوعش را  

 داشت. نباید سورنا عماد دیگری یم شد.  

زود باید این خانه را ترک یم کرد، زودتر از آن  خییل 

 سورنا را.  
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ی داشت باید   اف کرده بود دلیل محکمیر حاال که اعیر

یم ایستاد و مقاومت یم کرد. مقاومت در برابر تبدیل  

 یک  
ی

ندیک ر شدن به سایه ی نحسنحِس زندگی ِ

دخیر دیگر...   ِ
 دخیر

ه ی در را    با دست و پاتی لرزان و بدتر مرتعش دستگی 

 کشید، باید زودتر فرار یم کرد و یم رفت.  

سورنا با صدای در رسش را باال آورد و ساحل از هول  

 مانع نشدن سورنا به شدت به عقب چرخید،  

  

 ]20:16 21.08.19[  

 کار دستش داد و قبل از آنکه جلویش  
ی

اما شتاب زدیک

 را ببیند به در نیمه باز کوبیده شد.   

ر های  جیغ دردآلودش  همزمان شد با یاخدا گفیر

 وحشت زده ی سورنا!  
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   یگانه علیزاده 

سورنا به سمتش دوید در حالیکه ساحل از شدت  

درد به خودش یم پیچید. استخوان های پیشاتر و  

بیتر اش تی  یم کشید و خون از لب پاره شده اش  

 چکه یم کرد.  

باتر تند شده و رنگ و روتی پریده   سورنا با ضر

 را گرفت و گفت :  بازوهایش 

 چیکار کردی با خودت؟   _ 

د تا جیغ نزند، رسش از درد در   ساحل دندان بهم فشر

 حال ترکیدن بود.  

سورنا صورتش را با دستهایش قاب گرفت و ت  قرار  

ِد آخه دور رست بگردم، نگاه کن چیکار   _ لب زد : 

کردی؟ اشک های ساحل شدت گرفت و سورنا  

 مستاصل تر شد.  
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به پیشاتر دخیر کشید که بالفاصله ورم  دستش را  

 رخ نمایان کرده بود.  
ی

ر رنگ  کرده و دایره ی سی 

 لعنت به من!   _ 

خانه دوید تا چسب و گاز   ر شتابزده به سمت آشیی

 بیاورد. از همان جا با صدای بلند گفت : 

 یه دقه فرار نکن بذار مِنمن المصب زخمتو ببندم.   _ 

یم خواست و لحظه ای بعد    ساحل دلش هق هق

مردن. در چه گردات  افتاده بود؟ شاید هم مرداب بود  

 که لحظه به لحظه بیشیر فرو یم رفت.  

سورنا چند ثانیه بعد رسید و دستش را کشید تا به  

د.    سمت مبلمان بی 

ر یه لحظه.   _   سورن به فدات، بشی 
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ساحل مسخ جمالت ناب و سکرآور سورنا ت  چون و  

ر زانو زد و  چرا نشست.  سورنا پیش پایش روی زمی 

 پنبه را آغشته به بتادین کرد : 

 یه نمه درد داره، باید تحمل کتر خب؟   _ 

ساحل از قربان صدقه های سورنا بیشیر زجر یم  

 کشید تا صورت داغان شده اش.  

پنبه را به آرایم روی لبهایش کشید و انگار خودش  

که دست دیگرش را مشت کرد .  بیشیر درد یم کشید  

ک را آرام آرام پاک کرد و گفت :    خون لب های دخیر

 االن تموم میشه!   _ 

سورنا نیم دانست که این دخیر تا به این سن رسیده  

 بارها استخوان شکسته و از نو خودش را ساخته.  
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باند را شتاب زده باز کرد و به نریم روی لب هایش  

 گذاشت.  

 بند نیامده بود.  اشک های ساحل هنوز  

ه به چشم های    خی 
با قلب پر شتابش دقایقر طوالتر

کش ماند.    دخیر

ساحل هنوز رس باال نیاورده و اشک یم ریخت روی  

 نگاه کردن به سورنا را نداشت.  

سورنا با غم چشمانش را از پیشاتر ورم کرده اش  

یان  گرفت و به تیغه ی بیتر که حاال آثار کبودی را ع 

 یم کرد، چشم دوخت.  

 آن هم که از وضع لبش!  

انگار حتر او هم نیم توانست جلوی آسیب هاتی که  

د.    را تهدید یم کرد بگی 
 این دخیر
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ساحل به آرایم از جا بلند شد و به جای او خودش  

 باند روی لبش را گرفت.  

 سورنا به تندی برخاست و مانع شد :  

؟ بذار  _   یکم بگذره.  عزیز من چیکار میکتر

ون   ساحل به سختر کلمات را کج و کوله از دهانش بی 

 کرد :  

 خوبم االن!   _ 

سورنا دستش را کشید و ت  طاقت او را به آغوش  

کشید، حاال ساحل ترس و وحشتش را حس یم کرد،  

حاال که رسش درست روی سینه ی پر شتابش قرار  

 گرفته بود.  

 ه هایش حلقه کرد و لب زد :  سورنا دستش را دور شان 

 عزیز دل سورنا! تو همه ی دار و ندارم شدی.   _ 
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   یگانه علیزاده 

د و ادامه داد :    محکم تر از قبل او را به خود فشر

من واسه غم چشات جون میدم آخه واس چی   _ 

 اونطوری ترسیدی؟  

روی موهایش را بوسید و عطر مست کننده اش را با  

 ولع به ریه هایش فرستاد.  
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   یگانه علیزاده 

هر دو آنقدر مست یم عشق بودند که صدای قدم  

هاتی که داشت به در یم رسید را نمیشنیدند. صدای  

  

   26.08.19   03:21    
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ر در و سپس لحن بهت زده ی دخیر هر دو را به   قی 

خود آورد. ساحل وحشت زده رس از سینه ی سورنا  

ی   جدا کرد و به دخیر روبرویش چشم دوخت. دخیر

ر و درشت    سی 
که موهای پاستییل رنگ و چشماتر

ی که نگار بود...   داشت. دخیر

 چشمان نگار پر بود از وحشت و ناباوری!  

ی که چند   نگاهش به رسعت از سورنای کالفه به دخیر

دقیقه قبل در آغوشش اشک یم ریخت در گردش  

حایل برداشت و جلوتر آمد،  بود. قدم وارفته و ت  

حلقه ی اشک چشمان آرایش شده ی زیبایش را  

بیشیر به نمایش گذاشته بود و سورنا متعجب مانده  

بود چرا حیس ته دلش نیم جوشد. حیس شبیه ترس  

 از دست دادنش یا اینگونه هاج و واج دیدنش.  

 نگار با صدای از چاه در آمده ای گفت :  

ه _   ؟  ای..این جا..چ..چه خی 
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 دستر پشت گردنش کشید و سکوت  
ی

سورنا با کالفگ

ر نداشت، چون    برای گفیر
ر
پیشه کرد، چون حرف

وع کند؟   نمیدانست از کجا رسر

اما با این حال قصد نداشت حتر قدیم از ساحل  

د.    لرزان فاصله بگی 

ساحل آب دهانش را قورت داد و نیم دانست چگونه  

گار وزنه های چند تتر به پاهایش  قدم از قدم بردارد. ان 

بسته بودند که جرات حرکت نداشت. شاید هم  

ی مملو از خشم و نفرت آن هم مقابلش،   حضور دخیر

حرکت کردن را برایش دشوار کرده بود. ت  مهابا یم  

 لرزید و وجدانش زره زره روحش را به تبایه یم کشید.   

بود، شاید در این   جو به طرز وحشتنایک خفقان آور 

 اش  
ی

میان سورنا خونشدترین بود، وقتر دو دخیر زندیک

با حالتر شبیه به مرگ دست و پنجه نرم یم کردند او  
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   یگانه علیزاده 

به دست روزگار و بازی های عجیبش فکر یم کرد.  

ی که چند ماه قبل در یگ از خوفناک ترین   دخیر

محالت شهر، همراه با مرداتر خطرناک و قمه به  

جنگیده بود حاال چه آسان، کنار  دست، مردانه  

یک دیگر یم لرزید.    دستش از وحشت روبروتی با دخیر

سورنا دلش پر زد برای در آغوش کشیدنش. اینکه  

د عصباتر اش یم   مجبور بود جلوی خودش را بگی 

د، ساحل با   کرد، قبل از اینکه تصمیم درست را بگی 

ر باید برم به سمت در پا تند کرد.    گفیر

ر بود که در  تا سورنا ب  ه خود بجنبد این نگار خشمگی 

 یک آن ساحل را به طرف در هل داد.  

ساحل دوباره به در کوبیده شد و این بار چقدر دردش  

  !
ی

 بیشیر بود، درد حقارت و رسافکندیک

ه ی هرزه تو بغ...   _   دخیر
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ادامه ی کالم پر تنفر نگار، با فریاد سورنا در دهانش  

 ماسید.  

درون سورنا جهنم به پا بود، پیش چشمش به عزیز  

ایم شده بود و کاری از دستش یر   دردانه اش ت  احیر

 نیم آمد...  

با چشم غره ای وحشتنایک نگار را از او جدا کرد و  

 غرید:  

 نگار مؤدب باش!   _ 

نگار جیغ کشید و مشت هایش را روانه ی سینه ی  

را هم روانه ی   سورنا کرد و فحش های رکیکش

 ساحل.  

یم که گر گر از رس و صورتش رسازیر   ساحل با عرق رسر

بود هر دو را ترک کرد و به سمت پله ها دوید. این  
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 و  
ی

حال و روز، این خفت و خواری، این رسافکندیک

ر   سکوت در برابر تحقی  های نگار، فقط گواه یک چی 

بود، اینکه ساحل هم خودش را مستحق همه ی این  

 انست.  ها یم د

 سورنا اخمو و عصباتر به نگار غر زد :  

نم.   _  ر  میام و حرف می 

این را گفت و به سمت پله ها پا تند کرد. دلهره ی  

کش چه ت  امان یم لرزید   ر ساحل را داشت. دخیر رفیر

و حاال هم چه ها که نشنیده بود مقامش در حد یک  

ر آمده بود و   و روستی پایی 
حتر کلمه ای    دخیر خیاباتر

اض به زبان نیاورده بود.    برای اعیر

ساحل پله ها را یگ پس از دیگری با نهایت رسعت  

ر یم چکید   رسر پایی  پشت رس یم گذاشت. اشک ها رسر

و هق هق هایش را در گلو خفه یم کرد. آرزو یم کرد  
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ر دهان باز یم کرد و او را یم   ر لحظه زمی  کاش همی 

 بلعید.   

 صی  کن ساحل!  _ 

صدای فریاد سورنا درست پشت رسش تنش را دوباره  

 به رعشه انداخت.  

 اما لحظه ای درنگ نکرد و به سمت خیابان دوید.  

سورنا به دنبالش دوید و قبل از اینکه از دستش در  

ک محکم به تخت   برود دستش را محکم کشید و دخیر

 سینه اش چسبید.  

ی دخیر او را محکم گرفته  سورنا ترسیده از فرار دوباره  

 بود.  

اما ساحل با تمام توان قصد جداتی از این آغوش  

 اجباری را داشت.  
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 ولم کن لعنتر ولم کن!   _ 

سورنا گوتی حرف هایش را نیم شنید محکم تر او را  

 گرفت و با صدای بمش زیر گوشش نجوا کرد :  

 _   .  دور رست بگردم یه لحظه آروم بگی 

 کالم سورنا وا رفت!  بدن ساحل از شوک  

ر   سورنا دستانش را نوازش وار روی کمرش باال و پایی 

 کرد و باز گفت :  

 ت  معرفت مگه چی   _ 
تر ر با این اشکا خنجر به قلبم می 

 شده که ...  

ساحل با شنیدن این حرف دوباره به خود آمد با  

 همان صدای گرفته از هق هقش نالید :  

 میخواستر بشه؟؟  دیگه چی  _ 

سورنا حلقه ی دستش را شل تر کرد اما هنوز او را  

 گرفته بود :  
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هیچی نشده که ارزش این مرواریدارو داشته باشه   _ 

  .  به قرآن هیچی

کالم قاطع و صادقانه ی سورنا مانند مرثیه جگرش را  

 سوزاند و هق هقش را شدیدتر کرد.  

 سورنا کالفه اشک هایش را پاک کرد و گفت :  

 نگاه کن منو!   _ 

ساحل نگاه دزدید و هق زد. دیگر چه را باید نگاه یم  

 کرد؟ آبروریزی به بار آمده را؟ سورنا پر اخم تشر زد:  

 گفتم نگاه کن.    _ 

ساحل با چانه ی لرزان چشمان فراری اش را به دو  

گوی پر محبت سورنا دوخت. چه سخت بود جلوی  

 اش را 
ی

د، اصال چه سخت بود خودش را  دلدادیک بگی 

ین محروم کند؟    از این نعمت شی 
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 ]03:21 26.08.19[  

کش را مرتب کرد و   سورنا مقنعه ای کج شده ی دخیر

 به آرایم پچ زد :  

من ولت نیم کنم خب؟ ولت نیم کنم، اگه این   _ 

ر بیاد و برعکس تو جات پیش منه!    آسمون به زمی 

احل را باز پاک کرد و  اشک های دوباره جوشیده ی س

 ادامه داد :  

نگارو بسیی به من حلش میکنم! فقط تو این چشارو   _ 

. پشتم باش که خیالم راحت باشه.    ازم نگی 

 لبخند مهرباتر چاشتر دستوراتش کرد و گفت :  

من دوست دارم عزیز دردونه! وقتر میگم یم   _ 

تون هم  خوامت یعتر خیالت تخت، مجبور باشم بیس

  !  یم کنم تا مال من بیسر
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د و دلش رفت برای   شانه هایش را به آرایم فشر

ک :    رسچر صورت دخیر

حاال هم اینارو پاک کن که گریه ات واسم جهنم به   _ 

پا یم کنه، به خصوص اگر خودم توش نقش داشته  

 باشم.  

حاال از گوش های دخیر بیچاره هم حرارت بر یم  

 خاست.  

گفت و چه از او یم خواست؟ انگار  سورنا چه یم   

حواسش نبود وضعیتشان پیچیده تر از این  

 حرفاست؟  

 به جون خانجون نمیشه! نمیشه!   _ 

سورنا دست روی لب هایش گذاشت و از او خواست  

 سکوت کند.  
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 میشه دلی  میشه! وقتر من بگم میشه!  _ 

اخم های پیشاتر ساحل را با دستش صاف کرد و  

 گفت :  

 موره بخند دلم وا شه!  حاال یه ن  _ 

حرف های سورنا ناب و سکرآور بود، گوش نواز و  

هاتی امکان پذیر  
ر . اما نیم شد، یک چی  دوست داشتتر

نبود، مثل حاال که افتاده بود میان کامران و سورنا. این  

کامران خطرناک که چپ و راست قصد برهم زدن  

ره بادیگارد  آرامش سورنا را داشت و حاال به یکبا

 ساحل شده بود به اندازه ی کافر  

مشکوک بود که توجه ساحل را به خود جلب کند.  

حاضر بود رس کامران گرم کند اما سورنایش آسیب  

 نبیند.  

 نمیتونم! حداقل االن نمیتونم. باید بهم زمان بدی.   _ 
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 اخم های سورنا به آتر در هم رفت:  

؟ من این قر و  _  .  زمان واس چی اداها حالیم تر

 مشکلت اگه نگاره به زودی حلش یم کنم.  

 ساحل آب دهانش را قورت داد و گفت :  

فعال نه! من باید کارهای نصفه و نیمه مو تموم کن   _ 

 بعد.  

سورنا طلبکار و دست به سینه نگاهش یم کرد، اگر او  

را نمیشناخت بدون شک به ناز و سیاست های زنانه  

یم داد اما نه! او ساحل بود رک و راست و   ربطش 

ر   ی که دیده بود و همی 
صاف و ساده ترین دخیر

 نگرانش یم کرد.  

 چه کار نکرده ای؟ بگو با هم حلش کنیم.   _ 
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ر سورنا. لحظه   ساحل دلش لرزید برای این باهم گفیر

ای دلش به کویه استوار قرص شد. ای کاش همه  

ر طور دیگری رقم یم خورد که حاال   الزم نبود با  چی 

 دست خودش عشق را از خود دور کند.  

 شخصیه و فقط خودم از پسش بر میام.   _ 

ساحل به این فکر یم کرد که چه راه پر پیچ و خیم در  

پیش دارد. رس در آوردن از نقشه های شوم کامران!  

همان هاتی که چند وقت پیش در تلفن به همدستش  

نست سعید واالست گفته بود،  که این روزها یم دا

همان هاتی که برای روز مبادا گذاشته بود و ساحل یم  

 دانست دیر یا زود عمیل اش یم کند.   

ماتر امجد! آن لعنتر مبهم و مشکوک! حاال فقط یک  

هفته تا شب شویم که هیچ برایش آماده نبود،  

فرصت داشت. شب شویم که به هیچ وجه نیم  

 بکشد.    خواست پای سورنا را پیش
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  .  این بار خطراتش را تنهاتی به جان یم خرید... تنهاتی

تو کله ات فرو کن، که همه چیت از این به بعد به   _ 

 منم مربوطه.  
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 به تخت سینه اش خورد.  

                                     

_          

  

   28.08.19   20:21    
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ی دوخت که عاجزانه در   شوکه چشمانش را به دخیر

آغوشش زار یم زد، اشک هایش آنقدر زیاد بود که به  

تش را خیس کرد.    آتر تر رسر

ه یک بود؟   _   سورنا؟ این دخیر

نگار هق هق دردمندانه اش را از رس گرفت و رسش را  

د. هنوز باور نکرده بود چه  بیشیر به  سینه اش فشر

 مصیبتر وارد شده.  

من تحمل ندارم! تورو خدا از این شوخیا با من   _ 

 نکن.  

سورنا مستاصل و درمانده سیع کرد نگار را از خودش  

 جدا کند.  

 نگار یه دقه گوش بده.   _ 
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د و با صدای خفه ای   رسش را به سینه ی سورنا فشر

 گفت :  

ی بش _  ر نوم بهم بگو یه شوچر  نمیخوام چی 

 وحشتناک بود بگو عشقم!  

سورنا دستر روی موهای نگار کشید و درمانده زمزمه  

 کرد :  

 شوچر نیست نگار ...   _ 

 مکتر کرد و از پس یک نفس عمیق زمزمه کرد :  

 دوسش دارم!   _ 

سورنا بند شدن یکباره ی نفس نگار را حس کرد و  

بان قلبش اوج   گرفت. خودش هم یم دانست خی   ضر

وحشتنایک است اما چاره ای نبود هر چه زودتر یم  

 فهمید بهیر بود.  

 نفس عمیقر کشید و آرام تر از قبل گفت :  
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 _   .  میخوام بهت توضیح بدم باید قشنگ گوش کتر

نگار هنوز ت  حرکت به سینه اش چسبیده بود و انگار  

 نفس هم نیم کشید...  

 گوشت با منه؟    _ 

 بود همانطور مهربان و  
ی

سورنا همان سورنای همیشگ

دوستداشتتر همان مردی که نگار عاشقش بود،  

دستانش ابریشم های نگار را نوازش یم کرد و گرمای  

آغوشش برای بند آمدن لرزش نگار کافر بود اما اینکه  

این اتفاق نیم افتاد بدون شک از رسدی و وحشت  

ی بود که زره   زره واگویه یم کرد.  خی 

د و سوالش را دوباره   به نریم شانه های نگار را فشر

زمزمه کرد، نگار بیتر اش را باال کشید و هوم خفه ای  

ون پراند.    بی 
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ین آغوشش داشت او را مست یم کرد   خلسه ی شی 

 و انگار فراموش کرده بود چه بالتی به رسش آمده.  

تال یم  سورنا داشت نرم نرمک به عذاب وجدان مب 

شد، این دخیر کوچک که تقریبا خودش بزرگش کرده  

 اش را حفظ بود  
ر
بود و تمایم خصوصیات اخالف

چگونه یم توانست کنار بگذارد؟ مجبور بود، اما ترس  

 های دخیر را داشت دلش را یم لرزاند.  
ی

 دیوانگ

 نگار، تو عزیزترینم بودی...  _ 

رس    نگار وسط حرف هایش پوزخند زد و گریه اش را از 

 گرفت.  

سورنا تغیی  حالتش را به خوت  حس کرد ویل به اجبار  

 ادامه داد :  

 ویل تا قبل از اینکه اون بیاد.   _ 
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نگار مشت هایش را از رس گرفت و گریه هایش شدید  

 تر شد.  

لعنتر چه راحت داشت از حضور دخیر دیگری در  

 برابر او صحبت یم کرد...  

ه نه تنوع طلبم.  من نه   _   چشمم هرز می 

تمام این چند سال فقط تو بودی تو زندگیم خودت  

 که شاهدی.  

 نگار پوزخند زد و زهردار گفت :  

ر نیستم!   _   دیگه مطمی 

سورنا به روی خود نیاورد و ت  توجه حرف هایش را از  

 رس گرفت :  

 _   ...  ویل اون دخیر

 نفس کالفه ای کشید و چند لحظه سکوت کرد.  
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 خواست بگوید حسش به ساحل چنان قوی  یم

است که گوتی سال هاست او را یم شناسد و جدا  

ممکن شده   شدن این روزها دیگر امری محال و غی 

 است...  

 _   .. ر  ویل اون دقیقا نیمه ی دیگه ی منه، هر چی 

نگار ت  طاقت و پرخاش کنان حرفش را قطع کرد و  

سینه اش کوبید، لحظه به  مشت های کوچکش را به 

 لحظه دردنامه آزاردهنده تر یم شد.  

پس توی لعنتر که چپ و راست بهم انگ خیانت  _ 

دی، از ترس غلطای خودت بود.   ر  می 

 رگ پیشاتر سورنا نبض گرفت و برآمده شد.  

د چون یم دانست حق   اما نیم توانست خرده ای بگی 

 با اوست.  

 مظلومانه پرسید :  نگار خودش را از او جدا کرد و 
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   یگانه علیزاده 

 یعتر دیگه منو دوست نداری؟   _ 

با آرایش بهم ریخته اش معصوم تر به نظر یم رسید،  

وع   یک که سال ها قبل برای رسر شده بود همان دخیر

این رابطه پیش قدم شده بود، همانقدر مظلوم  

 همانقدر ساده!  

ر بار ماند   سورنا آب دهانش را قورت داد و برای اولی 

 چه بگوید؟  

ل ساحل را پشت پرده ی چشمانش   ذهنش ت  کنیر

مجسم یم کرد، دلش یم خواست برمیگشت به عقب  

و یم فهمید دقیقا از کجا دلش برای او رفته بود که  

 حال به گریه های نگارش ت  توجه شده بود.  

نگار دستانش را تکان داد و دوباره سوالش را تکرار کرد.  

زیر چانه اش به هم یم  اشکها یم چکید و همه 
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   یگانه علیزاده 

ه اش را از چانه ی لرزانش  رسیدند. سورنا نگاه خی 

 گرفت و آرام گفت :  

 عاشقش شدم!   _ 

ی ته دل نگار سقوط کرد. چشمانش دودو زد و به   ر چی 

 وحشت افتاد.  

؟   _   پس من چی

پیچ چشمان نگار شل شد و سیلش صورتش را شست  

 و رفت.  

  
ی

ت سورنا کرد و بلندتر  با بیچاریک دستانش را بند تر رسر

 پرسید  

 : 

؟   _  ؟ خدا لعنتت کنه من چی  پس من چی

ی که دوستش داری یم فهیم؟   من نگارم! تنها دخیر

صدایش پر از عجز و ناتواتر بود، پر از غم و  
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ناباوری... انگار همه ی درهای امید به رویش بسته  

 شد.   شده و قدم به قدم به یاس و پوچی نزدیک یم

سورنا دستر به پشت گردنش کشید و نگاه کالفه اش  

د، دقیقا از چه زماتر این چشمان درشت،   را به او سیی

این موهای بلند و چشم نواز برایش تکراری شد؟  

 دقیقا از یک؟  

ه به   ا یم گفت اما سورنا خی  نگار جیغ یم کشید و نارسر

ه دنبال دلیل  نقطه ای نامعلوم در میان چشمانش، ب 

ی یکباره اش یم گشت. چه شد   این رسدی و کناره گی 

که نگار به حاشیه رفت و ساحل همه ی ذهنش را به  

 خود اختصاص داد؟  

  

 ]20:21 28.08.19[  
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هیچ جوات  برای ذهن پر سوالش نداشت فقط یم  

 دانست از او دل کندن ممکن نیست.  

حدی موثر بود که سورنا  گریه های نگار فقط در  

د،   دست به دورشانه اش حلقه کند و او را در بر بگی 

بغلش کند تا آرام شود، آرام شود تا او حرف هایش را  

بزند، حرف بزند تا از ساحل بگوید، بگوید که دل و  

دینش را برده و مانند جان در تنش شده است، بگوید  

  که نباشد نیست و چه دیوانه وار به هم یم ریزد 

ون   بگوید و این حرف های تلنبار شده ی لعنتر را بی 

 بریزد...  

 _   .  نگار، جیغ نزن! گوش بگی 

نگار بیشیر و خشن تر جیغ کشید و پرخاش زنان گفت  

 : 

بس کن! این مزخرفات رو زودتر تمومش کن. دیگه   _ 

 حالم بهم میخوره. من نگارتم! نگاِرنگار تو!  
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اهنش را به سمت خود کشید و   مظلومانه لب زد :  پی 

یادت رفته، بخاطر من با همه جنگیدی، یادت   _ 

 رفته؟  

 ... _ 

 به در و دیوار خانه اشاره زد و پر بغض گفت :  

ر بار اینجارو به من نشون دادی، با نظر من   _  اولی 

 خریدیش، یادته؟  

 ... _ 

چه شب هاتی که با بدبختر از مامان اجازه میگرفتم   _ 

 یادته؟  تا بمونم پیشت، 

تش را دوباره به   با نفیس بریده و حایل پریشان تیشر

 سمت خود کشید و دوباره پرسید :  

 یعتر دیگه دوستم نداری؟   _ 
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 نگاهش کرد، کاش ساحل را  
ی

سورنا با غم و کالفگ

 زودتر یم دید زودتر از نگار، زودتر از همه...  

ه به چشمان ملتمس نگار لب زد :    خی 

 گه نه!  دی _ 

نگار ابتدا یخ زد سپس آتش گرفت. سورنا اصال یم  

 فهمید چهمیگفت؟  

درست است که نگار غلط های نابخشودتر زیادی  

کرده بود اما سورنا که از هیچکدام خی  نداشت پس  

 حق پس زدنش، آن هم به این راحتر را نداشت.  

دیوانه  مشت پر خشمش را به سینه ی سورنا کوبید و  

خانه دوید.   ر  وار به طرف آشیی

سورنا گیج و گنگ لحظه ای به دویدن پر شتاب نگار  

ه ماند و درست زماتر که صدای به شدت باز   خی 

 شدن در یگ از کشو ها را شنید رنگش پرید.  
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ر یم شد با دیدن نگار   آنچه که در ذهنش باال و پایی 

ر نگاهش یم کرد از   ی خشمگی  ر که با چاقوی آشیی

 پرید.    ذهنش

 خدا لعنتت کنه سورنا! خدا لعنتت کنه.   _ 

 سورنا دندان قروچه ای کرد و قدیم جلو آمد :  

 بچه نشو نگار، اونو بذار کنار.   _ 

 نگار پوزخندی زد و جیغ کشید :  

 _   ! ! نمیتوتر  تو نمیتوتر منو اینجوری ول کتر

 سورنا محتاط و عصباتر باز جلوتر آمد :  

؟  _  ؟    میخوای چه غلظ بکتر هان؟ خودتو بکیسر

؟    انقد ضعیقر

 نگار جیغ کشید:  
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آره من ضعیفم، من احمقم، من دیوونم که انقدر   _ 

ه ی   نم، جلو چشم من اون دخیر ر واست پر پر می 

، من بشینم نگات کنم؟    زشت و داهاتیو بغل میکتر

دیوانه وار چاقو را به سمت شکمش نزدیک کرد و  

 بلندتر جیغ کشید:  

م!   _   بایدخودمو بکشم باید بمی 

  

 ]21:05 29.08.19[  

 123# 

  

  

  

ر پیاده شد. مسی    ساحل کرایه را پرداخت و از ماشی 

یک ساعته ی خانه ی سورنا و او بیانگر فاصله ی  
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طبقاتر فاحش میانشان بود. بر خالف مخالفت  

نگذاشت او را برساند، آن  های شدید سورنا آخر رس 

باال نوضوع مهم تری از رساندن او، وجود داشت که  

باید زودتر به آن یم پرداخت. به رسعت آژانس گرفت  

و از سورنای دوستداشتتر این روزهایش فاصله  

گرفت. تا لحظه ی آخر که تاکیس در پیچ خیابان  

ر یم دید که   ناپدید شد سورنا را از شیشه ی ماشی 

ه و با همان صد من اخمش نگاهش یم  دست به سین

ر لذت   کرد. حس غریت  بود، اذیت شدن در عی 

بردن... کاری هم نیم توانست بکند چون حاال همه  

ر از دستش در رفته بود. آیه کشید و با قدم های   چی 

خسته به سمت خانه پاتند کرد، اواخر فروردین ماه  

ود.  بود و بوی بهار هنوز با تمام قوا همه جا پیچیده ب

چشمانش که با لذت روی رنگ چشم نواز درختان  
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ر   ی از پروانه ها از بی  رفته بود با دیدن حجم کثی 

رفت. با بدتر مور مور شده خودش را مچاله کرد و  

 با آنها فاصله داشته باشد.  
ر
سیع کرد به اندازه ی کاف

 ذهنش پر زد به آن روز خجالت آور.  

ا آب و لرز  یاد خشم ت  نهایت سورنا قندهای دلش ر 

یتر به دلش رسازیر یم کرد اما به همان اندازه هم   شی 

وجدانش او را عذاب یم داد. نگار و چشمان از حدقه  

در آمده اش مدام پشت پلک چشمانش بود. حتر از  

عکس هاتی که از او دیده بود هم زیباتر بود. آه  

د. چقدر   غمباری کشید و دکمه ی آسانسور را فشر

ی و چقدر دورایه پیش رویش  سخت بود تصمیم گی  

وحشتناک بود، هر کدام را که انتخاب یم کرد ثروت  

 عظیم دیگری را از دست یم داد. 

ی شده بود که ماه ها قبل از   حاال دقیقا تبدیل به دخیر

او متنفر بود. با خودش فکر کرد شاید عماد هم ت   
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ی مانند خودش رس راهش قرار   تقصی  بود، دخیر

رفته بود که دل و دینش را برده بود. سوار آسانسور  گ

شد و حس کرد حاال دیگر شخصیت آن دخیر به  

جر کننده نیست، حتر یم   ر ان قبل زشت و میر ر می 

توانست هر دو را درک کند و حق بدهد برای انتخاب  

 هایشان...  

و این دقیقا رسیدن به نقطه ای بود که قبل تر ها به  

 یم کرد.  بدترین شکل ممکن نکوهش  

فهمیدن این موضوع ته دلش را خایل کرد و حرارت  

م از گوش هایش بلند شد.    رسر

مساری رسش را بلند کرد و به خودش   با خجالت و رسر

 نگایه انداخت.  
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 اش  
ی

احساس کرد چشمانش از معصومیت همیشگ

جامانده، دستر زیر چشمان ورم کرده اش کشید و  

 آرام لب زد :  

 بکشم ؟  خدا چطور ازش دست  _ 

درب های آسانسور باز شد و با شانه های افتاده  

ون رفت.    بی 

بار عذاب آوری روی شانه هایش سنگیتر یم کرد که  

 یم دانست کمرش را خم یم کند.  

د و منتظر ماند خانجون یا محیا آن را باز   زنگ را فشر

 کنند.  

زن هن هن کنان در را باز کرد  و   پس از چند لحظه پی 

متعجب ساحل درب داغانش را نگاه کرد، چشمان  

رسخ و ورم کرده، پریشاتر ظاهرش و این زود آمدنش  

 او را متعجب کرد.  
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 سالم ننه!   _ 

زن خودش را جمع و جور کرد و لبخند مهربان   پی 

 اش را به روی نوه ی خسته اش پاشید.  
ی

 همیشگ

 _   .  سالم مادر، خسته نباشر

 قربونت ننه!   _ 

ر که پایش را داخل خانه گذاشت، سکوت بیش   همی 

از حد خانه او را متوجه ی خود کرد. از روی شانه به  

 عقب برگشت و پرسید :  

 عمه نیست؟   _ 

خانه پا تند کرد و گفت :   ر زن به سمت آشیی  پی 

 امشب خونه شهروز دعوته!   _ 
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ر خودش و    بود از سکوت دلنشی 
با اینکه مدتر

 های محیا هم  خانجون خی  
ر

ی نبود اما به شلوغ

 عادت کرده بود.  

 یک ساعت قبل رفت.   _ 

زن شد :    پی 
ی

 ساحل رسی    ع متوجه ی گرفتگ

؟   _   پس چرا شما نرفتر

فتم بدون تو؟    _   کجا می 

خانه راه افتاد:   ر  ساحل تک خندی زد و به طرف آشیی

بعد چند سال همه دور هم جمع شدن، ت  خیال   _ 

 من ننه!  

 یش بچه هات قربونت!  پاشو برو پ 

ر پهن کردن سفره   زن رسی    ع مخالفت کرد و حی  پی 

 گفت :  
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نه مادر نه! دیگه حوصله ی اینجور مهموتر و بزم   _ 

زن، بمونم خونه بیشیر   های شبونه رو ندارم مِنمن پی 

 راحت ترم.  

 ساحل ابرو پیش کشید و گفت :  

 بزم شبونه؟   _ 

ر مهموتر های کاریشه  چه میدونم ننه؟! از  _  همی 

 دیگه، از صبح شهناز هم اومده بود اینجا.  

مکتر کرد و پس از نگاه محتاط که به ساحل در فکر  

 فرو رفته انداخت، به آرایم گفت:  

خییل هم اضار کرد توهم حتما بیای، ویل گفتم   _ 

 درس داره وقت نداره.  

 این بار امیدوارانه به سمتش برگشت :  

 خواد بری؟ یه شب...  ننه دلت نمی  _ 
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ه پوزخندزنان   ساحل حرفش را قطع کرد و با نگایه تی 

 گفت :  

ر من تو مجلس   _  نه ننه! مگر اینکه تو خواب ببییر

کت کنم!    محفالشون رسر

؟   _  چرا مادر؟ چه ایرادی داری؟ نذار دشمن شاد بیسر

 برو و دل همه اوناتی که ضعفتو میخوان رو بسوزون.  

ساحل دستر به صورتش کشید و آه خسته ای رس داد  

 : 

ای ننه! نوکرتم دست بردار! من االن با دست   _ 

 خالیم فقط بساط تفریحشونو فراهم میکنم.  

زن با صورتر برافروخته گفت :    پی 

غلط کرده کیس حرف بزنه مادر، جنم و جربزه ی   _ 

 تو رو خوب خوب مرداش ندارن.  

 نامرداش خوب خوب دارن!  ویل فعال  _ 
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   یگانه علیزاده 

ساحل با دندان قروچه ظرف غذایش را پیش کشید  

 و دیگر سکوت کرد.  

 نزند،یم دانست وقتر اینگونه  
ر
زن ترجیح داد حرف پی 

 قاطعانه نه بگوید دیگر نظرش تغیی  نیم کند.  

 به ساعت روی دیوار که سه بعدازظهر  

  

 ]21:05 29.08.19[  

ه شد و پرسید :  را نشان   یم داد خی 

 رس کار نرفتر امروز؟   _ 

ساحل قاشق را در ظرفش برگرداند و با بغیصر مشهود  

 در کالمش گفت :  

نه حالم داغونه ننه! میخوام بخسبم و دیگه پا   _ 

 نشم.  
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   یگانه علیزاده 

ر سوال خانجون بود تا درد های   انگار منتظر همی 

ون بریزد. غم ن  هفته ی کالمش  تلنبار شده اش را بی 

 عیان تر از این بود که نادیده گرفته شود.  

ی شده مادر؟ پول کم آوردی؟   _  ر  چی 

ساحل نیشخندی زد و از سفره ی پهن شده روی  

خانه تکیه زد.   ر ر فاصله گرفت و به اپن آشیی  زمی 

نه ننه! کاش بدبختیم مادی بود، افتادم تو یه رایه   _ 

 که نه راه پیش دارم نه پس.  

زن با نگراتر نزدیک تر نشست و با دقت و تعمق به   پی 

نوه ی خسته اش که با چهره ای وارفته رسش را به  

ه شد.    دیوار چسبانده بود، خی 
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دلت برا مامانت  دردت به جونم مادر، چی شده؟     یگانه علیزاده 

تنگ شده؟ حاال دیگر آوردن نام مادرش توامان با  

وس بود.    درد تجاوز سی 

دستانش را به دور بازوهایش حلقه کرد و خودش را  

 در آغوش گرفت.   

کامران! هر چقدر بد و نامرد، آن روز فرشته ی  

 نجاتش شده بود. قرار بود با او چه کند؟  

 اش چقدر پر تنش و حادثه ای شده  خدایا 
ی

زندیک

 بود...  

چانه باال انداخت و با چشماتر خیس از اشک، به  

 آرایم به حرف آمد، طوری که صدایش کمیر بلرزد :  

ش رست بیاد؟   _  ی که بیر ر  ننه تا حاال شده از چی 

وس پر رنگ   زن یک لحظه خشکش زد. تجاوز سی  پی 

 بود.  ترین احتمایل بود که در ذهنش نشسته 
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   یگانه علیزاده 

 مادر داری یم ترسونیم چی شده آخه؟   _ 

ساحل سوالش را دوباره تکرار کرد این بار با چشمان  

 بسته.  

زن مکتر کرد و به گذشته ها گریز زد، ترش که به   پی 

 رسش آمده بود؟؟  

کیم فکر کرد و یاد شاید بدترین خاطره ی زندگیش  

ه ی جانش را گرفت.    که آن سال شی 
 افتاد، اتفافر

 اب غذا را روی پای ساحل گذاشت و گفت :  بشق

آره ننه! رسم اومد خوبم رسم اومد. حاال غذاتو   _ 

 بخور تا تعریف کنم.  

ساحل از لحن مادربزرگش که بوی یک غم کهنه و  

دیرینه را یم داد چشم باز کرد، خییل کم پیش یم آمد  

اینگونه آه بکشد، معموال وقتر حرف پدر  
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زن نم اشک را به     یگانه علیزاده  خدابیامرزش یم شد، چشمان پی 

 خود یم دید و به این حال یم افتاد 

ساحل به اجبار به قاشقش در ظرف حرکتر داد تا  

 مادربزرگش حرف بزند.  

 گرفته بودم!  
ی

 بعد از شهروز، بچه مریک

 چشمان ساحل از لفظ جدیدی که یم شنید گرد شد :  

سید سیایه  هر چی یم زاییدم به هفته ی اول نم  _  ی 

 مرگ مسوفتاد دنبالش و منو به عزاش یم نشوند.  

ساحل آب دهانش را قورت داد و با چهره ای جدی و  

ر بار از زبان   کنجکاو به حرف هاتی که برای اولی 

د. در تمام این سالها   مادربزرگش یم شنید گوش سیی

زن تو دارتر از این بود که از گذشته ها یادآوری کند   پی 

 : 
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   یگانه علیزاده 

مادر و خواهر آقاجونت به هول و وال افتاده بودن   _ 

اش   که نکنه شهروز یک ساله ام به خواهر بردارای می 

بپیونده، هر روز تو گوش حاچ  خدابیامرز یم خوندن  

باید طالقم بده. بدتر اینکه شهروز هم روز به روز  

ضعیف تر یم شد و یه تیکه گوشت گوشه ی خونه  

 افتاده بود.  

کشیدن ساحل خی  از تعجب ت  حد و حرصش    هییم

ر کرد و انگار غرق سال   زن رسی باال و پایی  یم داد. پی 

های دوری شده که حاال یک خاطره و یک لبخند تلخ  

 از آن بافر مانده بود :  

سالم بود، نه جوتر تو تنم مونده بود نه   14من  _ 

شوهر هم که  شی  برای تغذیه ی شهروز داشتم. قوم 

مدام ضعفمو تو رسم یم کوبیدن که باعث شد زره زره  

 آب بشم.  
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اما حاچ  خدابیامرز همیشه یم گفت نرجس تو     یگانه علیزاده 

ر و آخرین زن متر از این حرف های خاله زنک   اولی 

س من هوو نمیارم رست.    انقدر نیر

اما من شده بودم آیه یاس هر شب با هزار ترفند سیع  

که مادر و خواهرش    یم کردم از زیر زبونش بکشم

 چیکار کردن.  

 آیه کشید و با لبخند تلچر زمزمه کرد :  

ر حاچ  یم ترسیذم که هر شب   اونقدر من از زن گرفیر

خوابشو یم دیدم، آخر رس ترس کار دستم داد و حاچ   

 زن گرفت.  

ساحل جیغ خفه ای کشید و ناباورانه نه ننه ای را  

 زمزمه کرد.  

آره! دخیر خوشگیل بود، اسمش ثریا بود!  آره ننه   _ 

هیکل درشتر داشت و سن و سالشم از من بیشیر بود،  
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   یگانه علیزاده 

  ، ر بچه ی اولو که بذار تو دستای حاچ  همه یم گفیر

یشو بکنم.   ر  قصه ی من مفته و باید کنی 

ت ساحل زمزمه   ه در چهره ی پر از حی  مکتر کرد و خی 

 کرد :  

نفهمیدم چی شد، هر  اما قربون حکمت خدا برم که  _ 

دو با هم حامله شدیم و زایمانمون هم تو یه شب  

افتاد. تو شب وحشتنایک که منو کشت و دوباره زنده  

 کرد.  

  

 ]19:21 31.08.19[  

 124# 
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     یگانه علیزاده 

  

ساحل با چشماتر گشاده شده خودش را پیش کشید  

و همه تن گوش شد تا حرف های نشنیده ی  

 مادربزرگش را بشنود.  

زن به بشقاب دست نخورده ی ساحل اشاره زد و   پی 

 به روایت قصه اش وقفه ای انداخت :  

مادر شدی پوست و استخون! غذاتو نخوری   _ 

 تعریف نمیکنما!  

 و لبخند محوی هم چاشتر تهدیدش کرد.  

ساحل در حالیکه چشم از خانجون برنمیداشت  

ان حال با  قاشقر پر کرد و به دهانش فرستاد، در هم

ی لب چشمه تشنه   دلخوری تصنیع گفت : ننه میی 

؟! خب تعریف کن نوکرتم!    برمیگردوتر
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   یگانه علیزاده 

زن خنده ی از ته دیل کرد و لحظه ای دلش پر زد   پی 

 برای دیدن دوباره ی پدر ساحل!   

پشک مصیبت زده اش که همیشه ی خدا بخت از او  

 فراری بود!  

االن   اگر پشش زنده بود به حتم وضعیت شان با 

 متفاوت بود.  

چشمانش چرچر در صورت جوان ساحل زد و به این  

فکر کرد اگر سایه ی پدر باال رسش بود حال و روزش  

 این نیم شد.  

 که برای خودش ساخته بود  
ی

هیچوقت از این زندیک

 دخیر  
ی

رایصر نبود. کار و کار و درس شده بود تمام زندیک

ان ت   ساله ای چون او. مسلما   19
در دنیا دخیر

ر تر مشغول به کار   ر پایی  شماری هستند که از سنی 
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شده و خرج خانواده ی شان را در یم آورند اما نه     یگانه علیزاده 

مانند او که با یک رسمایه ی هنگفت به این روز  

خودش را انداخته بود. باز ذهنش گریز زد به شت  که  

حاج محسن وصیت نامه را عوض کرده بود. هیچ  

ِب  آخر چه شد که همشش  وقت ندانست آن ش

تصمیمش عوض شد و وصیت نامه را عوض کرد آن  

 هم بدون اینکه وصیت نامه ی قبیل را باطل کند.  

؟   _   خانجون کجاتی

زن با همان چشمان راه گرفته اش مالیم خندید.   پی 

زمان زیادی بود که دیگر خانجون از دهنش نیم  

 شنید. ننه! ننه!  

زن در اخالق و رفتارش   امروز که شهناز آمده بود پی 

دقیق شده بود یم دید هر چقدر که او خانمانه و با  
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   یگانه علیزاده 

طنازی رفتار یم کند نوه ی دیگرش مردانه و خوی  

 خشک و ت  لطافتر دارد.  

ک را داشت دیدن   برای او که آرزوی خوشبختر دخیر

ه یم کرد. ساحل   این تفاوت ها دلش را تی 

دوستداشتتر ترین نوه اش بود و تا پای جان برای  

 خوشبختر اش یم کوشید شاید 
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   یگانه علیزاده 

ز بود پشی که از همان شب   چون تنها فرزند فریی 

 اول با درد به دنیا آمد.  

خانجون قربون دهنت، نذار تو خماری قصه ات   _ 

 بمونیم!  

زن دستر به پایش گرفت و از جا بلند شد، قصه ی   پی 

ی بود و هربار که بخاطر یم آورد مانند بار   ر غم انگی 

 اول درد یم کشید.  

لیوان چای نباتر برای خودش ریخت و مانند هربار  

 ساحل همرایه اش نکرد.  

 نه ننه یگ دو ساعت بعد، حاال شما تعریف کن.   _ 

زن آیه کشید و باز انگار گم شد میان رزوهای   پی 

ه ی جانش را گرفته بود.    سختر که شی 

ثریا رو به دستور مادر حاچ  بردن پیش قابله ی  _ 

 ماهر شهر.  
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   یگانه علیزاده 

حاچ  هم سفر بود و نیم دونستیم یک برمیگرده،از  

ه فکر میکردن این یگ بچمم موندگار نیست  اونجا ک 

ر باال رس ثریا و من موندمو چهار درد زایمان!    همه رفیر

 ساحل لبخند تلچر زد و گفت :  
ی

 در جواب بهت زدیک

آره ننه! قدیما مثل االن با زن حامله خوب تا نیم   _ 

شد، چه زن ها که به خاطر کم کاری دور و بریاشون  

  . ر ر رفیر  رس زا از بی 

 نفس عمیقر کشید و حرف هایش را از رس گرفت :  

اما عمر به دنیا داشتم که یکهو حاچ  با دایه ی   _ 

خدابیامرزم رس رسید. باروم نمیشد تا نیم ساعت اول  

ش بباره   فکر میکردم دارم خیالشو میبینم، نور به قی 

هیچ وقت منو تو سختر قرار نداد تا رنگ و روی رسخ  

ر گرفت و فالفور برد منو  و پر د ردمو دید ماشی 

 درمونگاه شهر.  
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   یگانه علیزاده 

ر که چشم باز کردم   چشمت روز بد نبینه مادر، همی 

مادر شوهرمو دیدم. مثل هیوال باال رسم ایستاده بود  

و لعن و نغرین بود که نثارم یم کرد، من که تازه بهوش  

اومده بودم فقط صدای گریه ی بچه مو میخواستم  

و بیدادهای مادر حاچ  زهره آب  بشنوم که با داد 

کردم.نه برداشت و نه گذاشت و خی  مرگ بچه مو  

 داد.  

ساحل جیغ خفه ای کشید و دستش را روی دهانش  

 گذاشت.  

چشمانش از حدقه در آمده بود، باورش نیم شد. پس  

 پدرش؟؟؟  

 ساحل خندید خودش هم یم  
ی

زن از بهت زدیک پی 

 ناباوری.  دانست داستانش پر است از شوک و  
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   یگانه علیزاده 

روز تمام بیهوش بودم، از خواب پا   3آره ننه آره!  _ 

میشدم و تا جای خایل بچه مو یم دیدم دوباره غش  

فتم.    میکردم و از حال می 

 دستر روی پایش کوفت و آه کشید :  

بعیصر وقتا زبونم میچرخه نفرینش کنم اون   _ 

ا سال ها  روز زجر کشم کرد که ت  3نامسلمونو که اون 

بعد ترس از دست دادن بچه هام خواب راحتو ازم  

 گرفته بود.  

 چند قلپ از چایش نوشید و با نفس تازه ادامه داد :  

 روز چهارم بود که بالخره چشمام روشن شد.   _ 

دایه باال رسم اشک یم ریخت و حاچ  با چهره ی  

ستم  درمونده پشت به من سیگار دود یم کرد. یم دون

ر که چهره های رسزنش گر اطرافیانمو ببینم   همی 

دوباره از هوش یم رم، رمقر تو دست و پام نمونده  
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   یگانه علیزاده 

بود اما همون لحظه در باز شد و دخیر یگ از  

همسایه ها با بچه ای تو بغل داخل اومد. چشمام با  

وحشت از دایه به حاچ  و از اون به دخیر و بچه ی تو  

ک تر یم شد در گردش  بغلش که دم به دم بهم نزدی

بود. فکر یم کردم دارم باز خواب و خیال میبینم. بچه  

رو که تو بغلم گذاشت و رفت تازه باورم شد بالخره  

 ]  19:21 19. 31.08کابوس تموم شده.  [

 اش بود  
ی

ساحل با صدای بلندی که ناشر از هیجانزدیک

 گفت :  

 یعتر بچه ت زنده بود ننه ؟   _ 

زن با آه و  ر کرد و گفت :  پی   افسوس رسی باال و پایی 

 افتاده بود به جون ثریا! مادر   _ 
ی

این بار بچه مریک

 پشش قطع  
ی

حاچ  هم برای اینکه پای من از زندیک
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   یگانه علیزاده 

زمو داده بود به اونو همه جا چو انداخته   شه، فریی 

 بود این یگ بچمم مرده.  

 ساحل اخم هایش را درهم کشید و گفت :  

! ویل ننه شما رو که پیش همون   _  عجب زن ت  مروتر

ده بودن؟ چطور به این رسعت   قابله ی ثریا خانم نی 

 بچه رو جابجا کرده بودن؟  

زن رسی به چپ و راست تکان داد و نالید:    پی 

مادر، تو نمیدوتر اون خدابیامرز چه زن سخت و ت    _ 

 رحیم بود. از دست اون هر کاری بر میومد.  

 یه رو فهمید تهش؟  خب یک قض _ 

ان بشه الیه،   _  ر پیامی  حاچ  خدابیامرز که همنشی 

 اون فهمید.  

 لبخند خجیل زد و ادامه داد :  



  

  

  
 1353 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

خاطرمو خییل یم خواست خدابیامرز! گریه و   _ 

 ضجه هامو طاقت نیاورد و افتاده بود دنبال ماجرا.  

 ساحل با ت  قراری پرسید :  

 خانم اون بنده خدا چی شد؟  ثریا، ثریا   _ 

حاچ  با یه خروار پول راهیش کرد، بچه ای هم که   _ 

 نداشت.  

ساحل با ابروهای باال رفته به خونشدی مادربزرگش  

ه شد و با تغی  گفت :    خی 
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   یگانه علیزاده 

ننه دمت گرم! خوب خوش بحالت شدا! اون بنده  

خدا همه بچه شو از دست داد هم شوهرش! تو  

جووتر شد یه بیوه زن بچه مرده! دلت نسوخت به  

 حالش؟  

زن چایش را رس کشید و برای پر کردنش از جا بلند   پی 

 بود :  شد، صدایش پر از افسوس و ندامت 

چرا ننه چرا! اون روزها که خییل خوشحال بودم،   _ 

ر مادر با زنده موندنش منو تو یه رقابت سخت   ر فریی 

وز میدون کرد، ویل میدوتر ننه بعدش به عذاب   پی 

وجدان افتادم بس که دخیر بیچاره به خوابم میومد.  

انگار تو همون یک سال خییل دل به دل حاچ  داده  

 .  بود 

 االن کجاست؟   _ 

زن شانه ای باال انداخت و گفت :    پی 
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 دیگه بعد از اون هیچوقت ندیدمش.   _    یگانه علیزاده 

  

 ]19:21 31.08.19[  

 125# 

  

  

  

ساحل آب دهانش را قورت داد و به فکر فرو رفته  

 بود.  

داشت خودش را با شخصیت های قصه ی  

مادربزرگش مقایسه یم کرد. نیم دانست ماجرای او  

 مشابه ثریا است یا نگار؟  
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   یگانه علیزاده 

اما هر چه که بود دلش برای ثریا یم سوخت، اصال  

دلش برای نگار هم یم سوخت اما چه میکرد که  

ر و دوست داشته شدن   ین دوست داشیر طعم شی 

خوب زیر زبانش رفته بود و دل کندن حاال به این  

 آساتر ممکن نبود.  

غذایش را کنار زد و متفکر  بشقاب به نیم رسیده ی 

گفت : ننه! اگه جای تو و ثریا خانم عوض یم شد  

 چیکار یم کردی؟  

زن گنگ و گیج نگاهش کرد، ساحل اضافه کرد :    پی 

یعتر شما میشدی زن دوم و بعدم همه چیتو از   _ 

 دست میدادی.  

زن آیه کشید و این بار دیگر نم اشک در   پی 

افر بو  د که حتر جرئت  چشمانش حلقه زد، این اعیر
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ابرازش نزد خودش را هم نداشت، چه رسد به سوم     یگانه علیزاده 

 شخیص مانند نوه اش.  

 مادر، ثریا ت  گناه بود. من با تموم عداوت و   _ 
میدوتر

حسادتر که باهاش داشتم باز میفهمیدم که اون کاره  

ای نیست. دخیر بیچاره به خواست خودش زن حاچ   

 شد. نه پدری داشت نه  نشد با زور بود که رایصر 

مادری، نه کس و کاری، اون قدیما که مثل االن جنس  

ضعیف زن تواناتی استقالل رو نداشت، مجبور بود از  

 این خونه به اون خونه کار کنه تا  

خرجشو دربیاره تازه اگر صاحب خونه چشمش براش  

هرز نیم پرید. دخیر بیچاره همیشه از روی من  

منده بود تو تموم اون ایم   رسر سال، یک بار بهم ت  احیر

 نکرد ویل من بد کردم ننه بد کردم!  
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   یگانه علیزاده 

ر انداخت و رنگ و روی پشیمانش خی    رسش را پایی 

 ت  حد و حرصی بود که همیشه در دل  
ی

مندیک از رسر

 حس یم کرد :  

من یم تونستم نظر حاجیو برگردونم، بگم بمونه   _ 

روزها برام رقیب قدری بود  پیش ما اما نخواستم، اون 

که پشتیبان هم زیاد داشت، یم ترسیدم آخرش جای  

ه و خانم خونه و بچه هام بشه.    منو بگی 

ساحل آب دهانش را قورت داد و چه شباهت  

 وحشتنایک بود میان او و گذشته ی مادربزرگش.  

زن نم اشکش را زدود و گفت :    پی 

م کرد    وقتر رفت، دم آخری یک نگاه پر حرف حواله

که رومو برگردوندم من حتر بخاطر مرگ پشش هم  

 ازش دلجوتی نکردم.  
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زم تقاص     یگانه علیزاده  گایه وقتا فکر میکنم مرگ نابهنگام فریی 

 ظلیم بود که همه در حق ثریا کردیم.  

ی ته قلب ساحل تکان خورد. تقاص!   ر  چی 

 با رنگ و روتی زرد وارفته زمزمه کرد :  

 تقاص؟   _ 

زن ت  توجه به ساحل آش فته و پریشان حرف  پی 

 هایش را از رس گرفت :  

ر   _  دخیر بیچاره رو دست تنها ول کردیم، جامعه همی 

  50االن به یک زن بیوه به چه دیدی نگاه میکنه که 

 سال پیش نگاه کنه...  

 اش را شنید و وجدانش  
ی

و دیگر نگفت که خی  بیچاریک

ر نرود.  را خفه کرد تا آرامش خانواده اش از   بی 
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   یگانه علیزاده 

ساحل با دست و پاتی سست از جا بلند شد.  

چشمان گریان نگار دو گوی قوی بود که داشت زره  

ر یم برد. خانجون با تعجب   زره روحش را از بی 

ی نیم شنید. فقط به   ر صدایش زد اما گوش هایش چی 

 نگار و آن نگاه پر وحشتش فکر یم کرد.  

هایش را  بدون شک او هم باید روزی تقاص اشک 

 پس یم داد. بدون شک...  

 تمام شب را فکر کرد و فکر کرد.  

ر حاال هم بدکرده بود، جفت پا پریده بود   او همی 

 یک دخیر دیگر و در کمال قساوت مرد  
ی

وسط زندیک

ون از    اش را غصب کرده بود. کاری که اگر بی 
ی

زندیک

  گود یم نشست و قضاوت یم کرد نامردی و ت  مروتر 

 بود. حاال چه راحت ندای درونش توجیه یم کرد.  
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   یگانه علیزاده 

دستانش را به دور پاهایش حلقه کرد و زانو هایش را  

برای  بغل گرفت. اگر سورنا را از دست میداد دیگر 

 نیم ماند. مادرش  
ر
ه ای باف ر  هیچ انگی 

ی
ادامه ی زندیک

ر را   وس زهرش را ریخته بود، شهروز زمی  رفته بود، سی 

ش کرده بود، سورنا   از چنگش درآورده بود، امجد اسی 

هم باید یم رفت؟ اصال یم شد؟ دوام یم آورد؟ با  

 شکوه زمزمه کرد :  

ختیش  د آخه نوکرتم اگه واسه هم نبودیم چرا اندا _ 

؟    تو زندگیم؟ واس چی

درد عماد کم نبود حاال باید غمنامه ی سورنا زندگیو  

ه؟ خب چرا خدا ؟ چرا؟    ازم بگی 

ه؟ باید    کوفتر من رس و سامون نمیگی 
ی

چرا این زندیک

چه غلظ بکنم تا دست از امتحان و ابتال ها برداری  

عاشقر کردنش، آن  نوکرتم؟ داد و فریاد های سورنا و  
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   علیزاده یگانه 

دست های محکم و قوی که گرمایش فقط مختص  

او بود، آغوش گرم و مطمئنش که با سخاوتمندی  

ر   همیشه برای او گشوده یم شد، آن دورت بگردم گفیر

هایش! لبخند های یک طرفه اش، دست های  

مهربانش که همیشه برای جمع کردن موهایش آماده  

باز هم زنده    بود، همه ی این ها را از دست بدهد و 

 بماند؟ آخر مگر یم شد؟  

از دست دادن سورنا یعتر از دست دادن پشتیبان و  

تکیه گاهش، تصور کالس خایل از سورنا به اندازه ی  

کافر عذاب آور بود که بداند راه سختر در پیش  

 دارد...  

ر   نور تلفنش که در اتاق تاریک پیچید، بغضش را پایی 

نام سورنا برای شعله  فرستاد و آن را برداشت، دیدن 

ور کردن احساساتش کافر بود. با درد هق هق کرد و با  
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   یگانه علیزاده 

د و تلفنش   دستاتر لرزان و مخالف آیکون قرمز را فشر

 را خاموش کرد.  

 زجر کشیدنش دیگر آغاز شده بود...  

رسش را روی پاهایش گذاشت و اجازه داد یک امشب  

اشک هایش آزادانه بریزد و به سوگ عشق بنشیند.  

ر شده بود.  عشقر    که زره زره در او عجی 

  

صبح زود با چشماتر پف کرده از خواب بیدار شد،  

 کمیر از دو ساعت خوابیده  

  

 ]19:21 31.08.19[  

بود و تمام شب فقط گریسته و با هزاران هزار مکالمه،  

 رویاروتی خودش و سورنا را تجسم کرده بود.  
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   علیزاده یگانه 

کرد و لپ تاپ سورنا را از زیر  وسایل هایش را جمع  

ون کشید، با چشماتر که دوباره خیس از   تخت بی 

اشک شده بود دستر روی آن کشید و پربغض زمزمه  

 کرد :  

 بوی سورنو میدی!   _ 

یل داشته باشد، رسش را خم کرد و لب   بدون آنکه کنیر

هایش را به مانیتور بسته ی آن چسباند. دلش تکان  

 تکان میخورد.  

د برای سورنا که هیچوقت نگاهش هرز  دلش پر  ر می 

 نرفته بود.  

د و نگاهش رفت تی گوشر   لپ تاپ را به سینه فشر

تلفنش که از دیشب خاموش بود و یم دانست تماس  

 های ت  شماری را از خود عبور داده.  
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   یگانه علیزاده 

ر صورتش به   اشک ها را پا کرد و برای شسیر

 طرف  
ی

دستشوتی پناه برد. کاش آن روی خوش زندیک

 بر میگشت.  او هم 

مشت مشت آب به صورتش ریخت و از نگاه به  

چشمان پف کرده اش که تصمیم سخت دیشبش را  

 به یاد یم آورد فرار کرد.  

باز کردن در همزمان شد با روبرو شدن با خانجون.  

ر انداخت تا چهره ی آشفته اش   ساحل رسش را پایی 

زن   او را لو بدهد. اما پی 
زرنگ تر از این بود که  کمیر

نگاه گریزان نوه اش را نشناسد. دست هایش را گرفت  

چی شده مادر؟ این چه حال   _ و با نگراتر زمزمه کرد : 

 و روزیه؟  
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ساحل چانه باال انداخت و از مادربزرگش فاصله  

گرفت. نیم خواست حرف بزند چرا که بغضش یم  

 ترکید.  

کشید تا بتواند بر خودش  تند تند نفس عمیق یم  

ر نچکد اما سخت   مسلط شود و اشک هایش پایی 

 بود، یادآوری خاطرات سورنا کار را سخت یم کرد.  

زن پشت رسش به راه افتاد و دوباره حالش را   پی 

ر را   پرسید اما ساحل سکوت کرده فقط ایستاده و زمی 

 یم نگریست.  

ر یم چکید و در گل های قایل گم یم ش  د.  اشک ها پایی 

وع کرده بود.    ساحل عزاداری را رسر

زن دست روی شانه اش گذاشت و پرسید :    پی 

 کار دلته؟    _ 
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   یگانه علیزاده 

ب باال آورد.   تزده رسش را به ضر ساحل شوکه و حی 

چشمانش دودو یم زد و ناباورانه مادربزرگش را نگاه یم  

ش را به هدف زده بود.    کرد که تی 

د و ادامه داد :   زن شانه اش را فشر  پی 

نوه ی عزیز من دلش رفته؟ ساحل نگاه دزدید و   _ 

مید.    رسر

خجالت نداره مادر! عشق که دست تو نیست که   _ 

بتوتر در رو به روش ببندی. مهمون ناخونده ایه که  

 میاد و صابخونه رو بیچاره ی خودش میکنه!  

 ساحل تک خند پربغیصر زد و زمزمه کرد :  

ر االنش بیچاره شدم،  _  اما اگه بذارم موندگارم   همی 

 شه از اینم بیچاره تر میشم خانجون!  
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   علیزاده یگانه 

مظلومیت و بغض مشهود در کالمش دل خانجون را  

 لرزاند.  

ک بیچاره!    دخیر

 بزند خودش ادامه داد  
ر
قبل از اینکه مادربزرگش حرف

 : 

خدا چقدر مهربونه؟ انقدری هست که از یک گناه   _ 

 خودخواسته م چشم پوشر کنه؟  

زن لرزی کرد و ناباور نامش را صدا زد. اما ساحل   پی 

 در میان گریه خندید:  

 نه ننه! بد به دلت راه نده. هنوز غلظ نکردم.   _ 

وس به اندازه ی کافر حالش را از همه   و خاطره ی سی 

ر بد کرده بود. اما سورنا...    چی 

ساحل لپ تاپ و کوله اش را برداشت و با  

 خانجون جدا شد و رفت.  خداحافظر زیر لب از  
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   یگانه علیزاده 

خودش یم دانست و خدایش. هربار که به ترک  

سورنا فکر میکرد انگار با دست خودش قلبش را تکه  

تکه یم کرد، قلبش تی  یم کشید و انگار تمام سلول  

 های تنش با این تصمیم عزاداری یم کردند.  

  

 ]02:43 08.09.19[  
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فر فکرش پاره شد و رس بلند   کرد. این  با صدای ارسر

وقت صبح فقط او را کم داشت. مسلما قصد داشت  

# 126   

  

  

  

  

                                           

                                           

                              

    

_         
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با سوال هایش دوره اش کند. با ت  حایل سالم  

کوتایه کرد و منتظر و ت  حوصله نگاهش را به او  

د. رسدی نگاهش آنقدر زیاد بود که پش بیچاره   سیی

 دستپاچه و تته پته کنان گفت :  

 در مورد پروژه میخواستم حرف بزنم.   _ 

ر کرد و گفت :  ساحل رس   ی باال و پایی 

 بفرمایید یم شنوم.   _ 

 اما انگار وقت ندارین؟   _ 

 ساحل ت  حوصله چانه ای باال انداخت و گفت :  

ونم شما بفرما!   _  ر  نه یه خرده نامی 

فر لبخند پهتر به صدای گرفته ی ساحل زد و   ارسر

 گفت :  

 _  ! ون بودن جذات 
ر  چه نامی 
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های ساحل درهم رفت این پشک به چه  به آتر اخم 

ین زباتر یم کرد.    شی 
 جراتر

یادم نمیاد به شما اجازه داده باشم غی  پروژه تون   _ 

 حرف دیگه ای بزنید!  

 به آتر صورت پش از خجالت قرمز شد.  

 ساحل دندان قروچه ای کرد و گفت :  

االن که میبینم واسه پروژه تونم وقت ندارم،   _ 

 گردونم. به سالمت.  مدارکتونو برمی 

آنقدر اعصابش ضعیف شده بود که قید دستمزدش  

فر پشیمان و مضطرب راهش را   را هم زده بود. ارسر

 بست و گفت :  

 ببخشید قصد جسارت نداشتم آخه شما...   _ 

فر بکش کنار وقت ندارم!   _   آقای ارسر
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   یگانه علیزاده 

پش با چهره ای نادم و پشیمان نگاهش کرد و گفت :  

 معذرت میخوام واقعا قصد بدی نداشتم.   _ 

چهره اش آنقدر مظلوم شده بود که دل ساحل را نرم  

 کرد.  

اگر به کار من اعتماد ندارید به سالمت اگر دارید   _ 

دیگه این سوال و جوابا واس خاطر چیه؟ تحویلت  

 پنج اردیبهشته تموم میکنم دیگه.  

پشک بدون هیچ حرف دیگری تا کمر خم شد فقط  

ر کرد. انگار زهر چشم ساحل خوب او را ترسانده  تشک

 بود.  

فر باشه خییل ممنونیم گفت و عقب گرد کرد که   ارسر

برود اما آتش خشیم که به طرفش رسازیر شد او را در  

جا متوقف کرد. چشمانش از چهره ی جدی ساحل  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   علیزاده یگانه 

جدا شد و باال تر رفت جاتی که مردی با اخم های  

ای غضب آلود نگاهش یم کرد. ساحل  درهم و چهره 

ه ی او با گیچ  رسش را به عقب برد.    با دیدن نگاه خی 

ان مانده   نیم دانست چه دیده بود که اینگونه حی 

بود. برگشتنش به عقب همزمان شد با برخورد شانه  

 اش با سینه ی سورنا.  

هول کرده جیغ خفه ای کشید و قدیم عقب رفت.  

ر ریخت.    قلبش هری پایی 

فر فعال خدانگهداری گفت و با نگایه که هنوز    ارسر

گیج اخم های درهم سورنا به او بود پشت کرد و  

رفت. پش بیچاره دلیل این خشم و خروش را نیم  

 دانست.  

فر بلکه به هر آنچه که دور و   ساحل نه تنها به ارسر

برش بود ت  توجه شده بود. چشمانش با تعجب و  

ورت عصباتر و البته آشفته ی سورنا یم  نگراتر در ص
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   یگانه علیزاده 

چرخید. موها و ریش بلند و نامرتبش، صورت خسته  

و تکیده اش و از همه بدتر چشمان رسخ و رگ گرفته  

 را فریاد یم زد تمام توجه  
ی

ای که خشم و خستگ

 ساحل را معطوف خود کرده بود.  

 داد و ت  رمق زمزمه کرد:  
 به لب هایش حرکتر

 سورن؟  چی شده   _ 

 سورنا دندان قروچه ای کرد و با صدای آرایم غرید :  

 این ت  وجود چی یم خواست اینجا؟   _ 

یز از حسادت و تعصبش ساحل را فهماند   صدای لی 

فر را زودتر معرفر کند.    که باید ارسر

اون پش، اوتر که تو فکر میکتر نیست سورن، اون   _ 

 فقط یگ از همکالش هامه.  

ه و گرفته نگاهش یم کرد.    سورنا تی 
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   علیزاده یگانه 

صدای ساحل با دیدن این همه خشم جا خوش کرده  

 در چشمان سورنا به لرزش افتاده بود :  

 ب...به جون...خو...خودم اون..   _ 

سورنا دندان قروچه ای کرد و دستش را با خود کشید  

و به راه افتاد، ساحل چند قدم به دنبالش کشیده شد  

به نرده ها بند کرد و پایش را به   اما بعد دستش را 

، تصمییم که دیشب گرفته بود با تمام قوا پشت   ر زمی 

ر حاال   پرده ی چشمانش مجسم شده بود، همی 

 وقتش بود.  

 کالس دارم.    _ 

 سورنا اخمو به سمتش برگشت و طلبکار گفت :  

 منم بهت نیاز دارم.   _ 

میده رس   ساحل با قلت  پر هیحان و چهره ای رسر

 ایستاد.  جایش 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر   سورنا دوباره دستش را کشید و چند تا پله را پایی 

 آمد.  

 حالم خرابه بیا!   _ 

آنقدر که او مظلومانه گفته بود مگر دیگر یم توانست  

ر حاال برای   مخالفت کند، آن هم ساحیل که همی 

 سورنا به تشویش افتاده بود.  
ی

 درماندیک

ر آمد در حالیکه   دست ساحل را محکم  پله ها را پایی 

ه ی   گرفته بود، حتر از جلوی حراست و نگاه های خی 

شان رد شد بدون آنکه از تصمیمش برگردد. تمام  

س وحشتنایک دست و پا   دیشب بیدار بود و در اسیر

 زده بود.  

ر را برایش باز کرد و منتظر ماند سوار شود،   در ماشی 

ار بود و ح  ر ه ی تک  ساحل از جلب توجه بی  ال نگاه خی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   علیزاده یگانه 

ر بدون   و تویک از بچه ها را حس یم کرد، برای همی 

تعلل سوار شد تا بیشیر از این به مرکز توجه تبدیل  

نشود. باز خوب بود که رس صبح بود اگر وسط  

 دانشکده بود چه باید یم کرد؟!  
ر

 شلوغ

ر را دور زد و سوار شد. تا رسیدن به   سورنا ماشی 

انشان رد و بدل نشد.  مقصد حتر کلمه ای حرف می 

ساحل نیم دانست با این حال و روز آشفته ای که از  

 او دیده بود، تصمیمش را چگونه بگوید؟  

ر    اما به خودش نهیب زد هر طوری که هست همی 

  

 ]02:43 08.09.19[  

 امروز قال قضیه را بکند.  

وقتر سورنا روبروی خانه اش توقف کرد و در میان  

ر را داخل   بهت و تعجب ساحل، ریموت را زد و ماشی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

آورد بالخره سکوت میانشان با صدای متعجب و  

 البته نارایصر ساحل شکسته شد :  

 واسچی اومدی اینجا؟   _ 

 اگر اون ت  صاحابو جواب میدادی یم فهمیدی.   _ 

ر پیاده شد.    سورنا این را پر حرص گفت و از ماشی 

ر را دور زد و  ساحل گیج و وارفته نگاهش   کرد که ماشی 

 در سمت او را باز کرد :  

 یاال! پیاده شو!   _ 

 که پریده بود نگاهش کرد، حاال کیم  
ی

ساحل با رنگ

ترسیده بود، بخصوص که رفتار سورنا عجیب غریب  

 بود.  

 خونه چیکارم داری؟   _ 
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   یگانه علیزاده 

 این را با زانواتر سست و حایل پریشان گفت. 

سورنا متعجب از ترس مشهود کالمش به عقب  

چرخید. چهره ی ساحل رنگ پریده و چشمانش دودو  

یم زد، حالتر بود که سورنا هیچ نیم پسندید. حالت  

.  ت    اعتمادی و ت  اطمیناتر

 دستش را به نریم کشید و گفت :  

یم ترش؟ اونم از من؟ ساحل دستش را کشید و   _ 

 گفت :  

 خب چرا باال؟   _ 

سورنا رسی به تاسف تکان داد و دستش را دوباره در  

دستانش قفل کرد، اما لحنش پر از خواهش و تمنا  

نیم خواست امروز را بدون  بود، انگار به هیچ صورتر  

 او بگذراند  :  

 بیا لج نکن! یه امروزو با دل من راه بیا! لطفا!   _ 



  

       ساحل 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
حیاط به انتها رسید، سوار آسانسور شدند و بالخره     یگانه علیزاده 

پشت در واحد سورنا ایستادند در حالیکه قلب  

بان گرفته بود.    ساحل محکم ضر

سورنا در را باز کرد و او را هم به دنبال خود داخل  

 د.  کشی

کفش هایش را از پا کند و همان جا رها کرد وقتر در  

خانه را قفل کرد بالخره رضایت داد و دست ساحل را  

 رها کرد.  

د   ساحل وحشت زده دستش را دراز کرد تا کلید را بگی 

 : 

؟   _   داری چه غلظ میکتر

 این را با نهایت خشم و هراس فریاد کشیده بود.  



  

  
 1382 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

کلید را در جیبش انداخت و به طرف کاناپه ی  سورنا  

روبروی تلویزیون رفت، با خونشدی اعصاب خرد  

ر گذاشت و   ، سوییچ و گوشر اش را روی می  کتر

ون کشید. این خونشدی را تاب نیاورد   گرمکنش را بی 

و با قلت  که حاال ت  امان یم کوبید دوباره صدایش را  

 بلند کرد، این بار صدایش به  
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   یگانه علیزاده 

 

  

          

_                             

                                    

          

_                         

  

   08.09.19   02:44    
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   یگانه علیزاده 

 من..من که نمیخوام در برم!   _ 

 پوزخند زد و گفت :  سورنا  

 از چشات معلومه!   _ 

ساحل لب برچید و کفش هایش را از پا کند، کوله  

ر گذاشت تا مبادا لپ تاپ   اش را با احتیاط روی زمی 

سورنا آسیت  ببیند، بعد با همان بغض میان گلویش  

 به طرف سورنا به راه افتاد.  

د سورنا که نیم دانست   کم مانده بود گریه اش بگی 

 ا از رس گذرانده بود.  چه ها ر 

سورنا روی کاناپه دراز کشید و ساعدش را روی پیشاتر  

اش گذاشت. دیشب چه شب وحشتنایک بود... هر  

بار که یاد نگار یم افتاد تنش یخ یم کرد اگر فقط نیم  

ساعت دیرتر یم رسید... نفس عمیقر کشید و  
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یم  نگذاشت ذهنش ادامه اش را کامل کند. حتر ن   یگانه علیزاده 

 توانست به آن فکر کند.  

با حایل کیم بهیر آرام آرام به طرفش گام برداشت. تا  

به امروز او را این همه پریشان و آشفته ندیده بود به  

جز چند ماه قبل که رس کالس تحلیل هر چه کرده  

بود اخم های پیشاتر اش عقب نرفته بود. آن روز که  

 اش بود و حال  البته بعدش فهمید، 
ی

نگار دلیل آشفتگ

هم حدس یم زد قضیه به او ربط پیدا کند. آخر دیروز  

ر را فهمیده بود.    بیچاره همه چی 
 دخیر

 آرام کنار کاناپه اش برای خودش جا باز کرد و لب زد :  

 چی شده سورنا؟   _ 

سورنا خودش را عقب تر کشید تا جا برای ساحل باز  

بود عصباتر بود نیم  شود، از اینکه از او ترسیده  

 خواست دوباره این خیال راحتش، ناراحت شود.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ساحل شانه اش را تکان داد و گفت :  

؟ من دارم...   _  تر ر  چرا حرف نمی 

 یه چاتی میدی بهم؟   _ 

ساحل از این خواسته ی یکهوتی او جاخورد. زبان به  

کامش چسبید و سکوت کرد. به نظر یم رسید بیشیر  

آنچه که فکر یم کرد حال سورنا خراب است. البته  از 

ای گفت و به رسعت از جایش بلند شد در حالیکه  

گریه و زاری های دیشبش مدام جلوی چشمش بود.  

برای توجیه به خودش نهیب زد، سورنا به او نیاز دارد  

ان محبت هایش فرا رسیده. هر چند که   و وقت جی 

عده ی تنها  وجدانش دست بردار نبود اما خب با و 

امروزی که میداد بالخره وجدانش را هم متقاعد کرد  

تا سورنا را تنها نگذارد. وقتر کابینت ها را به دنبال  

چای زیر و رو یم کرد فکرش تی این بود که حال و روز  
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دیشب جهنیم اش بسیار بهیر از حال امروزش بود.     یگانه علیزاده 

انگار اگر قصد جداتی داشت دیگر نباید چشمانش  

ر حاال فهمیده بود سورنا  به او یم ا فتاد، چون همی 

 تواناتی برگرداندش از هر تصمییم را دارد.  
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   یگانه علیزاده 

فکر  آیه کشید و با اعصات  که از پیدا نکردن چای و 

ش خرد شده بود پر حرص زمزمه کرد :    درگی 

 پس این کوفتر ها کجاست؟   _ 

آخرین کابینت را که باز کرد چشمش به پالستیک  

چای افتاد، نفس راحتر کشید و یک قاشق از آن  

 برداشت.  

تا به حال به یاد نداشت یک برای دم کردن چای اقدام  

انه ای بلد نبود، از  کرده بود، اصال او هیچ کار  دخیر

وقتر که خودش را شناخت، مردانه کار کرده بود و  

ر پدرش هوشیارانه جنگیده بود، تنها   برای حفظ زمی 

 اش  
ی

آوانیس که به خود داد اذن حضور عماد در زندیک

 بود که آن هم گند زد به گذشته و آینده اش...  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

آه غمباری کشید و به تقلید از خانجون چای را زیر  

 آب گرفت تا غبارش شسته شود.    شی  

سورنا که از صدای ترق ترق کابینت ها رسش را بلند  

کرده بود، نگاهش به او افتاد که مانند فرفره دور  

خودش یم چرخید و برای درست کردن یک لیوان  

چای چقدر به زحمت افتاده بود. صحنه ی حضورش  

ر بود که  خانه آنقدر هوس انگی  ر سورنا تمام  در آشیی

خانه   ر دیشب را فراموش کرد و طوری به طرف آشیی

برگشت که حتر یک لحظه از این درام زیبا را از دست  

خانه ی خانه اش   ر ندهد. دخیر محبوبش در آشیی

 ایستاده و برایش چای دم یم کرد.  

ر برداشت و از او   بدون رس و صدا تلفنش را از روی می 

فت که آخر رس  عکس گرفت، نه یگ نه دو تا آنقدر گر 
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   یگانه علیزاده 

د، این صحنه ها را باید برای   ترجیح داد فیلم بگی 

 خودش ثبت یم کرد.  

تلفن به دست آرام آرام به طرف ساحل قدم  

ی را از   ر ر چی 
برداشت، به نظر یم رسید قصد برداشیر

کابینت های هواتی داشت که قدش به آن نیم رسید،  

سورنا با ظرافت تلفنش را به آکواریوم روی اپن تکیه  

 داد تا تمام لحظاتر که قصد رقم 

زدنش را داشت در خود ضبط نماید، بعد بدون رس و  

ک   صدا آنقدر جلو رفت تا دقیقا پشت رس دخیر

ایستاد، اگر برمیگشت مستقیم به آغوشش فرو یم  

 رفت.  

قبل از اینکه ساحل متوجه شود دستش را دراز کرد و  

کوچگ که با برچسب  در امتداد دست ساحل قویط  

 رویش هل نوشته بود را برداشت و به دستش داد.  
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   یگانه علیزاده 

؟   _   اینو یم خواستر

ساحل ترسیده از حضور ناگهاتر اش هیم کشید و  

 عقب پرید.  

سورنا لبخند مهرباتر زد و دستش را طوری روی  

کابینت قرار داد که راه فرارش را ببندد، نیم خواست  

ر خارج شود.    از کادر دوربی 

 کجا یم دونستر چای بدون هل نیم خورم؟  از   _ 

ر باعث یم شد   صدایش آرام و بازیگوش بود و همی 

مزده یه آب دهانش را قورت دهد.    ساحل رسر

 َح..حدس زدم!   _ 

ر کرد.    سورنا ابروتی باال پراند و رسش را باال و پایی 

 دارچینم بریز!   _ 
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   یگانه علیزاده 

چشم غره  ساحل برای آنکه به خودش مسلط شود، 

 ای رفت و گفت :  

 امر دیگه ای باشه؟ سورنا نرم خندید و گفت :   _ 

 _   !  عریصر نیست دلی 

بان قلب دخیر بیچاره روی هزار رفت و برگشت!   ضر

احساس یم کرد قلبش تمام خون بدنش را در صورتش  

 پمپاژ کرده.  

 سورنا با لذت نگا  

  

 ]02:44 08.09.19[  

شد دوست داشت او  هش یم کرد که رسخ و سفید یم 

را بوسه باران کند یا آنقدر سفت در آغوشش بچالند  

 تا صدایش در آید اما فعال وقتش نبود.  
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   یگانه علیزاده 

دستش را برداشت تا ساحل بتواند رد شود، بن  

فاصله ی یک قدیم اش ایستاد و آرنجش را روی اپن  

گذاشت نیم خواست فرصت نگاه کردنش آن هم این  

 از دست بدهد.   همه نزدیک را 

 چرا گوشیتو خاموش کردی؟   _ 

ساحل ت  حواس آه کشید با وجود تصمیم دیشبش  

فکر نیم کرد حاال این همه نزدیک به او ایستاده و  

 برایش چای هل دار بریزد!  

 حالم خوب نبود.   _ 

 سورنا با نگراتر پرسید :  

 چرا عزیز؟   _ 

ی.   _  ر س چی   خوب نبودم دیگه، نیی

 کیم مرتعش بود.    صدایش بغض آلود و 
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   یگانه علیزاده 

به این بچه ژیگول امروزی که ربظ نداره؟ ساحل   _ 

 چانه باال انداخت و آرام لب زد :  

اون بدبختو اشتباه گرفتر اون اصال روحشم خی    _ 

 نداره!  

شنیدن این خی  برای سورنا خوشایند نبود، این یعتر  

 فرد دیگری بود که سورنا هنوز ندیده بودتش.  

قروچه ی سورنا به گوش یم رسید و  صدای دندان 

 قبل از اینکه آتش خشمش فوران کند اضافه کرد :  

 هر یک بود تموم شد، قسم میخورم.   _ 

سورنا با نگایه که هنوز عصباتر بود رسش را ریز تکان  

خانه خارج شد.   ر  داد و از آشیی

اعصاب هر دویشان با یادآوری سوم شخیص خرد  

سورنا بیشیر به این خاطر که او را نیم  شده بود و 
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   یگانه علیزاده 

شناخت این همه ی تمرکزش را بهم یم ریخت.اما  

نیم دانست که آن پش روزی از برادر هم به او نزدیک  

 تر بوده...  

ر را چرخاند   خانه خارج شد و جهت دوربی  ر از آشیی

طوری که وقتر ساحل کنارش روی کاناپه یم نشست  

 کند.    را به خوت  ضبط

ون آمد و سورنا   خانه بی  ر ساحل با سیتر چای از آشیی

ک   ی پنهان این دخیر محو شد میان طنازی و دلی 

  .  دوستداشتتر

ر انداخته بود انگار چای   طوری رسش را پایی 

 خواستگاری اش را یم برد.  

وقتر سیتر چای را کنارش گذاشت، سورنا به آرایم  

 گفت :  
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   یگانه علیزاده 

؟!  یک بشه شب خواستگاری چاتی بیا   _   ری واسم دلی 

ساحل با چشماتر گشاده شد ابرو باال پراند که سورنا  

 خندید و قربان صدقه اش رفت.  

 رسش را رو به سقف باال گرفت و با خنده گفت :  

 ای خدا من فداش بشم یا هنوز زوده؟   _ 

ض و   این بار دیگر ساحل نتوانست خوددار باشد معیر

ر مشتر به  مگی   شانه اش کوبید و صدایش کرد :  رسر

 سورنا؟   _ 

ی خودتو   _  جوِنجون سورنا؟ جای من نیستر که دلی 

 ببیتر آخه!  

  

 ]02:44 08.09.19[  
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   یگانه علیزاده 

  

  

  

  

خوب که از رسخ و سفید شدن ساحل لذت برد یگ   

از کوسن ها را برداشت و روی پایش گذاشت و قبل از  

مهلت دهد، رسش را روی آن گذاشت. بند  اینکه به او 

دل ساحل پاره شد و بهت زده و با دهاتر باز سورنا را  

نگاه کرد که با فاصله ی بالشت رسش را روی پایش  

 گذاشته بود.  

نیم دانست صدای گرومب گرومب قلبش را یم شنود  

ر بود در آن سکوت صبحگایه حتما   یا نه؟ اما مطمی 

 به گوش یم رسد.  
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   یگانه علیزاده 

 بان افتاده بود وقتر یم پرسید :  به لکنت ز 

؟   _   چ..چی کار د..داری یم..کتر

ه به   آب دهانش را قورت داد و دو چشمش خی 

موهای پر پشت سورنا بود که حاال از همیشه به او  

 نزدیک تر بود.  

سورنا پاهای بلندش را با نفس عمیقر که کشید دراز  

 کرد و ساعدش را دوباره روی پیشاتر اش گذاشت.  

چشمان ساحل با یک لبخند محو از موهایش جدا  

ون زده و به   شد و به پاهایش رسید که از کاناپه هم بی 

 مبل دیگر رسیده بود!  

 چه قد و قامتر داشت!  
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   یگانه علیزاده 

آن از قدش این همه از کمر پهنش که تمام کاناپه را  

اشغال کرده بود در حالیکه اگر خودش به همان وضع  

 نییم از آن را هم نیم توانست پر کند.    دراز یم کشید 

با جابجاتی که به رسش داد موهای سورنا دستش را  

قلقلک داد. لبخند مالییم روی لب هایش نشست و  

 دستش لرزید برای نوازش آنها!  

 صدای سورنا حواسش را به خود معطوف کرد :  

؟   _   دلی 
تر ر  چرا حرف نمی 

از روی  و ساحل که جوات  نداد، سورنا ساعدش را 

داشت و با چرخاندن گردنش به سمت باال   پیشانیی 

 سوایل نگاهش کرد.  

وع   ساحل آیه کشید و فکر کرد چه بگوید؟ از کجا رسر

کند؟ بعد ناامیدانه با خودش فکر کرد، اصال چرا  
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   یگانه علیزاده 

بگوید؟ وقتر قرار است این رشته ی محبت پاره  

ر یا نگفتنش چه سود؟    شود گفیر

 ندا _ 
ر
 رم!  حرف

سورنا باز رسش را جابجا کرد و باز تن ساحل مورمور  

 شد.  

د، باید آن   انگار نیم توانست روی بالش آرام بگی 

ر یم رفت و رسش مستقیم یم نشست   حائل از بی 

 روی پای یار تا تمام سلول هایش به قرار برسند!  

 حرف بزن برام، صدات مسکنه!   _ 

ساعدش را دوباره به  سورنا این را به آرایم گفت و  

پیشانیچسباند. پشت پرده ی چشمانش تصویر واضح  

نگار قرار داشت و آنقدر شب قبل وحشتناک گذشته  

 بود که حال نیاز داشت فقط به آرامش برسد.  
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   یگانه علیزاده 

اما به نظر یم رسید ساحل این لطف را از او دری    غ  

 کرده بود.  

نرم میکند  سورنا یم فهمید با وجدانش دست و پنجه  

د آشفته و   و از اینکه قرار است جای نگار را بگی 

معذب است، دلش یم خواست زودتر این موانع را از  

ر برده و به ساحل بفهماند او برای همیشه برای   بی 

 اوست و بالعکس.  

 با خودش فکر کرد چه شد که به اینجا رسید؟  

اف کرد.   و بعد به ناجوانمردانه بودن کار خودش اعیر

به دنبال مقرص یم گشت سنگیتر بار این   داشت

 تصمیم را نیم خواست تنهاتی به دوش بکشد.  

شاید آن روزی که حس کرد هر چقدر عاشق هر  

چقدر کامل، باز هم برای نگار کافر نیم باشد دلش رسد  
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   یگانه علیزاده 

ی که با تمام دنیا   شد و شاید آن زمان که دید دخیر

د دلش  یم جنگید اما کنار او رس تسلیم فرود آورده بو 

 گرم شد.  

ر لذت بخش تر از این نیست که   برای مرد هیچ چی 

ی که به   تکیه گاه باشد، آن هم تکیه گاه دخیر

 هیچکس اعتماد نیم کند...  

اصال حس غرور در تنش شعله ور یم شد وقتر کنار  

 خودش یک ساحل کامال متفاوت یم دید.  

ی که شخصیت ظاهری اش را یم  شکست و با  دخیر

 آن خود واقیع اش کنارش قرار یم گرفت.  

 آیه کشید و به یاد دیشب کابوس بارش افتاد.  

وقتر بعد از چند ساعت حرف زدن و توضیح دادن  

همه ی اینها نگار آرام نگرفت، برای رساندنش به  
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   یگانه علیزاده 

ر و چشمه ی اشگ که   خانه اقدام کرد.حال نامطمی 

 قصد خشک شدن نداشت،  

نیاورد و او را به خانه   باعث شد دلش طاقت

رساند،خوشبختانه پدر نگار حضور نداشت و دستش  

 برای صحبت کردن باز بود.  

ی   ر نیم دانست نگار از ارتباطش با او به مادرش چی 

گفته یا نه اما رویش با عمه مهتابش باز بود و یم  

ایم به   دانست آنقدر برایش عزیز هست که ت  احیر

 وجود نیاید.  

نگار را رساند و خودش هم باال آمد تا دقایقر با عمه  

ان عمه   ه و حی  اش صحبت کند.ت  توجه به نگاه خی 

مهتاب،نگار را در آغوش گرفت و به اتاقش برد،نیم  

ساعت در اتاقش ماند، دستان کوچکش را گرفت تا  
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   یگانه علیزاده 

ی اباتی نداشت و حال نگار بدتر  
ر د.از چی  خوابش بی 

 تنهایش بگذارد.   از آن بود که 

وقتر در جواب نگار که پر بغض از او یم پرسید اگر  

 این همه نگرانش است چرا قصد ترکش را دارد گفت:  

ر نسبتت بشم   _  ر رفیر هیچوقت نمیتونم باعث از بی 

نگار! تو هنوز دخیر عمه ی کوچیک متر که وظیفه  

دارم ازت مراقبت کنم، هیچی تغیی  نکرده فقط یک  

فتم. اینکه تو همون دخیر عمه بموتر  تصمیم جدید گر 

 و من برم دنبال عشق واقیع!  

تلخ و برنده گفت و بعد سکوت کرد. خودش هم یم  

ی به قلب نگار وارد یم کند.   ر فهمید که چه خنجر تی 

ه در چشمان مصمم و خونشد سورنا زل زل   نگار خی 

دانه  نگاه کرد، آنقدر که چشمش به سوزش افتاد و 

ر غلطید.    های درشت اشک تند تند پایی 
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   یگانه علیزاده 

 راست راستر از او دل کنده بود؟  

وقتر سورنا با یک دست موهایش را نوازش یم کرد و  

با دست دیگرش دستش را گرفته بود دنیا به کام دخیر  

بیچاره بود حتر حرف های دلشد کننده ی سورنا هم  

 جز توهم به نظر نیم رسید.  

  

 ]02:44 08.09.19[  

اما انگار برای سورنا خییل راحت بود که ت  رحمانه یم  

ی است   تازاند و به این فکر نیم کرد این همان دخیر

که بخاطرش کامران را سیاه و کبود کرده بود. کامراتر  

 که بعد از آن اتفاق برایش شد یک غریبه ی ت  ارزش! 

نمیخوام که بات قطع رابطه کنم نگار؟ چند ساله   _ 

فهمیدیم راهمون سواست. تو هنوز دخیر   باهمیم االن
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   یگانه علیزاده 

عمه ی خوشگل متر که نمیذارم کیس چپ نگات  

کنه اما بدون دخیر عمه نه کیس که آینده مو باهاش  

 یم سازم!  

سورنا عادتش بود همینطور رک و ت  پرده حرف یم  

ر خوشش نیم آمد   زد، او هیچ وقت از حاشیه رفیر

 با تو عاشقر را تجربه  حتر یم خواست بگوید اصال 

نکرده است، همیشه این احساس مسئولیت بود که  

او را به نگار وصل یم کرد، همیشه این قلب لعنتر اش  

ی نگار یم سوخت و برای دخیل   بود که از گوشه گی 

کردن به اجتماع بچه های فامیل، به هر کاری او را وا  

 یم داشت.  

ر این حرف ها!     اما حاال سخت بود گفیر
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   یگانه علیزاده 

نگار رنجور و ضعیف پیش رویش طاقتش را نداشت  

و چه کیس بود که نداند هنوز هم اشک هایش حال  

 سورنا را بد یم کرد.  

کاش به او یم توانست بفهماند فرق میان دوست  

ر حس االنش به نگار و ساحل   ر و عشق، همی 
داشیر

بود. به خدا که او را دوست داشت و اگر باز کامران و  

ر یم شد خون   یا سعید واالهای دیگری رس راهش سی 

به پا یم کرد، چرا که ارزش نگار را باالتر از آن  

ر مردان    این چنی 
میدانست که بازیچه ی خوشگذراتر

هوسبازی شود اما با همه ی این ها عشق، حیس که  

 را در او چند برابر یم کرد، مانند دوپینگ  
ی

امید به زندیک

ر یم   عمل کرده و انرژی وجودش  را تا آخرین حد تامی 

 کرد به دخیر دیگری تعلق داشت.   
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 که با جابجاتی ساحل عطر خنکش در مشام  
ر همی 

سورنا پیچید راحت تر توانست دیشب را بخاطر  

بیاورد و اعصابش متشنج نشود. دلش یم خواست  

کش را در   بالش را بردارد و دستان ظریف دخیر

ین ، کابوش  موهایش فرو کند و با این خلسه ی شی 

دیشب را فراموش کند اما ساحیل که یم دید حتر  

 صدایش را هم از او دری    غ کرده بود.  

وقتر بعد از نیم ساعت صحبت ت  وقفه اش با عمه  

ر شت   از اتاق نگار آمد،  
مهتاب، صدای شکسیر

رساسیمه از جا پریده و به سمت اتاق دویده بود. نیم  

ر شد  به خواب رفته است    ساعت قبل وقتر مطمی 

اتاق را ترک کرده بود و حال نیم دانست برای چه  

ر از اتاقش آمده است ؟    صدای شکسیر
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ی که فکر نیم کرد   ر وقتر در را باز کرده بود به تنها چی 

 بود که جلوی چشمش در حال وقوع بود. نگار  
ر
اتفاف

با دهاتر کف کرده و بدتر که به تشنج افتاده بود روی  

   تخت یم لرزید. 

جیغ وحشت زده ی عمه اش او را به خود آورد و  

وحشت زده به سمت تخت دوید. تکان های شدید  

بدن نگار زیر دستانش فقط تقصی  او بود و اگر اتفافر  

 برایش یم افتاد خودش را  
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نیم بخشید... دست زیر رسش گرفته و او را باال  

کشیده بود با فریاد از عمه اش که مویه کنان خودش  

  

   08.09.19   02:44    

# 129   

  

  

  

  

_      
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   یگانه علیزاده 

را به در و دیوار یم کوبید، طلب قرص های نگار را  

ر و چاره   کرده بود و چه حال وحشتنایک بود نخواسیر

  ! ر  نداشیر

نفس عمیقر کشید و از دیشب فاصله گرفت و به  

 جانم؟    _ حال آمد. 

 نگار حالش خوبه؟   _ 

سورنا دردآلود خندید و سکوت کرد. حس ششم همه  

 ی دخیر ها اینقدر خوب بود یا فقط او؟  

اما او به هیچ وجه قصد نداشت ماجرای دیشب را   

 بازگو کند.  

ر بود با شنیدن خی  خودکیسر نگار، ساحل را از  
مطمی 

دست یم دهد و در تمام این سال ها هیچ وقت برای  

ی این همه به هراس نیفتاده بود.   ر  از دست دادن چی 



  

 

     

  
 1412 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 خوبه!   _ 

دیشب وقتر او را به بیمارستان یم رساند فقط یک  

خواهش از خدا داشت اینکه نگار را سالم به او  

برگرداند، دیدن آن حال و روز دل سنگ را آب یم  

کرد، نگار زیبای شاد و رسحالش، به درجه ای از یاس  

 اش را کرده  رسید
ی

ه بود که قصد پایان دادن به زندیک

بود و چه سنگدالنه حتر در آن وضعیت هم نیم  

ی که از او یم خواست را برآورده کند.   ر  توانست چی 

ون زده بود یک راست   ر که صبح از بیمارستان بی  همی 

به سمت دانشکده رانده بود، تمام تماس های  

شت  دیشبش در آن لحظات وحشتنایک که دوست دا

صدایش را بشنود همه ت  پاسخ مانده بود و اگر امروز  

 هم او را نیم دید بدون شک روزش شب نیم شد.  
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اما حالش وقتر بدتر شد که او را باالی پله ها با  

همان پشک ت  قواره دیده بود، انگار یگ دست  

گذاشته بود بیخ گلویش و راه نفسش را بسته بود.  

سلول های تنش خشم را فریاد یم زد. اما وقتر  تمام 

نگاه ساحل را دید که با دیدن چهره ی آشفته اش به  

آتر به دلواپیس افتاده بود، آب روی آتش شد، مانند  

پش بچه ی کوچگ یم شد که نیازمند محبت بود، آن  

  !  هم فقط یک نفر! فقط یک دخیر

سورنا رسش را بلند کرد و صاف نشست. ساحل  

صله زانوهایش را بغل گرفت تا دیگر سورنا کار  بالفا

 قبلش را تکرار کند.  

یتر به او دست یم   خودش که یم دانست چه حال شی 

داد وقتر سورنا رس روی پایش یم گذاشت حتر با  

 فاصله ی آن کوسن!  
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   یگانه علیزاده 

سورنا چهار زانو به سمتش برگشت و نگاهش کرد.  

صورتر اش سایه  مژه های بلندش روی گونه های 

انداخته بود و چشمان معصومش تمنای خواب  

بود و سکوت و گرمای   10داشت. ساعت نزدیک به 

 خانه برای خواب آلود کردنش کامال مناسب!  

چه یم شد اگر او را در آغوش یم کشید و اجازه یم داد 

 در آغوش او به خواب برود؟  

ین بود که   لذتر که تنش را در نوردید آنقدر شی 

وسه ی انجامش به رسش زد. اما بر خالف میلش  وس

ر یک ساعت قبل بود که   دست نگهداشت، همی 

وحشت زده نگاهش کرده و از یک جا ماندن با او  

 هراسیده بود.  
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دلش نیم خواست اعتمادش را به خطر بیندازد و یا  

ساند، بیشیر از آنچه که فکر یم کرد برایش   او را بیر

 مهم بود.  

 ستانش گذاشت و لب زد :  ساحل رسش را روی د

 حالت خوب شد؟ میذاری من برم دانشگاه؟   _ 

ر   دل سورنا لرزید! برای این مظلومانه اجازه گرفیر

 لرزید.  

 ای خدا!   _ 

ک میان بازوانش   تمنای شدید محصور کردن دخیر

 داشت کار دستش یم داد.  

ینش گوش   ر شی 
ساحل متعجب به او و ای خدا گفیر

د.    سیی
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   یگانه علیزاده 

سد چه شد؟ اما زبانش نچرخید   دلش یم خواست بیی

 و فقط نگاهش کرد.  

سورنا دست پیش برد و با پشت دست گونه اش را  

 نوازش کرد، صدایش گوش نواز و رویاتی شده بود :  

 من چطور اینقد بیچاره ات شدم بچه؟   _ 

ساحل مات ماند. مردمک چشمانش لرزید و قلبش  

یتر کرد!    چه سقوط شی 

 اش زد و ادامه داد :  سو 
ی

 رنا لبخندی به بهت زدیک

تو خودت یم دونستر انقد عشقر که بهم هشدار   _ 

 دادی دل ندم نه؟  

 ساحل زود اشاره اش را گرفت و لبخند زد.  
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   یگانه علیزاده 

ماه قبل چقدر جدی و محکم به او اخطار داده   3 

بود وا ندهد و او چه با غرور و اطمینان اخطارش را 

 نادیده گرفته بود!  

تو چرا؟ تو چرا بهم هشدار ندادی مواظب دلم   _ 

باشم؟ ابروی سورنا باال پرید و با چشماتر ستاره باران  

 یعتر االن دلت رسیده؟    _ نگاهش کرد : 

 یعتر االن دلم رسیده!   _ 

 یعتر میذاری بغلت کنم؟   _ 

 _   !  یعتر نمیذارم بغلم کتر

ر خورد و انگار ساحلش  گوشه ی   چشمان سورنا چی 

 کیم آرام گرفته بود!  

 از جا بلند شد همپای خودش ساحل را هم بلند کرد :  

 جات که اول و آخر...   _ 
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   یگانه علیزاده 

 به سینه اش اشاره زد و ادامه داد :  

 اینجاست، ویل گاماس گاماس!   _ 

 بعد ابروتی باال انداخت و با شیطنت گفت :  

ر ببینم  چاییت که خوب بود حاال   _  برو یه املت بیی

 دست پختت چه جوریاس؟  

در جواب چشمان گشاده شده و ابروهای باال پریده  

 ی ساحل با خنده ادامه داد :  

چون ننه ام نیست مجبورم خودم حواسم باشه  _ 

 ت  هیر نندازن بهم!  
 دخیر

 ساحل پشت چشیم نازک کرد و گفت :  

 از خداتم باشه بچه پررو!   _ 

نبود لحظه ای که سورنا دستش را کشید و  و آیا عشق 

 در یک وجت  سینه اش او را نگهداشت تا بگوید :  
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   یگانه علیزاده 

من که از خدامه ویل کاش اون ماه پیشوتر هم اینو   _ 

  !  بفهمه، انقد با ما بد تا نکنه دلی 

چقدر بد بود که ساحل نیم توانست دل به دل  

برای این   شیطنت هایش بدهد یا حداقل ریسه برود 

ی ها! چقدر بد بود! یاد سوایل که از خانجونش   دلی 

پرسیده بود افتاد، ای کاش جوابش را یم داد و یم  

گفت آیا خدا آنقدر مهربان هست تا از یک گناه خود  

 خواسته اش بگذرد ؟  

آیه کشید و بغ کرده از کنارش فاصله گرفت، چشمان  

 روی هم اف
ی

تاد و ساحل با بغض  سورنا با کالفگ

 چشمان خیسش را بست.  

سورنا دستر در موهایش کشید و باز با ساحل رسدرگم  

 کنار آمد.  
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 ]02:44 08.09.19[  

خانه برد، او   ر دستش را کشید و همراه خود به آشیی

 سورنا بود به قدرت خودش اعتماد داشت.  

  

 بود اگر از عذاب وجدان هاتی که هر دو را  
یتر روز شی 

 آزرده بود فاکتور یم گرفتند.  

ساحل تا شب کنارش ماند، برایش آملت درست کرد  

لقمه گرفت، ناهار من درآوردی برایش پخت، چای  

ین فاصله در کنارش فیلم   عرصگایه دم کرد، با کمیر

 تماشا کرد و  

ین سورنا رسر رسر   در مقابل هر » دورت بگردم « شی 

 عرق ریخت و در دلش قند آب کرد.  
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   یگانه علیزاده 

در حایل که خودش فقط یم فهمید تنها روزی که از  

ر امروز است و   همرایه او با سورنا مانده است همی 

 یم افتاد و قبل از آن که دیر  
ی

بس. فردا اتفاقات بزریک

شود سورنا را برای همیشه به کیس که تا پیشیر از این  

 در کنارش بود پس یم داد.  

ر  بود که بالخره  8ساعت  سورنا رضایت داد و اذن رفیر

به او داد، تا سورنا به رسویس رفت، ساحل به سمت  

اتاق هایش دوید و بعد از اینکه اتاق خواب سورنا را  

یافت، لپ تاپ را ت  رس و صدا زیر تخت گذاشت و  

به آرایم در را بست و از اتاق ها فاصله گرفت. وقتر  

ر بینشان تمام یم شد ماندن لپ تاپ فق ط  همه چی 

 عذاب روی عذاب بود.  

ین کار نکرده اش کامران بود!    فعال بزرگیر
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   یگانه علیزاده 

 اش گفته بود حتر  
ی

از آن شت  که سورنا از دلدادیک

یک کلمه هم، همصحبت کامران نشده بود، وقتر به  

 او گفت تمام شد!  

یعتر تمام شد، هیچ دوست نداشت برایش دروغ  

ون یم زد به او زنگ  ببافد، اما از در این خانه که  بی 

زده و قرار یم گذاشت، باید حرف هاتی که پیش تر از  

 این جریانات گفته شده بود پس گرفته یم شد...  

وقتر شب سورنا او را به خانه رساند نیم دانست  

ر امشب به وقوع یم پیوندد.    اتفاقات فردا همی 

ر را جلوی خانه متوقف کرد و به نریم   سورنا ماشی 

 زمزمه کرد  

 : 
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   یگانه علیزاده 

کت فقط یه طراِح دستر کار کم داریم، یکمه   _  تو رسر

دیگه میارمت پیش خودم که دیگه مجبور نباشر پیش  

  .  اوس رجب کار کتر

ه به روبرو آن را باال برد و   دست ساحل را گرفت و خی 

 تک تک انگشتانش را بوسید : 

این دستای ظریف نباید به اینجور کارا عادت کنه،   _ 

 که لیاقتشو داری!    تو باید جاتی باشر 

ساحل به زحمت لبخندی به مهرباتر سورنا زد و خییل  

ل کرد به آغوشش هجوم نیاورده و   خودش را کنیر

ل کرد تا   بوسه بارانش نکند، خییل خودش را کنیر

بغضش را آزاد نکند و گریه رس ندهد. خودش هم نیم  

 فهمید چرا پیش او آنقدر دل نازک شده بود.  

 ]02:44 08.09.19[  
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 130# 

  

  

  

با خداحافظر آرایم از او جدا شد و رفت سورنا منتظر  

ماند تا داخل برود، در که با صدای تیگ باز شد،  

ر را چرخاند و قصد خروج از کوچه را کرد،   سورنا ماشی 

ساحل با غم به ماشینش چشم دوخت که دیگر از  

 فردا شب او را نیم دید.  

گوشر اش را برداشت و به رسعت برای کامران قرار  

فردا را تایپ کرد، اما هنوز دستش به ارسال نخورده  

بود که مردی از سایه در آمد و روبرویش ایستاد،  

حضور ناگهاتر و در کشی از ثانیه اش باعث شد  
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وس   د، بعد حادثه ی سی  ساحل هول کرده عقب بیی

ایش پروحشت  نزدیگ هر مردی به او جز سورنا  بر 

شده بود. اما با جلو آمدن مرد نور چراغ تی  برق  

 باعث شد هویتش معلوم شود! 

 کامران! 

 ساحل عصت  قدم پس رفته را جلو آمد و توپید :  

؟ کامران پوزخند   _  ر جن ظاهر یم شر مرتیکه چرا عی 

 زد :  

اگه تلفن لعنتر تو جواب میدادی کارم به اینجا نیم   _ 

 کشید.  

و چقدر گایه اوقات شبیه به سورنا حرف یم زد !  

شباهت بسیاری میانشان نهفته بود که روز به روز  

 بیشیر از قبل به چشم ساحل یم آمد.  
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   یگانه علیزاده 

 ساحل عصت  جلو آمد و طلبکارانه گفت :  

ت کم!   _   خب فرمایش؟ حرفتو بزن رسر

 و بعد برای اینکه او را رس جایش بنشاند ادامه داد :  

در ضمن دفعه دیگه جمله رو تو دهنت مزه مزه کن   _ 

ون! من مجبور نیستم صدای کیس که   بعد بنداز بی 

 نیم خوام رو بشنوم !  

 کامران با پوزخند گفت :  

عه؟ نه بابا! چطور تا قبل از این که رفیق گرمابه و   _ 

 گلستون من شده بودی!  

شنیدن این حرف برای آتیسر کردن ساحل کافر بود با  

 دست محکم به سینه ی کامران کوبید و غرید :    کف

حرف دهنتو بفهم مرتیکه؟ کدوم رفیق؟ کدوم   _ 

رفاقت؟ روز اول که پاپیچ من شدی گفتم من خودم  
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ته زیر و رو کشام، دنبال من نیفت، بند کردی که نه  

 ال و بله و میخوام هواتو داشته باشم...  

 گفت :    کامران حرفش را قطع کرد و 

 خب بذار بعدشو من تعریف کنم.   _ 

 ساحل با صدای بلند توپید :  

 بنال!   _ 

یک لحظه کامران از این خشم و عصبانیت شدید  

ساحل جا خورد مبهوت نگاهش کرد که ساحل عصت   

 تر از قبل ادامه داد :  

 چی گفتم شاید   _ 
ی

چیه؟ چرا الل شدی؟ چرا نمیگ

زدم که تو اینجوری به خودت   منم بفهمم چه زری 

 امیدوار شدی؟ هان؟  
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کامران قدیم جلو آمد و ناراحت از اینکه ساحل آرام  

 نیم گرفت گفت :  

 نزدم این همه   _ 
ر
ساحل چی شده؟ من که حرف

 عصباتر شدی!  

 جمع کن بابا!   _ 

 ساحل!  _ 

تشر کامران حواسش را پرت سورنا کرد و یادش آمد  

 ختم به خی  کند.  باید زودتر این قائله را  

ه این دور و بر   _  پشجون بهت گفتم تو کتم نمی 

 پلکیدنات نگفتم؟  

منم گفتم کاریت که ندارم، دوست دارم پیشت   _ 

 باشم.  

 ساحل دستش را مشت کرد تا در دهانش نکوبد.  
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من چی گفتم؟ گفتم پشی که با سورنا دشمتر   _ 

 داشته باشه واسه منم دشمنه!  

مران رسی    ع و برای اینکه ساحل از این داد و بیداد  کا

 دست بردارد گفت :  

خیله خب، من که دشمتر نکردم باهاش، عکس ها   _ 

رو هم دادم دست خودت ندادم؟ بعدم قرار شد ما  

 هم یگ به دو کردنو کنار بذاریم...  

ساحل رسی    ع کالمش را برید و با یکتای ابروتی که باال  

   رفته بود نگاهش کرد : 

 دلیل دشمتر تو!   _ 
ی

یط که بگ  به رسر

ر شدی؟    چرا رس راه نگار سی 
ی

 بگ

 چیکاره ی سورناتی آقا کامران! 
 و تعریف کتر
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ط من اینا بود، اونم نه برای دوستر برای اینکه   رسر

 دیگه تا میبینمت رس و صدا به پا نکنم.  

 کامران به نریم گفت :  

س مگه  _  سیدی، بیی میتونم بهت  خب تو که ازم نیی

 جواب ندم.  

ساحل چشم غره ای رفت و برای جمع و جور کردن  

 خودش چند لحظه سکوت کرد.  

هنوز هم دلش یم خواست جواب تمام این سواالت  

 سورنا نیم بود  
ی

را بداند اما اگر از فردا دیگر در زندیک

 دیگر چه اهمیتر داشت فهمیدن این حرف ها؟  

! به سالمت!    دیگه االن واسم _   مهم تر

 کامران مات و مبهوت نگاهش کرد :  

؟ برم؟   _   چی
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 ساحل طلبکار و دست به سینه گفت :  

 نه بفرما بیا باال!   _ 

طاتم قبول کردم.   _   خب چته؟ من که رسر

 ساحل هوف کالفه ای کشید و گفت :  

طاتو انگار... ال اله اال هللا.   _   رسر
ی

 یه جوری میگ

 تات  به چشمانش داد و حرفش را خورد.  

ش را کم یم کرد.    کاش زودتر کامران رسر

ر بیسر ببینمت   _  دیگه از فردا نمیخوام رس راه من سی 

قشقرق به پا یم کنم، من اعصابم ضعیفه هیچی هم  

 جلودارم نیست داداش!  

کامران که تازه داشت امیدوار یم شد با شنیدن این  

 حرف کامال برآشفت :  
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مرگته خب؟ چی شد که از این رو به اون رو    چه _ 

 شدی؟ ساحل با چشماتر درشت شده نگاهش کرد :  

تر که   _  ر از این رو به اون رو؟ چرا طوری حرف می 

ر منو تو بوده؟    _ خودمم باورم بشه یه غلظ بی 

 نبوده؟  

 ساحل تک خند ناباورانه ای زد و گفت :  

! برو به سالمت!  لالهن گرفتر ما رو؟ برو  _   حاچ 

 لعنتر تو قبول کرده بودی!   _ 

ساحل دیگر کم مانده بود فریاد بکشد، کامران رسما  

عقلش را از دست داده بود. هنوز گیج حرف هایش  

ط هاتی که گذاشته بود  
بود و نیم فهمید کجای رسر

برایش این همه امیدوار کننده بوده که حال قصد  

ر تمام شده!  نداشت قبول ک  ند همه چی 
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هنوز در میان بهت و تعجب دست و پا یم زد که  

ر سورنا افتاد که با رسعت داشت   چشمش به ماشی 

 کوچه را بر میگشت!  

 کم مانده بود از شدت وحشت از حال برود.  

  

 ]02:44 08.09.19[  

 به سمت  
ی

خون در رگ هایش یخ زد و با رنگ پریدیک

 کامران برگشت :  

خدا! سورناست! سورنا داره میاد! تو رو قرآن در  یا   _ 

 رو! فرار کن!  

نیم دانست آنها را دیده بود یا نه؟ اما در هر صورت  

 ترجیح یم داد کامران را مقابل در خانه اش نبیند.  
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ر سورنا   حاال کامران هم چرخیده و مستقیم به ماشی 

 زل زده بود.  

 گشت :  ساحل این بار التماس کنان به سمت کامران بر 

لعنتر جفتمونو یم کشه، چرا خشکت زده؟ برو   _ 

 دیگه برو!  

اما کامران نظر عکس داشت، خفت فرار کردن  

دردآورتر از کتک هاتی بود که قرار بود باز از سورنا  

نوش جان کند، حتر شاید به نفعش هم یم شد و یم  

 توانست تا آخرین حد او را بسوزاند.  

ر   توقف کرد و چند ثانیه بعد سورنا پیاده شد.  ماشی 

ساحل هنوز امیدوار بود تا کامران آنجا را ترک کند اما 

رنده بخاطر دیدن کامران به وجود  
ُ
نده مگر این نگاه بی ُ

 نیامده بود.  
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   یگانه علیزاده 

سورنا در را چنان بهم کوبید که صدایش تا انتهای  

 کوچه هم رفت و برگشت.  

یم لرزید و اگر فرصتش را داشت بر   ساحل حاال رسما 

رس کامران فریاد یم زد تا تکاتر به خودش بدهد و  

 اینطور احمقانه به سورنا زل نزند.  

 کامران! _ 

ه   صدای سورنا آرام اما رعب آور بود، به طوری که تی 

 ی پشت ساحل لرزید و بدنش یخ کرد.  

  

 ]02:45 08.09.19[  

 131# 
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   یگانه علیزاده 

  

  

کامران دست هایش را در هم قفل کرد و با گردن  

وز بود به سورنا چشم   برافراشته و نگایه که پی 

دوخت. ساحل این را نیم خواست این نگاه یعتر  

ر نداشت، ساحل خودش   حرف های خوت  برای گفیر

 را جلوی سورنا انداخت و گفت :  

 _   .  سورنا نباید تا حرفامو نشنیدی کاری بکتر

سورنا دندان قروچه ای کرد و ساحل را کنار زد، حاال  

ر فکر نیم کرد.   ر دهان کامران به هیچ چی 
 جز شکسیر

انقد دله شدی که دنبال ناموس این و اون موس  _ 

؟    موس کتر
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   یگانه علیزاده 

سورنا این را با تحقی  گفت و به کامران زل زد،  

ر روی   دستش مشت شده و آماده ی فرو نشسیر

 منتظر جوابش بود.  صورت کامران بود، فقط 

حالش از این سماجت کامران بهم یم خورد ازاینکه  

 اش یم پلکید و خود را به بدترین شکل  
ی

دور و بر زندیک

 ممکن خوار یم کرد.  

کامران پوزخند زد و ت  توجه به ساحیل که آن وسط  

س نگاهشان یم کرد گفت :    پر اسیر

 دله؟ فکر نمیکتر به تو بیشیر بیاد؟   _ 

ر    ساحل فریاد  کشید بس کند و سورنا به سمتش خی 

 برداشت.  

 کامران از فرصت استفاده کرد و داد کشید:  
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ما باهم دوستیم این توتی که خودتو انداختر وسط   _ 

 ما! 

دست و پای ساحل سست شد و رمق از تن سورنا  

رفت. انگار که خشک شده باشد همانجا ت  حرکت  

 ماند.  

گار بود این من بودم که نجاتش  وقتر رست گرمه ن  _ 

 دادم.  

پس پشی که ساحل از او دم یم زد کامران بود!  

کامران!  پش عموی کوچک ناخلفش!چقدر دیگر باید  

 بگذرد تا این پش دست از کینه و خصومت بردارد.  

ه  _  به جای اینکه برای ساحل خط و نشون بکیسر بهیر

ی باشه که  بهت مربوطه، که بخاطر  حواست به دخیر

 بدرفتاری های تو دست به خودکیسر نزنه!  
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ساحل وحشت زده جیغ خفه ای کشید و دست  

 روی دهانش گذاشت.نگار خودکیسر کرده بود؟؟  

چشمانش با ت  قراری به سورنا دوخته شد تا جواب  

 بدهد، تا تکذیب کند یا اصالح کند.  

.  اما سورنا با یک نگاه عمیق به سمت ساحل برگشت 

کامران و هر چه بود را پشت رس گذاشت و روبروی  

 ساحل ایستاد.  

با هم دوست بودند؟ ساحل و کامران؟؟  ساحلش؟؟  

 اصال چطور؟ او که گفته بود دلش رس خورده!   

 ساحل با چهره ای درمانده، مانده بود چه کند؟ 

طاقت خوار شدن سورنا پیش هیچ احدی را نداشت  

کامران که جزو دشمنانش محسوب یم  چه رسد به  
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شد اما اگر حرف های کامران را اصالح یم کرد پس  

 چگونه یم توانست از او دست بکشد؟  

باهم هیچ رابطه ی دوستر نداشتیم اما چند بار   _ 

 باعث نجاتم شد.  

ر بود :    رسش کماکان پایی 

من جز تو هیچ دوستر ندارم سورنا! اما کامران منو   _ 

 ند. من بهش مدیونم.  از مرگ برگردو 

 دروغ میگه از تو ترسیده که راستشو نمیگه.   _ 

ر   این کامران بود که آخرین تقالهایش را برای کاشیر

 تخم تردید در دل سورنا یم کرد.  

خودش این بازی را راه انداخته بود، دو روز قبل که  

ساحل دانشکده را ترک کرد و به خانه ی سورنا رفت،  



  

 

     

  
 1441 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

زنگ زد تا رسی به سورنا زده و از  بالفاصله به نگار 

 اوضاع و احوالش رس در بیاورد.  

ر نداشت چون نیم خواست   نگار با لجبازی قصد رفیر

خی  بی  کامران باشد اما به هر ترتیت  بود او را مجبور  

کرد و نگار ت  خی  از سورنا به خانه اش رفت، وقتر در  

لگی  کردن سورنا را  را با کلیدش باز یم کرد فقط غاف

تجسم یم کرد، بعد از اتفاق عکس ها، سورنا هنوز به  

رسدی با او رفتار یم کرد و حال نگار آمده بود تا این  

ی   ر د، خی  نداشت که چه چی  ر بی  فاصله را از بی 

 انتظارش را یم کشد.  

ون با پوزخند های زهرآلود به تماشا   کامران آن بی 

دیدن ساحل و سورنا برای نگار چقدر  نشسته بود،  

د از نگار که به   دردآور بود، یم خواست انتقام بگی 

خاطر سورنا او را پس زده بود و از سورنا که با بدنام  
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کردنش آبرویش را برده بود. در این میان فقط  

ساحل بود که کامران هیچ کینه و کدورتر از او  

و  نداشت برعکس خوشش هم آمده بود دخیر جالب 

مفرچ بود و حال کم کم یم دید به نزدیک ترین  

دوست سورنا هم تبدیل شده. فقط مشکلش راه  

نیامدن ساحل بود به هیچ رقمه گول محبت هایش را  

نیم خورد، حتر چند وقت قبل که با سعید واال که با  

کاله کاسکت خودش را پوشانده بود نقشه کشیده  

نقش قهرمان   بودند تا گوشر ساحل را دزدیده و کامران

را بازی کند هم نتوانست پرده ی بدبیتر و شک و  

تردید را از چشمان این دخیر بزداید، روزی که او را از  

وس نجات داد فکر یم   دست آن نمک به حرام سی 

کرد ره صد ساله را یک شبه رفته، اما از فردایش  
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ی که بود، سخت و   ساحل شد همان دخیر

 نفوذناپذیر.   

روز از چهاردیواری خانه اش دل کند  وقتر بعد از دو 

آن هم فقط بخاطر سورنا، کامران حدس زد که با هم  

 خییل پیش رفته باشند.  

ساحل را دورادور زیرنظر داشت، به خوت  یم دید  

وس چگونه روحش را کشته و وقتر فقط برای   سی 

سورنا خندید این کامران بود که فهمید کار خییل بیخ  

 پیدا کرده است.  

ب خودش را نشان نداد و رفت هر چند که یک  اما خ

 لحظه حس کرد ساحل او را دیده.  



  

 

     

  
 1444 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 در  
ی

اما با همه ی این ها کامران برایش کادوی بزریک

نظر گرفته بود، شاید دیدن او، دل دخیر را کیم نرم یم  

 کرد.  

نه؟  _  ر  پس این پوفیوز چه زری می 

اخی  کامران را  سورنا عصت  بود که چرا ساحل حرف 

تکذیب نیم کند، اگر رس و رسی میانشان نیست پس  

د؟   ر  نمی 
 چرا هیچ حرفر

 خودش را بغل  
ی

مندیک  ساحل با رسر

  

 ]02:45 08.09.19[  

 کرد، عدو شود سبب خی  اگر خدا خواهد.  

شاید بد نبود اگر حرف هایش را با کامران یگ یم کرد،  

 یاد تقاص پس دادنش افتاد.   
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 بود جای نگار را پر کند...  کار درستر ن 

؟   _  تر ر  با توام مگه الیل؟ چرا حرف نمی 

 افتاده بود، حاال قلبش در دهانش  
ی

سورنا به بیچاریک

یم کوبید و حس یم کرد اگر زودتر ساحل این تردید را  

د، دیوانه یم شود.   ر نی   از بی 

 ساحل بدون اینکه به چشمان سورنا نگاه کند گفت :  

 دوست نبودیم، اما اون جون منو نجات داد و من...   _ 

 سورنا حرفش را قطع کرد و با داد و فریاد گفت :  

؟   _  ؟ چی  تو چی لعنتر

 نمیتونم کنارش بذارم.   _ 

این دخیر داشت چه رسر و وری یم بافت، در خانه اش  

با حرفهایش از او دل یم برد و حال پیش کامران ت   

 وجود او را پس یم زد؟  
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ر مار خوش  ساحل  ؟ آن دخیر صاف و ساده همچی 

 خط و خایل بود؟  

نکند همینطور که دل او را یم برد با کامران هم رس و  

رسی داشت؟ یا آن دیالق ت  قواره ی دانشکده؟ یا  

 عماد تازه برگشته؟  

  
ی

حس یم کرد دود از گوش هایش بلند یم شود، با رنگ

 ل را تکان داد :  پریده جلو آمد و شانه های ساح

 منظورت از نمیتونم کنار بذارم چیه؟   _ 

چهره اش رعب آور بود، ابروهایش درهم گره خورده  

 بود و از چشمانش خون یم بارید.  

ساحل فکر کرد سورنای عزیزش تمام دیشب را بیدار  

بوده و با درد خودکیسر نگار دست و پنجه نرم یم کرد  

  دلش را داشت؟  حال هم باید از او رانده شود؟؟ اصال 



  

 

     

  
 1447 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا دوباره تکانش داد، بالخره اشک های ساحل  

ر چکید، نگار دیشب خودکیسر کرده بود، یعتر   پایی 

سورنا اینقدر برایش عزیز بود که قید جان خود را زده  

بود، اگر بالتی به رسش یم آمد گناهش گردن او نبود  

 آن دو پرت  
ی

 کرده بود؟؟  که خودش را وسط زندیک

بغضش را قورت داد و با صداتی که یم لرزید و یه  

 قطع و وصل یم شد گفت :  

متاسفم سورنا، نیم دونستم چه جوری بهت بگم،   _ 

خوب شد که خودت فهمیدی، من نمیتونم با تو  

 باشم.  

به آتر رنگ از روی هر دو پرید. کامران با ناباوری زل  

یب یم  زد به دهان ساحل که حرف های عجیب غر 

 زد.  
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 و اما سورنا انگار به گوش هایش اعتمادی نداشت :  

؟   _   چی گفتر

حتر کامران از این لحن تهدید کننده ترسید چه رسد  

به ساحیل که مخاطبش بود. کامران برای اینکه ساحل  

پشیمان نشده و وا ندهد رسی    ع خودش را پیش کشید  

 و گفت :  

   ولش کن! گفت نمیخوادت، داری یم ترسو...  _ 

ادامه ی حرف با مشت محکیم که به دهانش خورد  

ر   ناتمام ماند. کامران با فریاد بلند دردآلودی روی زمی 

 افتاد و ساحل جیغ کشید.  

سورنا روی شکمش نشست و یقه اش را در دست  

 گرفت :  
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 من نپلک، وگرنه   _ 
ی

بهت گفتم دور و بر زندیک

 روزگارتو سیاه یم کنم.  

 عربده کشید :  

 نگفتم؟   _ 

ساحل با گریه خودش را روی دست سورنا انداخت تا  

کامران را رها کند، اما سورنا ساحل را کنار زد، به آرایم  

نیم خواست او را کناری پرت کند هنوز این چرت و  

 پرت ها را باور نکرده بود.  

کامران که از حرف های ساحل شی  شده بود پوزخند  

 زنان گفت :  

زندگیت چرا روز به روز داره عوض میشه، اول نگار   _ 

 حاال ساحل؟  
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سورنا با رس به رسش کوبید و فحش رکیگ داد.  

 ساحل با گریه جیغ کشید و ناله زد :  

 تو رو مرگ من قسم سورنا، نزنش! نزن!   _ 

مشت سورنا که به سمت کامران یم رفت با این حرف  

 در میانه ی راه ماند.  

رگ خودش را قسم داده بود، آن هم بخاطر کامران م

 ت  ارزش؟ یعتر اینقدر او را یم خواست؟  

خانه   ر اصال یم خواست؟ پس او چه؟ امروز در آشیی

چه کار یم کرد؟ چرا برایش لقمه گرفت؟ چرا برایش  

طنازانه خندید و چرا اصال گفت دوستش دارد؟  

 چرا؟؟  
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ر کوبید  سورنا با خشیم   کامران را به زمی 
مهار نشدتر

و بلند شد، هیبتش به اندازه ای ترسناک بود که قلب  

 ساحل از جا کنده شود :  

 که گفتر منو نیم خوای؟    _ 

ر یم شد و این   قفسه ی سینه اش با خشم باال و پایی 

رگ پیشاتر و گردنش چه ت  رحمانه خودشان را به  

ر بودند.    نمایش گذاشیر

لعنت فرستاد و اگر یم توانست یم  ساحل بر خودش  

گفت که او غلط بکند سورنا را نخواهد، اما چه یم  

کرد که از عقوبت عشقشان یم ترسید، جان یک آدم  

 در میان بود، یک دخیر جوان!  

 با بغض چانه باال انداخت و گفت :  

 نه!   _ 
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و سورنا شکست چه دردمندانه شکست! پیش  

شکست. قلبش با ناباوری سقوط کرد و  چشم دشمن 

 حس کرد جان از تنش رفت.  

 کامران از جا بلند شد دست ساحل را کشید و گفت :  

انقدر اذیتش نکن چه اضاری داری به زور خودتو   _ 

  .  بهش بچسبوتر

 این بار دیگر سورنا دستش را برایش بلند نکرد.   

ر کرد و لبخند  تلچر روی  رسش را چند بار باال و پایی 

 لبش شکل گرفت :  

 ارزش تفم نداری ت  معرفت!   _ 

 این را به ساحل گفت و رفت. 

ی از او به جا ماند.    رفت و نماند تا ببیند چه خاکسیر
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رفت و ندید با رفتنش چطور هیکل ساحل آوار شد و  

روی  
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برق به تنش وصل شد. تکان محکیم خورد و جییعر  

 بلند رس داد :  

 ولم کن! دست به من نزن کثافت!   _ 

فریاد گرنگ، دستانش را  کامران هول کرده از این فریادِ 

 تسلیم وار باال آورد و گفت :  

 بابا چرا انقد جیغ میکیسر گلوت پاره شد.   _ 

 ساحل با همان تن صدای بلند با جیغ گفت :  

 خفه شو نمیخوام صداتو بشنوم!   _ 

ر لبخند کامران   ر رفیر اما هیچ کدام اینها باعث از بی 

وز شده بود، بدون هیچ تالش جان   نیم شد، او پی 

  !  فرساتی

طوری پشت سورنا را به خاک مالیده بود که رسپا  

شدن دوباره اش بعید به نظر یم رسید. تمام این  
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ی که در خفا به قلب سورنا   سالها، بعد از هر نیشیر

وزی را   وارد کرده بود هیچ وقت مثل امشب حس پی 

 نچشیده بود.  

برای سوم شخیص که پای گود نشسته و چشمان  

ر ساحل از او پریده    که با نه گفیر
ی

خونبار سورنا و رنگ

بود را یم دید درک حال و روز سورنا آسان بود او  

ش را باخته بود.   ر  امشب در قمار عشق همه چی 

کامران با چشم خود خرد شدن سورنا را دیده بود،  

ی که سال ها به دنبالش بود و هیچ وقت   ر همان چی 

نیاورده بود. هیچ وقت ندیده بود چشمان  بدستش 

 بیوفتد، هیچ وقت نشنیده بود  
ی

سورنا به این بیچاریک

د و هیچ وقت   صدای سورنا زنگ ترس و هراس بگی 

 این مرد را اینطور شکست خورده ندیده بود!  



  

 

     

  
 1457 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر خایک نشست و گوش به   روبروی ساحل روی زمی 

د، این دخیر که بود؟    ضجه هایش سیی

ماه انقدر عزیز شده بود که نه گفتنش،  یط این چند  

مردی مانند سورنا را از پا در آورد؟ آنهم با وجود  

 نگار؟  

اصال یک فرصت کرده بودند آنقدر بهم نزدیک شوند  

 که حال به مرگ عشق خود اینگونه عزاداری کنند؟  

ر   ساحل دست به پایش گرفت و بلند شد، پاها سنگی 

ون چکان و پر سوز، دست ها ت   و دردناک، قلب خ

رمق و ت  جان و در نهایت یک بدن ت  روح و ت   

ه...   ر  انگی 

 کامران پا به پایش برخاست و نگاهش هنوز با او بود :  

 اگه بخوادت دست از رست برنمیداره!   _ 
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هر دو در جا خشک شدند، هم گوینده و هم  

 شنونده.  

 که ت  هوا از دهانش  
ر
ون  کامران یخ کرد از حرف بی 

پریده بود، و ساحل دلش رفت تی امیدی که به دلش  

 تابیده بود.  

کامران وقتر در ناخودآگاهش گریه هایش را دید این  

حرف را با خودش زمزمه کرد و حواسش نبود که  

 زمزمه اش بلندتر از آن است که به گوش نرسد.  

امید در  و ساحل زار و پریشان ماند از اینکه بارقه ی 

دلش روشن شده بود، لعنت به او و امیدهایش. حتر  

ر حاال برمیگشت باز مجبور بود پا روی   اگر سورنا همی 

دلش گذاشته و نه بگوید. به طرز عجیت  مرگ  

زودهنگام پدرش را تقاص ظلیم یم دانست که در حق  

ثریا شده بود و دلش نمیخواست در خوش خوشان  
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 اش یکهو رسنوشت با خوات  
ی

 که برایش دیده  زندیک

 تنها او را گی  بیاورد.  

ر سورنا صد برابر بهیر بود از نبودن و   بودن و نداشیر

 نداشتنش!  

 اش شده بود...  
ی

 او تمام زندیک

کامران ایستاد تا ساحل داخل برود. امشب بعد از  

 سالها خواب راحتر در انتظارش بود.  

 بازی را برده بود...  

  

 سورنا نیومده؟   _ 

که در گوش مادرش این سوال را زمزمه کرد،  نگار بود  

عمه مهتاب با ناراحتر و چشماتر که تاب آب شدن  



  

 

     

  
 1460 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

جگر گوشه اش را، هر چند نا تتر نداشت به چشم  

 های پرآبش زل زد.  

 باید میگفت همه آمده اند اال او!  

اال او که روزی محبت ها و حمایت های ت  دریغش  

 صدای همه ی فامیل را درآورده بود.  

 زنگ زد گفت تو راهه مامان جان!   _ 

ی جز این   ر دروغ گفت چون چشمان ملتمس نگار چی 

 را نیم خواست بشنود.  

ش عقب برد و صاف روی   رسش را از کنار گوش دخیر

 صندیل نشست.  

همهمه ای بلند در اتاق حکمفرما بود. تمام خانواده  

بودند. برای شفا  برای عیادت نگار به بیمارستان آمده  

ک.   ر به مسمومیت دخیر  گفیر
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ر حقیقت را نداشت.   بدون شک مهتاب قدرت گفیر

ش دست به   مید از اینکه دخیر اول پیش خودش یم رسر

خودکیسر زده دوم دلش با برادرزاده ی عزیزش چرک  

میشد که یک رس این ماجرا بود و سوم درد نیش و  

ه جان بخرد؟ نه این درد  کنایه ها را چگونه قرار بود ب 

 گفتتر نبود.  

نفر از این مصیبت مطلع بودند. سورنا، نگار،   4فقط 

عمه مهتاب و کامراتر که فقط سورنا میدانست خی   

 دارد.  

 عمه مهتاب شانه ی شوهرش را مالید و گفت :  

ه با بقیه بری.   _  من شب پیشش میمونم توام بهیر

 تمام دیشب بیدار بودی.  
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ی باال انداخت و گوشه ی چشمانش  شوهرش چانه ا

د :    را فشر

ر جا میمونم.   _  ه همی   دلم آروم نمیگی 

زن اضار نکرد اخالق شوهرش را به خوت  یم شناخت  

ر یگ از دالییل بود که او را هم از دلیل اصیل   و همی 

 حال نگار ت  خی  گذاشته بود. 

  

خانه، لیوان ها و  ر ر و صندیل آشیی ر  می  قوری چای، می 

مربیع شکل هال، تلفن، آینه، تابلو های شیشه ای  

ی که به دستش آمده بود حاال به   ر روی دیوار و هر چی 

تکه چوب و تکه شیشه های خاکشی  شده تبدیل  

شده بود، آن خانه ی گرم و صمییم به چهاردیواری با  

 تیل از خرابه و شکسته تبدیل شده بود.  
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 ]19:45 11.09.19[  

نا لگد محکیم به کاناپه زد که درد تا مغز  سور 

استخوانش نفوذ کرد اما باعث شد کاناپه ی بخت  

 برگشته هم واژگون شده و به بر بیفتد.  

حال سورنا مثل شی  زخم خورده ای بود که جای  

مرهم، نمک روی زخمش پاشیده بودند. ت  قرار و  

 کینه جو.  

تش  هر لحظه که یادش یم افتاد قلبش یم سوخت و آ

 یم گرفت. سورنا از درد ت  درماتر رنج یم برد.  

 لعنت بهت!   _ 

ر شکسته ی پیش رویش کوبید و به   لگد محکیم به می 

 طرف اتاق رفت.  
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با خوتر که جلوی چشمش گرفته بود در کمد را به  

ب باز کرد، در رفت و برگشتر کرد که سورنا با   ضر

د، جعبه ی  بازویش کوبید تا جلوی دستش را  نگی 

ون کشید. با خشم آن   کادوپیچ شده ی مقابلش را بی 

را برداشت و به حمام برد. حال خودش را نیم فهمید  

تش خدشه دار شده بود، درست لحظه ای که   غی 

فکر یم کرد دلش را بدست آورده اینگونه دستش را در  

 حنا گذاشته بود.  

ین را از یگ از کا  ر خانه رفت و بطری بیر بینت  به آشیی

هابرداشت و یاد لحظه ای که ساحل دست دراز یم  

 کرد تمام تنش را گزید و سوزاند.  

 خدا لعنتت کنه!   _ 
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دلش یم خواست نعره بکشد، دلش یم خواست رس   

کامران را به سنگ میکوبید جانش را یم گرفت که  

 آنطور دست ساحلش را پیش چشم او کشیده بود...  

ین را برداشت و  مشتر روی کابی ر نت کوبید و بطری بیر

 به حمام برد.  

ه ماند، اما  نگاهش لحظه ای با افسوس به جعبه خی 

ر ساحل دوباره خون را با خشم در تنش به   نه گفیر

 جریان انداخت.  

بطری را برگرداند و تمام محتویاتش را روی لباس هاتی  

 که یم  
ی

که خریده بود خایل کرد، بیلر های را رنگاوارنگ

انست باب میل ساحلش است، شلوار های اسلش،  د

اهن های پشت بلند وووو.   ، پی  ر  کت های بلند جی 
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ون کشید و در یک آن بدون   فندکش را از جیب بی 

 آنکه دست و دلش بلرزد آتش به جانشان انداخت.  

باید یم سوخت و خاکسیر میشد، ساحل از امشب  

 برایش مرده بود.  

که نریخته بود، اما اوی ت   برای تولدش چه برنامه ها  

معرفت همه را نقش برآب کرده بود، آن هم با کامران!  

  !  کامران لعنتر

 چه شد که دو یار غار، شدند دشمن ت  قرار؟!  

یش تر از کامران آدم   حاال حس یم کرد کنه تر و سی 

ر خوردن سورنا را دیده بود،   ندیده است بالخره زمی 

ین ساحل بود که ت  مرایم کرده بود، این  اما نه! شاید ا

 ساحل بود که نمک خورده و نمکدان شکسته بود...  

 مردی برام ساحل مردی!   _ 
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ه شد به آتیسر که شعله ور یم شد و   با تلخندی خی 

لباس هاتی که تغیی  رنگ داده و در هم مچاله یم  

 شدند.  

 لباس هاتی که به عشق دیدن در تن یار خریده بود...  

  

ساحل تمام روز با بغیصر که به گلویش بود راه رفته  

 بود، از این مغازه به آن مغازه. 

 زق زق یم کرد و دلش پر یم کشید  
ی

پاهایش از خستگ

 برای کالس تحلیل و دیدن سورنا!  

 آیا آمده بود؟ جای خایل اش را دیده بود؟  

ر فرستاد و تند تند زیر  چشمانش دست  بغضش را پایی 

 کشید تا خییس اشک را بزداید.  
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چشمش به مغازه ای افتاد که داشت کرکره را باال یم  

 کشید.  

سیده بود.    تنها مغازه ای که ساحل از او سوال نیی

 با دلهره و کیم هراس به آن طرف خیابان رفت.  

 کاش این یگ دیگر عجیب غریب نگاه نکند.  

رس وضعش انداخت، لباس های  نگایه به خودش و  

ساده و معمویل و سوال هاتی که ت  وقفه حول باز  

شدن قفل گاوصندوق ها یم چرخید عجیب نبود؟  

قابل تامل نبود؟ مغازه دار را به شک نیم انداخت؟  

 چه میکرد که هفته به رس رسیده بود.  

چند شب دیگر شب موعد بود، شهروز قرار بود  

مجد قرار بود رو دست بزند  جشن افتتاحیه برپا کند، ا
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و ساحیل که آینده ی نامعلویم داشت. از پسش بر  

 یم آمد؟؟  

ون آمد حس   وقتر دو دست از دو پا درازتر از مغازه بی 

کرد به آخر دنیا رسیده. گاوصندوق موردنظرش به  

 هیچ ضایط مستقیم نبود.   

به ای باز نمیشد، روشر که سورنا بار قبل   با هیچ ضر

ین خطا، بوق  اجرا کرده   بود عمیل نبود، و با کوچکیر

 هشدارش به صدا در یم آمد.  

بغض کرد و لب برچید. دیدش تار شد و اجازه داد  

ر بریزند. به درک که مردم نگاهش   اشک ها رسر رسر پایی 

یم کردند، به درک که نامرداتر اشک های از رس  

 اش را دست مایه ی خوشمزه پراتر های 
ی

خود   بیچاریک

 یم کردند!  
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 حاال که سورنا نبود دنیا به درک!  

ش را به سمت پارک تغیی  داد و تا پایش به   مسی 

نیمکت رسید کوله اش را رویش پرت کرد و نشست و  

اجازه داد هق هق از رس ت  کیس اش در هیاهوی جیغ  

 و داد های شادمانه ی بچه های روبرویش گم بشود.  

صورتش را شسته و چشمانش  بغیصر که آب شده بود 

را سوزانده بود، اما با این حال قصد نداشت کوتاه  

 بیاید.  

 اش خسته شده  
ی

خسته شده بود از این برهوت زندیک

ه ای نه هیچ کوفت دیگری.   ر  بود، نه امیدی نه انگی 

باید چطور به امجد احمق حایل یم کرد دست تنها از  

 پس این کار بر نیم آید؟  
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چطور به اوی ت  مروت یم فهماند این کار یک دخیر  

 ساله نیست؟ چطور؟    20 / 19

به هق هق افتاد و زانوانش را بغل گرفت. خدایا به  

 دلت رحیم، دگر بریده ام...  

  

 ]00:57 14.09.19[  

 133# 

  

  

  

 بابا چرا اشکت دم مشکته تو؟   _ 
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با صدای کامران که بیخ گوشش حرف زده بود از جا  

پرید. با چشماتر گرد شده به سمت صدا برگشت،  

 کامران با دیدن چهره اش تک خندی زد و گفت :  

 چیه؟ روح دیدی؟   _ 

ه نگاهش یم کرد، دیگر این یگ   ه خی  ساحل هنوز خی 

را تحمل نداشت، وقتر این رس شهر یگ یگ مغازه ها  

را زیر و رو یم کرد حتر فکرش را هم نیم کرد  

 کامراکامرا ِن  بیکاری باشد که او را زیر نظر گرفته.  

؟   _   اینجا چه غلظ میکتر

 اومده بودم هوا خوری!   _ 

ت توپید :    با خشم و حی 

 اینجا؟ خودتو احمق فرض کن.   _ 
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چیه؟ ایرادی داره؟ نکنه مال توعه و من خی    _ 

 ندارم؟  

د و   دستش را مشت  ساحل دندان هایش را بهم فشر

کرد، این لبخند های گاه و ت  گاهش بد روی مخش راه  

 یم رفت.  

کامران از جا بلند شد و با اخیم تصنیع به تابلوی چند  

میر باالتر نگایه انداخت و با لحتر میان شوچر و  

 جدی گفت :  

 آ آ نگاه کن، اسم خیابون که شهید...   _ 

 نکنه این برادر با شما نسبتر دارن؟  

ز این مزه پراتر با چندش صورتش را درهم کرد  ساحل ا

 و غرید :  

 ببند فکو! حالم بد شد.   _ 
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کامران با همان خنده ی روی لبش دوباره کنار  

ساحل روی نیمکت نشست، اگر هزاران بار هم او را با  

خاک یکسان یم کرد، باز برایش اهمیتر نداشت، در  

وز کرده بود نه سورنا!    بازی اصیل او را پی 

ر برای کامران زخم خورده کافر بود.  و   همی 

 بعد از چند دقیقه سکوت این بار با جدیت پرسید :   

ر نگاهش کرد و توپید   _  ؟ ساحل تی  اینجا چیکار میکتر

 : 

؟   _   تو رو سننه؟ مفتیسر

کامران به چشمان خیس و رد اشگ که روی صورتش  

 آرایم گفت :  جا مانده بود نگایه انداخت و به  

 نه، فقط نگران شدم.   _ 

 چشمانش صادق و نگاهش صاف و زالل بود.  
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ه اش   ساحل از گریم کالمش یکه خورد. چشمان خی 

نشان میداد انتظار این جواب را نداشته است. رویش  

 را برگرداند و حواسش را معطوف بازی بچه ها کرد.  

است، حاال که به  نیم فهمید کامران از او چه یم خو 

مراد دلش رسیده و همانطور که یم خواست سورنا را  

 چزانده بود، حاال دیگر چه یم خواست؟  

 برو تی کارت، من نه تورو میخوام نه نگرانیتو.   _ 

 کامران ت  اهمیت لبخند زد.  

بابا تو خودت دیشب گفتر نیم خوایش، چرا   _ 

 تالفیشو رس من در میاری؟  

ر  ی ته  این اولی  ر واکنش کامران با جهنم دیشب بود، چی 

قلب ساحل فرو ریخت و اشک هایش با شتاب  

ر ریخت.   ی پایی 
 بیشیر
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تمام این چند ساعت قبل، پای ذهنش را بسته بود   

تا به دیشب رس نزند و خاطرات پر عذابش را تجدید  

نکند، اما حاال کامران چطور با ضاحت و ت  رحیم  

ه ی رشته هایش را پنبه کرده بود؟ چطور با  تمام هم

یک جمله او را به جهنم دیشب کشانده بود؟ لعنت  

 بر این پش.  

 دیشبم گفتم اگه واقعا بخوادت ولت نمیکنه.   _ 

ساحل عکس العمیل نشان نداد اما خودش را بیشیر  

در آغوش گرفت، گوتی رسمای کلمات کامران تنش را  

 به لرز انداخته بود.  

ه بود،  ساحل ه مانطور مچاله شده به روبرو خی 

کامران برق اشک را حتر از نیمرخش هم یم توانست  

ببیند. دست و دلش به رنجاندن این دخیر نیم رفت  

 اما خودش سوت آغاز بازی را زده بود...  
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ی ازش نشد؟   _   از دیشب تا حاال خی 

یم خواست از در دوستر و همدردی باب جدید  

 آشناتی را باز کند.  

یل داشته باشد لب ورچید.   ساحل بدون آنکه کنیر

 سورنا رهایش کرده بود طوری که انگار اصال نبوده!  

من اونو یم شناسم، غدتر از این حرفاست که   _ 

 برگرده جاتی که ازش رونده شده.  

ساحل دستر که دور پاهایش حلقه کرده بود را مشت  

ا به باد نفرین  کرد، در دلش این همراه پر حرفش ر 

بسته بود، کاش گورش را گم یم کرد و کمیر نمک روی  

 زخمش یم ریخت.  

من اصال موندم شما دو تا چه جوری عاشق هم   _ 

 شدین؟ بعد از چند ثانیه مکث :  
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شه؟   _   میدوتر نگار دوست دخیر

ساحل تکان کوچگ خورد و بزاق دهانش را به سختر  

 قورت داد.  

فهمیدی من رس راه نگارو گرفتم؟  راستر از کجا  _ 

 سکوت و سکوت...  

ساحل لب هایش را بهم کیپ کرده و تمام فکرش  

 پیش نگار بود و البته سورنا!  

کامران و حرف هایش مانند موسیقر پشت زمینه ای  

 یم توانست  
ی

 داشت و به سادیک
ی

بود که نقش پر رنگ

 مخاطبش را بهم بریزد.  

یتر یم انداخت  حتر آوردن نام ش دلش را به لرز شی 

 حاال با این خوِدخود ت  خود شده چه باید یم کرد؟  
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حتما حاال به عیادتش رفته بود و مسلما دوستر شان  

از نو یم جوشید و خییل زود سورنا فراموش یم کرد  

 اش حضور  
ی

ی به نام ساحل چند ماه در زندیک دخیر

 داشته.  

ر ریخت  و حس کرد عرق  قلبش با این فکر هری پایی 

 رسدی به جانش نشست.  

 اگر سورنا او را از یاد و خاطرش پاک یم کرد، چه؟  

خودش هم نیم فهمید چه انتظاری داشت، انگار دل  

به امید های وایه بسته بود که یه در دلش یم  

جوشید و او بنا بر صالح و مصلحت مجبور بود همه  

 را زیر پا له کند...  

 حال نگار چطوره؟   _ 

د :    کامران چشمانش را به نیم رخش سیی
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 خییل بد! امروزم یم خواست رسمشو قطع کنه.   _ 

ساحل وحشت زده به سمتش برگشت و با لب هاتی  

ه نگاهش کرد، کامران   ه خی  از هم وامانده فقط خی 

 آیه کشید و رویش را برگرداند: 

همه  تقصی  سورناست! اون مثل یه صاعقه میاد و  _ 

ه رو اون دنیا نفرسته دست   یزه. تا دخیر و بهم می  ر چی 

 ] 00:57 14.09.19بردار نیست.  [

ر که نزدیکش بیسر   _  اون فقط ظاهر جذات  داره همی 

 بوی نامردیش خفه ات میکنه.  

ساحل ناتوان از شنیدن بدگوتی کامران بر رسش فریاد  

 کشید :  

ساکت باش! تو حق نداری حتر کلمه ای پشت   _ 

.  رسش   حرف بزتر
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ین مردی بود   ایم را نداشت، او بهیر طاقت این ت  احیر

 که تا حاال شناخته بود.  

 برو تا داد و بیداد به پا نکردم کامران! برو.   _ 

کامران پوزخندی زد و به این فکر کرد با این همه  

ی این دخیر را مجبور کرده بود تا آن   ر عشق چه چی 

ایقر بود که هر دو در سکوت به  حرف ها را بزند؟ دق

بازی بچه ها چشم دوخته بودند، ساحل در دلش  

عزاداری یم کرد و کامران به حال نگار فکر یم کرد،  

همه امروز برای عیادتش آمده بودند، حتر سورنا! و  

رویاروتی با او چقدر برایش لذت بخش بود، به  

خصوص که یم دانست رس و روی آشفته اش از چه  

 روست.  

با یادآوری ساعت قبل لبخند زد انگار انرژی رفته اش  

برگشته بود، فقط خدا یم دانست هر بار که به نه  
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وی   ر سورنا فکر یم کرد چه نی 
ر ساحل و وا رفیر گفیر

 شادی بخیسر در دلش یم جوشید.  

رسش را در پالستیک کنار دستش فرو کرد و دو  

ون کشید.   یگ را به سمت  ساندوی    چ گرم و تازه بی 

 ساحل گرفت و با لبخند گفت :  

حاال بیا بزن تو رگ، بعدش هر چی خواستر داد و  _ 

 بیداد کن!  

ساحل متعجب به طرفش چرخید، لبخند ت  غریصر  

روی لب هایش بود و یک ساندوی    چ چاق و چله که  

محتویاتش رسریز کرده بود، به سمتش گرفته بود.  

میکرد، اما   بوی خوشش معده ی خایل اش را تحریک

 تلف یم شد باز دستش به سمت  
ی

اگر از گرسنگ

 ساندوی    چ راه نیم گرفت.  
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م بکش کنار!    _   سی 

چشم غره ای هم تنگ جمله اش بست و رویش را  

 برگرداند.  

کامران با سماجت ساندوی    چ را روی پایش گذاشت و  

 خودش بلند شد :  

فید  چون نمیدونستم با قرمز میخوری یا س _ 

دوتاییشو برات ریختم. مواظب خودت باش اینجاها  

 غروب به بعد خوفناک میشه.  

این را گفت و بدون نگایه دیگر به او پشت کرد و  

 رفت.  

ساحل هاج و واج رفتنش را نگاه یم کرد، حتر از پشت  

هم به سورنا شباهت داشت، این لعنتر که بود با این  

ان شباهت؟  ر  کامران؟    _ می 
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کامران متعجب از صدا زدن ساحل که شاید در تمام  

ر باری بود که یم شنید به سمتش   این مدت اولی 

برگشت، دستانش در جیبش بود و ابروهایش بهم  

 نزدیک...  

؟   _   تو یک هستر

سیدن   کامران خییل قبل ترها منتظر این سوال بود، نیی

فکر یم کرد  ساحل برایش عجیب بود گایه با خودش 

شاید آنقدر برایش ت  اهمیت است که حتر به  

 خودش زحمت نیم دهد در موردش پرس و جو کند.  

 کامران شانه ای باال انداخت و گفت :  

 کامران خانزاده!     _ 

به آتر رنگ از رویش پرید. با لکنت زبان از جا پرید و  

 ناباورانه زمزمه کرد :  
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 خ...خا..خانزاده ؟   _ 

العمل های ساحل را پیش بیتر یم   تمام این عکس 

 کرد، رسش را به نریم تکاند و گفت :  

ساحل هاج و واج با دهاتر که باز مانده و چشماتر که  

به  
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قامت کامران خشک شده بود، رس جایش میخکوب  

_          

                                  

  

   20.09.19   00:15    

# 134   
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ر یم   شده بود.  جمله ی کامران در رسش باال و پایی 

 شد و دلش نیم خواست باور کند.   

واقعا پش عمویش بود؟ آن هم  پش عمویش بود؟ 

؟ پدربزرگ شان، مادربزرگ شان یگ بود؟  وای   تتر

 خدای من! آن ها هم خون بودند!!   

ساحل سست و ت  رمق رس جایش نشست، کامران  

هنوز آن قدر از دایره ی دیدش دور نشده بود که  

ذهنش شباهت ها میان او و سورنا را برایش ردیف  

 نکند.   

ر دشمن نزدیگ داشته و  ف همیدن اینکه سورنا یک چنی 

بوسیله ی او پیشش شکست خورده بیشیر از آن چه  

 که کامران فکرش را یم کرد برای ساحل درد داشت.   
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ر   ر داشت بدتر یم شد. پس برای همی  انگار همه چی 

بود که نگار را هم یم شناخت، سورنا را هم! و اینطور  

 ه
ی

ای شخصیتر اش داد سخن  با اطمینان از او و ویژیک

 رس یم داد!   

 پس او پش عمویش بود!   

قد بلند و هیکل درشت سورنا گرچه که نظی  نداشت  

اما ته چهره ی شان شباهت فوق العاده ای بهم  

ه   داشت. موهای سورنا، بلند، پرپشت و قهوه ای تی 

  
ی

بود، در حالیکه کامران موهای یک دست مشگ رنگ

داشت. آن قدر مشگ که برق یم زد. به نظر یم رسید  

پرپشتر مویشان یک خصلت ارتر بود که کامران هم  

از آن ت  نصیب نمانده بود، قد و قامتش کوتاه تر از  

 و  
ی

سورنا بود و چهره اش هم جوان تر بود، پختگ
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 سورنا را نداشت اما بطور کیل چهره اش  
ی

مردانگ

 داشت.     استاندارد های زیباتی را یکجا 

عضالت ورزیده ی سورنا ورزشکار بودنش را فریاد یم  

 و عضالتر نداشت، اما 
ی

زد و کامران بر و بازوی سنگ

 هیکل متناسب و روی فرم چرا!  

ت یم پوشید در حالیکه کامران را   سورنا همیشه تر رسر

هن چهارخانه ندیده بود، انگار دنیاتی از رنگ   بدون پی 

انه اش متفاوت با روز  و مدل داشت که هر روز چارخ

ت های سورنا همه النگ و گشاد بود،   قبل بود، تر رسر

هیچ وقت لباش نمیپوشید که به عضالتش بچسبد.  

ر بود   چه در گرما و چه در رسما! استایل خاصش همی 

 و جذابیتش را صد برابر کرده بود.   

اهن چارخانه هایش کیپ تنش و   در حالیکه کامران پی 

ر مشگ، سورمه ای مدام ست یم کرد.    با   جی 
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 در حالت کیل ظاهر متفاوتر با سورنا داشت اما  

فرم فک، ابرو و بیتر اش شباهت فوق العاده ای به او  

ر در نگاه اول بیشیر به چشم یم   داشت و شاید همی 

 آمد...   

ساحل با همان چهره ی جا خورده و چشماتر که راه  

 گرفته بود لب زد :  

!   چقد پ  _   رت بودم من! یارو پش عموش بوده دخیر

   

باد مالییم وزید که باعث شد رسما زیر پوستش برود و  

 بوی ساندوی    چ پر قدرت تر از قبل در مشامش بپیچد.  

خودش را جمع کرد و آیه کشید. این درد ها پایاتر  

نداشت، حاال دیگر همان کورسوی امیدش را هم از  

کرده بود، مسلما با کاری که ساحل در  سورنا قطع  
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حقش کرده بود حتر اسمش را هم نیم آورد و  

متاسفانه همینطور هم شده بود، ساحل با یک درد  

ون کشید، هیچ تماش و   عیان تلفنش را از جیبش بی 

  ...  یا پیایم از سورنا نبود! حتر

 بغضش را قورت داد و زمزمه کرد :  

ت تا تجربیاتم بیشیر و  اینم یه فصل دیگه! اینم رف _ 

 دردام بزرگیر بشه.   

چند میر آن طرف تر پشت شمشاد های پیاده رو پش  

نوجواتر با لباس های ژنده و آلوده میان خرت و پرت  

هاتی که کنار باکس زباله گذاشته بودند به دنبال  

ی یم گشت، قلب   ر  چی 

ده شد و این بار رد اشگ که در چشمانش   ساحل فشر

 ز یک غم دیگر بود.   به جا ماند ا
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کوله را روی شانه اش انداخت و ساندوی    چ را  

برداشت، هنوز زشتر های واقیع دنیا را ندیده بود که  

در غم عشق به سوگ نشسته بود. برای کودکان  

ر پش بچه که شاید روزها بود   نیازمندی چون همی 

دست و صورتش با آب و صابون لمس نشده بود،  

 کست در آن، یک موضوع لوث و آبگ بود!  عشق و ش

یک موضوع ت  ارزش که آن را تمام و کمال به قشر  

مرفه و ت  درد واگذار یم کردند. کیم دل ساحل آرام  

سالش را بدون   ۱۹گرفت دنیا که به آخر نرسیده بود، 

 سورنا گذرانده بود از این به بعدش را هم همینطور.   

ک بالخره متوجه اش  در چند قدیم اش که ایستاد پش 

 شد.  

چشمان پرسشگر و البته ترسیده اش را به او دوخت و  

نگاهش کرد، زبانش را تکان نمیداد اما چشمانش به  
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سوال برخاسته بودند، ساحل ساندوی    چ را به طرفش  

 گرفت و گفت :  

 _    !  بزن داشر روشن شر

لحنش ساده و مشتر بود، دلش یم خواست پش  

 ساندوی    چ را از او قبول کند.   زودتر اعتماد کرده و 

 _    !  میل ندارم آبچ 

 دل ساحل رفت برای عزت نفس پش...   

ر بود و چون خنجری در   گرچه که نگاهش برهنه و تی 

ان اندوه را هم   ر چشم ها فرو یم رفت اما به همان می 

 در دلش پنهان کرده بود.   

د و ساندوی    چ را با  پالستیگ در  ساحل شانه اش را فشر

دستانش چپاند، آرزو یم کرد حداقل با این دست  
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   یگانه علیزاده 

های کثیف تماش با ساندوی    چ بخت برگشته نداشته  

 باشد.   

به جون اون که پولشو داد دعا کن بلکه زودتر   _ 

   !  عاقبتش ختم به خی  بشه پش جون! ختم به خی 

این را زمزمه کرد و بعد از او دور شد آن قدر دور که  

دید پشک نیفتد و اشتبایه با   در دایره ی

 رسبرگرداندی متوجه اش نشود...  

  

اتاق آن قدر شلوغ بود که صدا به صدا نیم رسید و  

سورنا هر آن احتمال یم داد پرستار رس برسد و همه را  

 ت   

  

 ] رون کند.   00:15 20.09.19[ 
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برای هیچکس عشق میان سورنا و نگار پوشیده  

اما قبل تر ها، جز خانواده ی خودش کیس  نبود، 

نمیدانست سورنا واقعا با نگار در رابطه است، اما 

ی مطلع شده باشند و   حاال حدس یم زد افراد بیشیر

این اصال خوب نبود. خودش که یم دانست میانشان  

چه رخ داده، حتر اگر برای همیشه هم از ساحل  

 او و نگار دنیاتی فاصل
ر ه افتاده  دست یم کشید باز بی 

 بود...   

ر که   چشم از رسامیک های کف اتاق گرفت و همی 

رسش را باال آورد با چشمان مغموم نگار چشم در  

 چشم شد.   

ت  ابا از ده ها جفت چشیم که نگاهش یم کردند از  

وقتر سورنا آمد زل زده بود به او و دست بردار هم  

ابیت داشت، در  نبود، شاید قبل تر ها برای سورنا جذ
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خلوت به او هشدار یم داد کمیر جلب توجه کند اما  

حال هیچ حیس در او نیم جوشید و حتر کیم هم  

 آزاردهنده بود.   

ر بود، تنها هم صحبت   جو میان هر دو، سوال برانگی 

نگار در جمع های فامییل فقط سورنا بود و بس،  

ر که او را یم یافت با ذوق و شوق خودش را به او   همی 

یم رساند و ت  خیال منتقدین دور و برش از هم  

صحبتر با او لذت یم برد و از آن طرف اخم های  

سورنا هیچ وقت برای نگار درهم نبود، همیشه برایش  

وقت داشت و با صی  و حوصله به تمام حرف هایش  

گوش یم داد، اما حاال این دوری و سکوت همه را  

رش حدس هاتی  کنجکاو کرده بود، گرچه که ماریا و ماد

یم زدند و مانند بقیه ماجرای مسمومیت را باور نکرده  
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بودند اما زبانشان به بیان حدس و گمان هایشان هم  

 نیم چرخید.   

کامران که دقایقر بود از اتاق خارج شده بود، دوباره  

برگشت، لبخند از لبانش کنار نیم رفت و چون دست  

چپ و  سورنا را بسته یم دید پوزخند هایش را هم 

 راست روانه اش یم کرد.   

روی یگ از صندیل ها نشست و در ظاهر خود را  

 مشغول تلفنش نشان داد.   

برق اشگ که از تیغه ی بیتر نگار رسخورده و به  

سمت موهایش راه گرفت از چشمان سورنا دور  

 یم لرزید. خی   
نماند، حاال به وضوح لب های دخیر

ن دهنده بود، فکر نیم کرد دوباره  امروز واقعا تکا

دست به خودکیسر بزند آن هم پیش چشم این همه  

 مراقب.   
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نیم توانست بیش از این ت  توجیه کند، نگار هنوز  

برایش نگار بود فقط نوع دوست داشتنش فرق کرده و  

در مسی  جدیدی افتاده بود. هر چقدر خودش را 

ل کرد نتوانست، عاقبت از جا بلند شد  و به  کنیر

 سمتش رفت.   

رنگ نگار پرید و به همان رسعت هم رسخ شد، لحظه  

ای سکوت در جمع سایه انداخت و به همان رسعت  

هم گفتگو ها از رس گرفته شد. همه خود را به آن راه  

زده بودند اما گوش هایشان کامل به طرف سورنا و  

 نگار بود تا از حرف هایشان رس در بیاورند.   

؟    _  وتر ر  می 

 نگار با بغض و صدای آرایم گفت :  

 ویرونم!    _ 
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اخم های سورنا درهم رفت، اما نگار تشنه ی  

 صحبت بود :  

 چی شد که از چشمت افتادم؟    _ 

اشک ها تند تند یم چکید. سورنا کالفه چشمانش را  

 باز و بسته کرد.   

 نگار!    _ 

نفیس  چی شد سورنا؟ دیگه منو دوست نداری؟    _ 

 تازه کرد و آرام تر از قبل ادامه داد :  

 اشکام اذیتت نیم کنه نه؟    _ 

سنگیتر نگاه مستقیم کامران روی هر دو بود، اما هیچ  

 کدام به آن توجیه نیم کردند.   
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معرکه ی دیشب پشت چشمانش به تصویر کشیده  

شده بود، چه شد که او از چشم ساحل افتاد؟ چه  

 شد؟   

دست نگار را نوازش کرد و ت  خیال نگاه های دور و بر  

ک را زدود، نگار   دستمایل برداشت و اشک های دخیر

ایظ   نیم دانست اشک های عزیزانش در هر رسر

اذیتش یم کرد اما فقط اشک های یک نفر بود که  

مانند نیشیر به قلبش فرو یم رفت و نفسش را بند یم  

 کرد.   

، کالس موسیقر و  گریه نکن    _  باید زودتر رس پا بیسر

 معروف شدن منتظرته!   

چشمگ به انتهای جمله اش بست و لبخند زد. اما 

 تلخ تر از زهر بود! تمام وجود نگار فرو ریخت :  
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دیگه با موسیقر هم مشکیل نداری؟این یعتر کال   _ 

 برات ت  اهمیت شدم! نه؟!   

فرو یم غلطیدند و لب  اشک هاتی که بدون توقف 

هاتی که یم لرزید دست گذاشته بود روی وجدان  

سورنا. داشت کم کم اذیت یم شد و هوای اتاق برایش  

 خفه کننده شده بود.   

م!    _   گریه نکن وگرنه پا میشم می 

لحنش کیم عصباتر بود، نگار تند تند رسش را تکان  

داد و مظلومانه قبول کرد. فقط یم ماند حتر اگر  

 ی مهربانش را هم از او دری    غ یم کرد ...   صدا

ین نگار   کامران از جا بلند شد و میان خلسه ی شی 

 وقفه انداخت.   

 باالی رسش ایستاد و به آرایم نیشخند زد :  
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ببینم اگه باباتم بود اینجوری ور دلش مینشستر و   _ 

ی؟!     دل بدی قلوه بگی 

ی هم زد و  ر در مقابل چشمان  تک خند تمسخر آمی 

ر سورنا به طرف عمه   بیچاره ی نگار و خشمگی 

مهتابش رفت. خییل زود از همه خداحافظر و آرزوی  

 سالمتر دوباره برای نگار کرد و رفت.   

 و سورنا نفهمید مقصد بعدی کامران کجاست...  

  

کم کم اتاق خایل شد و فقط او ماند و عمه مهتاب.  

ید و دیگر ماندنش  کیم دیگر پدر نگار هم رس یم رس

 جایز نبود.   
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دلش یم خواست تا آن لحظه خوب دل به دل نگار  

دهد و با او راه آید. دخیر بیچاره در این یگ دو روز بد  

 شکسته شده بود.   

عمه مهتاب با چشماتر گریان بهانه ای جور کرد و از  

ش نیم توانست    دخیر
ی

ون زد، شاهد بیچاریک اتاق بی 

 ...   باشد 

 سورنا؟    _ 

 جان؟    _ 

؟    _   بغلم میکتر

سورنا عادت داشت، این دخیر را خودش بزرگ کرده  

 بود و با تمام عالیق و خواسته های  

  

 ]00:15 20.09.19[  
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 ش آشنا بود.   

 نه!    _ 

بغض نگار شکست و همانطور رس به زیر گریه اش را  

 آزاد کرد.   

 گرفت و گفت :  سورنا شانه اش را  

چرا امروز اون کارو کردی؟ نگار از میان هق هقش   _ 

 نالید :  

 نداشتم.    _ 
ی

 چون دلییل برای زندیک

 سورنا زخم زبان زد :  

 دلیلت مردیه که یک دخیر دیگه رو دوست داره؟    _ 

گریه ی نگار شدیدتر شد، کمرش تا خورد و صورتش را  

 یه زده بود :  با دستانش پوشاند، حاال بلند بلند زیر گر 
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 انقدر ت  رحم باشر جلو من حرف   _ 
چطور میتوتر

چون باید چشماتو    _ از عاشقیت بزتر سورنا چطور؟  

   .  باز کتر

 نگار جیغ کشید :  

نیم خوام! نیم تونم! تو تنها کیس بودی که منو یم   _ 

، تنها کیس که از رو ترحم نگام نیم کرد، من   خواستر

 دست دادم!   همه کسمو از 

 به ناله افتاد :  

 من همه کسمو از دست دادم... همه کس!    _ 

 و سورنا مات شد و در مقابل این همه عشق!   

ر که دستانش به سمت نگار راه گرفت، کافر بود   همی 

تا دخیر بیچاره خودش را در آغوشش بندازد و با  

صدای بلند اشک بریزد، برای آغوشر که روزی تمام و  
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وط   کمال از او  ط و رسر بود و حال عاریه ای و با رسر

 شده بود.   

 عشقم!    _ 

 سورنا کمرش را نوازش کرد و با مهرباتر گفت :  

هر وقت از اینجا مرخص شدی مهمون من! یه کافه   _ 

مت اونجا!     ی خوب تو... باز شده و میخوام بی 

 نگار بهت زده رس از شانه اش برداشت :  

ی؟    _   منو بی 

خندی زد و گرچه دلش خون بود، اما سورنا تک 

نتوانست بیشیر از این نگار را اذیت کند با شیطنت  

 گفت :  

اینجوری زرد و زار که نه! باید بیسر همون نگار   _ 

ر خوشگل فامیل!     چشم سی 
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حواس نگار بود که نگفت من! گفت فامیل! کیم درد  

ر دوباره با او منتهای   ون رفیر آرزویش بود  داشت اما بی 

 و فعال روی همه چی رد انداخته بود!  

  

 ]00:16 20.09.19[  

 135# 

  

  

  

  

هنوز در همان پارک نشسته و زانوی غم بغل گرفته  

بود،گرچه جایش را عوض کرده بود اما باز روبروی  

بازی بچه ها نشسته بود، دیدن کودکان قد و نیم  
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باال رفته و با هیجان جیغ یم  قدی که از وسایل بازی 

کشیدند برایش لذت خایص داشت، برای ده دقیقه  

ر پا یم    ماندن چه ضجه ها زده و چگونه به زمی 
بیشیر

کوبیدند، و عجیب پدر و مادرهاتی بودند که خام  

اشک و آه های بچه ها نشده و کشان کشان آن ها را  

ون یم بردند، نیم دانست مقرص کیست؟   از پارک بی 

ال قضاوت هم نداشت. بچه هاتی که ساعت ها  و ح

بازی و لذتش را فراموش کرده و برای چند دقیقه  

بیشیر روز خوب شان را به خود زهر کرده یا خانواده  

 ماشیتر بوده که نیاز  
ی

هاتی که آن قدر غرق زندیک

 کودکانشان را نادیده یم گرفتند.   

آن قدر مستقل   هیچ وقت فراموش نیم کرد که زماتر 

شد که به پارک برود و بیاید که وسایل بازی برایش  
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کوچک شده بود، چانه اش را روی زانو اش گذاشت  

 و با غصه گفت :  

 من تاب بازی هم بعد آقام نکردم!    _ 

و باز ذهنش کشیده شد به مادری که در این مدت  

 حتر تماش هم با او نگرفته بود...   

او بیتر اش را باال کشید، حتما  تلفن در جیبش لرزید و 

 خانجون بود! تنها بازمانده اش.   

با دیدن نام رضا ابروهایش باال پرید، ت  معطیل آیکون  

ر را لمس کرد تا از امروز بشنود.     سی 

 از امروزی که تحلیل داشت و نرفته بود.   

 سالم!    _ 

   به به سالم! خوب روز مهم کالسو پیچوندیا.  _ 

ون نبود پش!    _  ر  حالم می 
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 عه چرا؟   _ 

؟    _  ! تو بگو چه خی   هیچی

سید.    سد و نیی  و زبانش خارید تا از سورنا بیی

 سالمتیت! یک تنه پرچم تیمو کشیدم باال!    _ 

 یک تنه؟ یعتر سورنا هم نیامده بود؟؟   

 چرا یک تنه؟  رضا رسی    ع گفت :   _ 

رس کالس باید  بابا استاد انقدر کار داد و همه شم  _ 

تموم یم کردیم، پدرم در اومد این پشه هم که نیومده  

 بود...   

 بقیه ی حرف هایش را نشنید. این پشه؟   

 بدون آن که بخواهد با تحکم حرفش را اصالح کرد :  

 سورنا!    _ 
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ر پش جواتر با غرولند رضا   همان لحظه صدای طیر

 در هم پیچید و ساحل پر اخم رسش را باال آورد.   

 بچه ها اسمش سورناست!    _ 

 رو به رضا زمزمه کرد :  

نم، بابت امروزم دمت گرم!   _  ر پش بعدا بت زنگ می 

ان میکنم!     جی 

رضا خندید و کیم تعارف تیکه پاره کرد اما حواس  

ساحل پرت همان پش جوان و دوست کنارش شد که  

 با لبخند زمزمه یم کردند :  

ان هست!   جون! اهل   _   جی 

تلفن را قطع کرد و در جیبش فرستاد، اخم های درهم  

وچشمان ت  حوصله اش را رو به آن دو کرد و از جا  

 جهید :  
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 فرمایش؟    _ 

  

سورنا پیشاتر نگار را بوسید و از او قول گرفت دیگر  

هیچوقت کار صبحش را تکرار نکند، قصد داشت کیم  

د تا نگا ر را آماده به این  رویه ی مالیم تری در پیش گی 

جداتی کند، یکباره گفتنش جوات  نداده و کار را بدتر  

 کرده بود.   

همان لحظه عمه مهتاب داخل آمد و سورنا را در  

ر دید. چشمانش به رسعت به طرف نگار   حال رفیر

چرخید که لبخند پهتر روی لب هایش نشسته بود،  

از بابت   گیج و گنگ با سورنا خداحافظر کرد و 

خورایک های باب مییل که برای نگار آورده بود دوباره  

ی نبودی گفت و   ر تشکر کرد، سورنا با فروتتر چی 

 بالخره از اتاق خارج شد.  
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حاال دقایقر بود که در ترافیک مانده و در حایل که  

نمیدانست مقصد بعدی اش کجاست، دلش یم  

خواست فرمان را پیچانده و به طرف خانه ی ساحل  

رود، از دور هم که شده نگاهش کند و این آتیسر که  ب 

به جانش افتاده بود را آرام کند، اما هر چه یم کرد  

ر   نیم توانست، غرور خدشه دار شده اش و نه گفیر

 ساحل او را به آتر منرصف یم کرد.   

ترافیک شلوغ و طوالتر خسته اش کرد چرچر به  

وتی چشما نش را به طرف پارک  رسش داد و انگار نی 

کنار خیابان کشاند، جاتی که سه پش هم قد و قواره  

 ی هم ایستاده و برای هم شاخ و شانه یم کشیدند.   

ت  حواس نگاهش را از آن ها گرفت اما فقط چند  

ت بلند مشگ را   ثانیه الزم بود تا مغزش آن سوتی رسر

 شناساتی کند.   
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صورتش رسخ رسخ  دمای بدنش یکباره باال رفت و 

 شد.   

ت مشگ که حاال یم دانست ساحلش   سوتی رسر

 هست با  

قلدری دستانش را در هوا تکان یم داد و معلوم بود در  

حال دعوا بود. یگ از پش ها کاله ساحل را کشید و  

 ساحل هم محکم او را به عقب هل داد.   

سورنا نفهمید از این حرکت پش چطور بهم ریخت و  

اد. دستان مشت شده و دستر که یم  عنان از کف د

ر را بکشد، با   ه ی ماشی  رفت وسط خیابان دستگی 

ر های پشت رس در میان راه ماند...     صدای بوق ماشی 

ر داشتند. نیم دانست   ر شده و همه عزم رفیر چراغ سی 

ر های پشت رسی بلند   چه کند صدای بوق ماشی 
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ت به ساحل و   شده بود و چشمانش با خشم و حی 

دعوا کردنش چسبیده بود، درست لحظه ای که  

ساحل با لگد کوبید به ساق پای پشی که در یک  

قدیم اش ایستاده و پایش را روی نیمکت ساحل  

گذاشته بود تا او را در حصار خود نگه دارد پایش را  

ر را از جا کند.    د و ماشی   روی گاز فشر

قت روز  به درک که او ساحلش بود! به درک که این و 

در این پارک بدنام با دو پش عالف در حال دعوا و  

مرافعه بود، به درک که شاید دستشان هرز یم رفت و  

صورت برگ گلش را خط یم انداختند، همه ی شان  

 بروند به جهنم!   

 وقتر جلو چشمان حریص کامران او را پس یم زد  
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 ]00:16 20.09.19[  

کرد، او سورنا را از خود  باید فکر این جایش را هم یم  

 رانده بود پس باید انتظار کمکش را هم با خود به...   

زبانش را گاز گرفت و در میان جمالتر که از رس خشم  

گفته یم شد وقفه ای انداخت، او ساحلش بود  

 جانش به جانش بسته بود، چطور دلش را داشت؟   

  

 گفت :    ساحل لگدی به ساق پای پش کوبید و 

تا ننه اتو به عزات نشوندم بکش کنار، من امروز بد   _ 

یزم.     مگیس ام، پاش بیفته خونتم می 

کلماتر که با خشم یم جوید و در صورت پش تف یم  

کرد از او ساحل ترسنایک ساخته بود، اما انگار  

عصبانیتش خوب به مزاج پش ها خوش نشسته بود  
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اهش یم کردند، البته آن دیگری در  که با نیش باز نگ

حالیکه خم شده و ساق پایش را یم مالید چند فحش  

 رکیک به ساحل داد و با مزه پراتر گفت 

 : 

جواب این لگد پروتر تو بعدا میدم جوجه! وقتر   _ 

 افتادی تو دستای من!   

م برافروخته بود   ساحل با چهره ای که از خشم و رسر

 داد کشید  

 : 

کنار تن لشتو! توی ریقو میخوای منو به  بکش   _ 

... بخور سنگینه برات رو دل   ی؟ کمیر دست بگی 

   .  میکتر

 پش دیگر دستش را کشید و گفت : 
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 حاال تو بیا با ما بد نمیگذره بهت!    _ 

 مرتیکه ی سگ صورت گفتم دست به من نزن.   _ 

کوله اش را برداشت تا از آن جا برود، اما پشی که  

شید و دیگری که راهش را بست او را به  کوله اش را ک 

رسحد انفجار برد، پایش را باال آورد و در یک حرکت با  

خوتر که جلوی چشمانش را گرفته بود با لگد به زیر  

 چانه ی پش کوبید.  

صدای آخ بلند و پر دردش در تمام پارک پیچید. بدون  

نشان  آن که به دیگری مهلت دهد تخت سینه اش را 

گرفت و با لگد محکم به آن هم کوبید. پش به عقب  

پرت شد و کوله هم از دستش افتاد. مقنعه اش را  

ر بردارد   صاف کرد و خم شد تا کوله اش را از روی زمی 

که یگ از آن ها پایش را، یک نیم دور چرخاند و  

محکم به پای ساحل کوبید، دخیر بیچاره تا بتواند  
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ند تعادلش بهم خورد و به  دستش را به جاتی بند ک 

ر خورد، کمرش هم به پایه های نیمکت   شدت به زمی 

 کوبیده شد.  

چشمانش از اشک خیس شد لبش را گاز گرفت و  

بدون آخ سیع کرد رس پا شود، سیایه لگدی که به  

سمتش یم آمد را دید و خودش را برای خرد شدن  

صدای نعره ی  پهلویش آماده کرد، اما همان لحظه 

 بلند مردی که عجیب آشنا بود به گوشش رسید :  

 ولش کن ت  ناموس!    _ 

انگار نفسش رفت و برگشت. صدای سورنا بود،  

 اشتباه نیم کرد، خود سورنایش بود.  

  

 ]19:32 20.09.19[  
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 136# 

  

  

  

خود سورنایش بود که از غیب ظاهر شده بود، با  

 
ی

بسیار با چشماتر شیفته به سمتش چرخید،  دلتنگ

همه را فراموش کرد حتر لگدی که به سمتش راه  

گرفته بود، سورنا مثل طوفان آمد و همه جا را بهم  

ریخت، چنان زیر مشت و لگدش دو پش را گرفته بود  

که خون از رس و صورتشان به راه افتاده بود، ساحل  

ر روی سنگفرش های خایک پارک،  به  همان پایی 

نیمکت پشت رسش تکیه زده و فارغ از هیاهوی در  

ه شده بود. به   جریان، همه تن چشم شده و به او خی 
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چهره ی درهم رفته و ابرو های گره کرده اش . به  

دستان پرقدرتش و انگشتان بلند و کشیده اش که یقه  

ی هر دو را در دستش یم چالند، به گردن پهن و رگ  

ون زده اش...     های بی 

 یا! سورنا بود! سورنایش!  خدا

حس یم کرد قرن ها از دیشب گذشته است، و مدت  

 هاست سورنایش را ندیده.  

 لب ورچیده زمزمه کرد :  

 خدا این زجر کشیدن، کفاره ی کدوم گناهمه؟    _ 

ر که دو پش بالخره خود را از زیر مشت و لگد   همی 

ون کشیدند حواس ساحل جمع شد.   های سورنا بی 

جا بلند شد و با چشماتر پرآب و نگایه    دستپاچه از 
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دلتنگ مستقیم زل زد به قامتش که دم به دم نزدیک  

 تر یم شد.   

حاال در کنار عشقر که در قلبش به جریان افتاده بود  

ترس و دلهره را هم حس یم کرد، اگر رسش داد و بیداد  

یم  یم کرد که اینجا چه یم کند چه؟ اگر بر رسش فریاد 

 کشید که چرا با آن ها هم کالم شده است چه؟   

 اگر بخاطر رفتار دیشبش او را رسزنش یم کرد چه؟   

سوال های این چنیتر در چند ثانیه تمام ذهنش را به  

س دستانش را در هم چالند   خود مشغول کرد، با اسیر

 و منتظر ماند سورنا عصبانیتش را بر رسش خایل کند.   

ورای تصورش بود، سورنا خم شد   اما اتفافر که افتاد 

ر کوله اش را برداشت، دستش را کشید و   از روی زمی 

 بدون حتر کلمه ای رو به جلو حرکت کرد.   
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آن قدر تند راه یم رفت که ساحل به دنبالش کشیده  

 یم شد و برای هم قدم شدنش باید یم دوید...   

 ساحل امیدوارانه با خودش گفت :  

وع میکنه.    _  ر که شدیم حرفاشو رسر  حتما سوار ماشی 

با خودش عهد بسته بود، دلیل واقیع پس زدنش را  

اف کند، این بار تاب دوری از سورنا را نداشت.     اعیر

اما باز هم این سورنا بود که او را غافلگی  کرد و وارفته  

 بر جا نهاد.   

به خیابان اصیل که رسیدند، دستش را برای تاکیس  

ن داد و چند ثانیه بعد ماشیتر پیش پایش ترمز  تکا

کرد، در عقب را باز کرد و کوله ی ساحل را انداخت  

بعد چند تا اسکناس درشت به راننده داد و آدرس  

خانه ی ساحل را گفت، حرف هایش که تمام شد  
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بدون آن که نگاه دیگری حواله ی ساحل که مانند  

گشت و  چوب خشک شده بود، اندازد راه رفته را بر 

 سوار ماشینش شد.   

ساحل هنوز همانطور میخکوب چشمانش به سورنا  

ر رو به جلو در   بود که با گام های محکم و سنگی 

ر شد و پیش   حرکت بود، آن قدر که سوار ماشی 

ر را از جا کند و   ت زده ی ساحل ماشی  چشمان حی 

ی به اسم   رفت. بدون آن که نگاهش کند، انگار دخیر

 حل نیم شناخت.   سا

 راننده تشر زد :  

 خانوم سوار شو! دیرمون شد!    _ 

 ساحل با ناباوری زمزمه کرد :  

 رفت؟! راست راستگ رفت؟    _ 
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به پاهایش تکاتر داد و سست و ناباور پا به داخل  

مساری   ر و عرِق رسِد رسر ماشینگذاشت، رسش سنگی 

به تنش نشسته بود. یم توانست حس کند پس زده  

 دردی داشت؟   شدن چه 

آن هم از عزیزش! از آن که هیچوقت انتظارش را  

 نداشت.   

بالخره سد چشمانش شکست و اشک ها رسر رسر  

ر ریخت.     پایی 

حاال دیگر لحظات قبل برایش اسطوره وار و پر از  

 حس ناب نبود.   

ایظ برای همه   ر رسر  بود که در چنی 
تر سورنا مرد غی 

 پادرمیاتر یم کرد حتر یک غریبه!   
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ر باری که او را دیده بود،   یادش آمد بعد از دومی 

وس را   وس دعوایش شده بود چطور سی  وقتر با سی 

ر کوبیده بود...     به زمی 

حس وحشتنایک بود اینکه بداند حاال دیگر برای  

   !
 سورنا، بادیگران هیچ فرفر ندارد... هیچ فرفر

ل مقصد اشک ریخت و اشک ریخت. شاید  تا اص

شت  که با قساوت سورنا عاشق را از خود یم راند حتر  

فکرش را هم نمیکرد حاال به غلط کردن بیفتد، حتر  

فکرش را هم نیم کرد از کاری که کرده بود تا این حد  

حس پیشماتر به او دست دهد، آرزو یم کرد کاش  

یم برید اگر  زمان به قبل بریم گشت آن وقت زبانش را 

خالف سورنا حرفر یم زد. اما دیگر کار از کار گذشته  

 بود و ندامتش هیچ سودی نداشت.   
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ر که پیاده شد، چراغ های ماشیتر در   از ماشی 

 مقابلش نور باال زد.   

متعجب ابروهایش را پیش و زیر چشمانش  دست  

کشید،دلش نیم خواست کیس ضعفش را ببیند و جز  

 خانجون حاال تمام دنیا برایش دشمن بودند.   سورنا و 

ر مشکوک   راننده با رسعت از کوچه برگشت و ماشی 

ر   جلوتی جلوتر آمد. نورش را خاموش کرد و از ماشی 

پیاده شد، تا زماتر که صدایش را بلند نکرده بود،  

 ساحل مرد را نشناخته بود.   

جون!    _   سالم دخیر

 د.   صدای ماتر امجد بو 

دشمن عمو شهروز و به اصطالح دوست و هم نظر  

 او!   
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 واسه فردا شب آماده ای؟   _ 

ر کرد. قرار نبود کیس   ساحل مصمم رسش را باال و پایی 

از آماده نبودنش مطلع شود، دم و دستگایه که از او  

دیده بود، کیم ته دلش را ترسانده بود، یم ترسید  

 اورن  رسپیچی کند و بالتی به رس خانجون بی

  

 ]19:32 20.09.19[  

د هر چند که به محیا گفته و قول گرفته بود حرفر از  

آن به عموهایش نزند. البته که او آمد قابل اعتمادی  

ر که رسبسته او را از جان مادرش بیم   نبود اما همی 

 داده بود کافر بود.   

تهدیدش  دیگر در این شهر کیس را نداشت که با او  

 کنند.  
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مادرش هم که خوش و خرم کنار شوهر ت  صفتر  

 یم کرد.   
ی

 زندیک

 اش دردآورتر بود،  
ی

همیشه این قسمت از زندیک

جیگرش یم سوخت و قلبش مچاله یم شد، اما چه یم  

 کرد که کاری از دستش بر نیم آمد.  

 برنامه ی خایص داری واسه باز کردن گاوصندوق؟    _ 

ل کرد :  کیم دستپاچه شد اما خو   ب خودش را کنیر

امروز تو بازار کیم جستجو کردم، حله! مشکیل پیش   _ 

 نمیاد!   

چه فایده ای داشت اگر یم گفت نه تنها برنامه ای  

ندارد که حتر مدلش را هم در بازار نیافته است، فقط  

تنها اطالعاتر که داشت هماتر بود که خود امجد  

 برایش آورده بود.   
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؟    _  ر  رفیقاتم هسیر

ک را   انگار وارد حریم خصویص اش شده بود که دخیر

 اینطور بر آشفت.   

 نخی  مشکلیه؟    _ 

ه شد به واکنش تند ساحل!     امجد چند لحظه خی 

 عجیت  بود، خودش رسما به دهن شی  یم  
چقدر دخیر

رفت و هیچ اباتی نداشت، اما تمام ترسش بخاطر  

 جان رفیق هایش بود.   

خاطراتر دور و قدییم در ذهنش یادآوری شد حس  

 کرد قلبش به درد آمد.  

  

 ]20:24 27.09.19[  
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نه مشکیل نیست! حتما فکر همه جاشو کردی،   _ 

ر میکتر   چون زیرآت  بخوای بری ته ماجرا خودت ضر

جون!     دخیر

کرده  ساحل لحظه ای وسوسه شد تا برو باباتی نثارش  

و دستر هم در هوا برایش بتکاند، اما منرصف شد  

دستش را مشت کرد، فعال جان عزیزش در دستان این  

مرد بود. باز جای شکرش بافر بود که مادرش ایران  

 حضور نداشت.  

فقط به رسدی رسی تکان داد و به طرف خانه به راه  

 افتاد. 
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  !  مردک لعنتر

ه داشت و  ساعت فاصل 24با لحظه ی موعود کمیر از 

کم کم دلشوره و اضطراب با تمام قوا در او یم  

 جوشید.  

وقتر پشت در ایستاده و منتظر باز شدنش بود نیم  

دانست چطور محیا، که چند روزی بود خانه ی  

 شهروز مانده را دوباره برگرداند.  

دلش برای فرداشب شور یم زد. نیاز داشت یک آدم  

ر کنار خانجونش مانده و مراقبش باشد، اگرچه   مطمی 

ر بود اما دخیر خانجون   که محیا از هر لحاظ نامطمی 

ر حال و   بود و مسلما تا پای جان مراقبش بود، در همی 

احوال بود که در باز شد و صدای مهربان خانجون به  

 گوشش نشست :  
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 خسته نباشر ننه!    _ 

زن را پر مهر   ساحل لبخند خسته ای زد و دست پی 

 تنها دارو ندارش را!  بوسید.   

زن مشعوف از محبت نوه اش با لذت نگاهش کرد   پی 

 و زیر لب برای سالمتر اش ذکر خواند.  

با ذهتر مشغول داشت به طرف اتاقش یم رفت که  

خانه او را رس جایش   ر سالم بلند و باالتی از آشیی

 خشکاند.   

ب باال آمد و نگاهش با  ناباوری روی  رسش به ضر

چهره ی محیا ثابت ماند، هیچ وقت فکر نیم کرد از  

 دیدنش در خانه اش تا این حد خوشحال شود.  

چشمانش دودو یم زد و هنوز باور نکرده بود محیا  

 برگشته!  
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 سالم عمه!    _ 

لحنش آرام و دوستانه بود و حتر با کیم دقت یم شد  

 خوشحایل اش را هم حس کرد.  

س را در    محیا با دقت نگاهش کرد رد کمرنگ اسیر

ر خی    چشمانش یم دید شاید هم چون از همه چی 

 داشت اینطور به نظر یم رسید.  

زن   شام در سکوت محیا و خنده و شوچر ساحل با پی 

ضف شد، هر لقمه ای که فرو یم داد به عاقبت  

ماجرا و مانیع که قرار بود به دستان  ساحل برداشته  

یم کرد و شاید هم بیشیر از خونشدی و  شود فکر 

ک به فکر فرو رفته بود، او   آرامش هر چند کاذب دخیر

ون ماجرا قرار داشت و شاید هرگز هم پایش   که بی 

س افتاده بود اما   وارد گود نیم شد به ترس و اسیر
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ساحل که قرار بود ت  دفاع به دل دشمن بتازد هنوز  

 آرامشش را حفظ کرده بود.  

چشیم حواسش تی او و تلفنش بود، امجد  محیا زیر  

وظیفه ی دیگری هم به دوشش گذاشته بود که نیم  

 دانست چطور از پسش بر بیاید.  

بالخره شام به پایان رسید و ساحل به رسعت در جمع  

 کردنسفره به خانجون اقدام کرد.  

ر ننه! دو تیکه ظرف که کاری نداره!   _   بشی 

عقب نشیتر نداشت، امشب شب  اما ساحل قصد 

عجیت  برایش بود، حتر از یک ثانیه ی فردایش هم ت   

خی  بود و نیم دانست چه رخ یم دهد، ثانیه ها را  

غنیمت شمرده و قصد داشت یک امشب را بیشیر از  

 هر زمان دیگری با مادربزرگش وقت بگذراند.  
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امجد برایش مشکوک بود نیم دانست فردا که گم  

ه او برگرداند در مقابل او هم به قولش  شده اش را ب 

  !  وفا یم کند یا خی 

نیم دانست گاوصندوق اصیل که وصیت نامه ها را در  

خود پنهان کرده بود نشانش یم دهد، اصال شاید همه  

ی این ها پاپوش امجد و نوچه هایش باشد برای  

  !  انداختنش در دهان شی 

هم دشمن  بالخره او برادرزاده ی شهروز بود و شهروز  

 نامردامجد! منطقر بود اگر برایش تله گذاشته باشد.  

ر آب کشیدن ظرف ها آه کشید. همه   ساحل حی 

برایش شمشی  را از رو بسته بودند، داشت با دست  

فت که یک لحظه    راه می 
خایل روی طناب معلقر

 غفلت او را به وادی مرگ و نیستر یم کشاند.  
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زن که قصد خواب کرد بالخره فرصت صحبت با    پی 

 محیا مهیا شد.  

هاتی  
ر کیم کارش راحت تر بود حداقل بار قبل یک چی 

به او فهمانده بود و همان تجربه ی قبل کنجکاو  

 نبودن محیا را برایش مشخص کرده بود.  

 عمه یکم میشه حرف بزنیم!   _ 

نفس محیا در سینه حبس شد، خوب بود که پشت  

 یکهوتی اش را نیم  به او نشسته بود و رنگ پ 
ی

ریدیک

دید. بعد از چند ثانیه که سیع در جمع و جور کردن  

 خودش داشتبالخره به طرف ساحل چرخید.  

 در چه موردی عمه جون؟   _ 
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ه نگاهش کرد، نیم دانست امشب او   ساحل کیم خی 

ر حساس یم شد یا محیا واقعا   بیش از حد به هر چی 

 مهربان شده بود؟!  

ه اش، محیا را دستپاچه کرده و بیم آنکه از   اما نگاه خی 

همکاری میان او و امجد باخی  باشد را به جانش  

 انداخته بود.  

 در حالیکه در جایش جابجا میشد پرسید :  

؟   _   چرا اینجوری نگام میکتر

ساحل دستر پشت گردنش کشید و کالفه نگاه گرفت  

 : 

 _   !  هیچی عمه! هیچی
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اتاق مادربزرگش دوخت و چون   چشمانش را به در 

ساعت ها از به خواب رفتنش یم گذشت ترجیح داد 

 زودتر حرفش را آغاز کند.  

یادته عمه با یه یاروتی کل انداخته بودم و اونم ننه   _ 

 مو تهدید کرده بود؟  

ر شد و خودش را پیشیر کشید.    گوش های محیا تی 

 ساحل نمیدانست تمام واقعیت را بگوید یا نه؟  

هنوز تلفن مشکوک محیا را به خاطر داشت و  

نفهمیده بود مخاطبش کیست و به که راپورتش را یم  

 دهد؟ شاید شهروز شاید هم بهروز!  

ر نبود اگر امجد را معرفر کند به گوش   مطمی 

برادرهایش نرساند و کاسه کوزه ی هر دویشان  را  

 خراب کند، پس قید  
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 ]20:24 27.09.19[  

ر را توضیح داد.    امجد را زد و در لفافه همه چی 
ر
 معرف

اما با همه ی اینها تنها کیس که برایش مانده بود محیا  

 بود!  

  
ی

زن دوستداشتتر زندیک نه به خاطر خودش! بخاطر پی 

اش که تنها بازمانده اش بود و به هیچ وجه نیم  

 خواست بالتی به رسش بیاید آن هم بخاطر او...  

این روزا یارو یکم خطری شده، منم رس خانجون   _ 

ش   نمیتونم قمار کنم، اینه که از فردا یه مدت بی 

 خونه عمو شهروز.  

 کنایه زد و گفت :  
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بالخره عمو این روزا با پوالی این و اون با کله گنده   _ 

 ها یم پره و دور و برش از نگهبان و بادیگارد پره.  

ستقیمش را به  ساحل نمیدانست که محیا کنایه ی م

ر هم خی  دارد.    خوت  دریافته و بدتر آنکه از همه چی 

ر هر جوری هست باید یه چند روز   _  واس خاطر همی 

  . ر  پیش عمو بمونی 

 محیا نگراتر به صدایش پاشید و گفت :  

 یعتر چی آخه؟   _ 

ون فرستاد و گفت :    ساحل نفس کالفه اش را بی 

خانجون و خودت را از این خونه یه  عمه فقط   _ 

  ! ر  مدت دور کن همی 
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ک را حس کرد اما قصد   محیا نگراتر صدای دخیر

د پس پوسته ی ت    نداشت تحت تاثی  قرار بگی 

 اطالغ اش را حفظ کرد و با اظهار به نگراتر پرسید :  

یعتر چی عمه جون؟ اوال که مامان رایصر نمیشه تو   _ 

نها بذاره، دوما ما نباید بدونیم تو قراره  رو اینجا ت 

؟ اگه یه بالتی رست اومد چی ؟ ساحل تک  
چیکار کتر

 خندی زد و گفت :  

قرار نیست بالتی رسم بیاد، حواسم جمعه، فقط   _ 

نه. در مورد   ر نگران خانجونم، دلم ت  خودی شور می 

رفتنشم، شما بهانه رو جور کن بقیش با من حلش یم  

 کنم.  

نشان میداد هنوز نگران است و حرف  ظاهر محیا 

ر   های ساحل قانعش نکرده اما در باطن فقط یک چی 
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یم گشت این که ماتر امجد را چطور شناخته؟ پس  

ی پرسید :    با سماجت بیشیر

خب اسم این یارو چیه؟ کارش کجاست؟ فردا قراره   _ 

 باهاش کجا بری؟  

 ابروی ساحل باال پرید و قلبش فرو ریخت.  

د از فردا و رفتنش با او حرفر زده باشد.  یادش نیم آم

 عرق رسدی به جانش نشست.  

با چشماتر ریز شده نگاهش کرد، یعتر ممکن بود از  

ر خی  داشته باشد؟    همه چی 

یک گفته قراره فردا باهاش جاتی برم؟ رنگ محیا پرید    _ 

 و به تته پته افتاد.  

ر و البته   ریزبی 
مشکوک نگاهش یم  ساحل با چشماتر

 کرد.  
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تغیی  حالت یکهوتی محیا به خوت  به چشم یم آمد.  

اینکه محیا از نقشه ی میان او و امجد باخی  باشد  

 بدترین اتفاق ممکن بود.  

یک آن به شهروز شک کرد، آرامش قبل از طوفانش  

ر مربوط نبود جز اینکه البد در خفا   به هیچ چی 

 کارهایش را پیش یم برده است...  

گر محیا را جاسوس او کرده باشد پس مسلما در این  ا 

 مدت ماتر امجد را خوب شناخته است.  

ر حاال محتویات گاوصندوقش را به جای   اگر همی 

دیگری منتقل کند چگونه باید از رسر تهدید ها و یا  

خودت گفتر   _ خواسته های دیگر امجد بر یم آمد؟ 

 خب.  
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محیا همانطور وق زده نگاهش یم کرد و زبانش برای  

 جنبیدن همکاری نیم کرد.  

همون یاروتی که یه بار مچتو گرفتم البد شنیدی  از  _ 

 نه؟ ساحل از جا پرید و گفت : 

؟ الاقل یه کلوم حرف بزن نذار   _  تر ر چرا حرف نمی 

ر بره!   ر یه مثقال حرمت میونمون هم از بی   همی 

د. این یک   ر اما محیا سکوت کرده و الم تا کام حرف نمی 

هم جرئت نداشت    اتفاق خارج از برنامه بود و او 

 بدون اجازه ی امجد آب بخورد.  

واقعا واست متاسفم، حداقل حرمت این خونه رو   _ 

دی المصب!   ر  نگه میداشتر بعد نارو می 

این را گفت و تی  نگاهش را به سمت محیا پرتاب کرد  

 و به اتاقش رفت.  
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خون خونش را یم خورد، کاش این زن لعنتر حرف  

او دیگر چه کساتر یم  یم زد و حداقل یم گفت جز 

 دانند؟  

کاش کیم راه پیش رویش را روشن تر یم کرد. کالفه 

روی تخت نشست در حالیکه دزدی فردا برایش  

ترسناک تر از هر زمان دیگری شده بود. لحظه ی  

ر اسناد و وصیت نامه در ذهنش مجسم شد   برداشیر

شهروز  اگر یکهو نور از همه جا به طرفش یم پاشید و 

 زهر خندزنان او را به دام یم انداخت.  

اگر امجد پایش را پس یم کشید و او یم ماند و  

ر زدن او بود؟    شهروزی که تشنه ی زمی 

و اگر های ت  شمار دیگری که ظرف چند ثانیه دلش را  

 به آشوب کشید.  
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س از جا بلند شد و اتاق کوچکش را گز کرد.   پر اسیر

  هیچ رایه نداشت، هیچ رایه. 

 فقط باید دعا یم کرد خدا هوایش را داشته باشد.  

ر مطابق   وس لعنتر هیچ چی  اما اگر مثل تجاوز سی 

 میلشپیش نیم رفت چه؟  

اگر با رس در چاه فرو یم رفت چه؟ مستاصل وسط  

 اتاقش ایستاد و زمزمه کرد :  

ر یکیم به خی  بگذرون، دیگه هیچی   _  نوکرتم، همی 

 نیم خوام ازت!  

ه و تار دخیر  کاش خدا دلش   تی 
ی

به رحم یم آمد و زندیک

 بیچاره را رس و ساماتر یم داد. 
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د، شاید   ر سامان بگی  شاید هم قرار بود همه چی 

  
ی

 اسناد از این به بعد زندیک
ر
وصیت نامه ها و باف

 شکوهمندی را برایش به ارمغان یم آورد.  

لب  ت  هوا لب هایش کش آمد و لبخند ت  رمقر روی 

هایش جای گرفت. وقتر شهروز یم فهمید چه رکت   

 خورده است  

ت  شک دیدن داشت، چشمان ناباور شهروز و  

 گاوصندوفر که خایل شده بود.  

وزی او و چشمان وق زده ی   لبخند های حایک از پی 

 شهروز!  

 شاید قرار بود شب سیاه ساحل هم به رس برسد.  

داشت با اسنادی که    خودش که نیم دانست قصد 

فردا به دست یم آورد چه کند اما بدون شک به  
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محض اینکه از نظر قانوتر مراحلش را پیش یم برد،  

ر را حتر شده زیر قیمت یم فروخت، تا داغش را   زمی 

ف بگذارد.    به دل شهروز و بهروز ت  رسر

ده بودند.    که بوتی از انسانیت نی 
 عموهای ت  مروتر

سش کم شده بود و حداقل  در حالیکه کیم از ا سیر

ه گرفته بود به رسعت برای امجد تایپ   ر برای فردا انگی 

 کرد :  

 » یه نفر دیگم از فرداشب با خی  شده.   _ 

 عمه ام!  

بو برده فردا قراره یه کاراتی بکنم اما نمیدونم شما رو  

میشناسه یا نه، به گمونم دستش با شهروز تو یه کاسه  

 است.  

 . «  گفتم در جریان باشر 
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پیام را که ارسال کرد نفس راحتر کشید. دیگر  

مسئول اتفاقات برنامه ریزی نشده ی این چنیتر که  

ون   نبود، کارش باز کردن گاوصندوق شهروز بود و بی 

  
ر
کشیدن مدارک موردنظر امجد و اسناد خودش، باف

 هر چه بود به او مربوط نیم شد.  

د و   برای بار هزارم دنیای مجازی  شقیقه هایش را فشر

ی از گاوصندوق زیر و رو   ر اطالعات بیشیر برای یافیر

 کرد.  

  

ر کارش چک کردن   صبح وقتر از خواب بیدار شد اولی 

ر   س چنگ زد و تلفنش را از روی می  تلفنش بود. با اسیر

کنار تختش برداشت. اما هیچ پیایم روی صفحه اش  

با وجود آنکه  نقش نبسته بود، وا رفته به بر غلطید، 

تلفن را بخاطر دیدن پیامامجد برداشته بود اما نییم از  
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وجودش مشتاق دیدن نام سورنا بود، سورناتی که  

ک انداخته بود.    رسدی پیشه کرده و آتش به جان دخیر

خودش را کامال مستحق این ت  اعتناتی یم دانست اما  

ش نیم  چه میکرد که دل زبان نفهمش حرف حایل ا

 شد، چه میکرد...  

ر کرد و برای آنکه حواسش   تلفن را ناامیدانه باال و پایی 

 را از سورنا پرت کند زیر لب زمزمه کرد :  

، یگ دیگم میدونه؟ اونم   _  یعتر اصال واسش مهم تر

 خواهر دشمنش؟  

در صفحه ی پیام ها رفت و پیامش را دوباره از نو  

 چک کرد.  خواند و پیام تحویلش را هم دوباره 

 پیامم که به دستش رسیده.  _ 
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آخر رس دلش رضا نداد و پیام را دوباره ارسال کرد.  

ودتر از این بالتکلیقر در یم آمد.   ر  کارسر

امجد گفته بود چند ساعت قبل از آغاز کارشان باید  

با هم دیدار کرده تا راه های در رو و افرادی که قرار  

معرفر کند، کیم خیالش راحت بود  بود کمکش کنند را 

که به هر حال رو در رو با او حرف خواهد زد اما نیم  

توانست تا آن زمان دلشوره و فکر و خیال های لعنتر  

 اش را متوقف کند...  

  

ون شد و برای ضف صبحانه به خانجون   از اتاقش بی 

پیوست، امروز هم قصد نداشت کالس های  

ر یم شد  دانشگاهش را بگذراند تا لحظ  ه ای که مطمی 

 خانه ی شهروز رسیده اند در خانه یم ماند.  
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ون شدن از اتاقش همزمان شد با چشم در چشم   بی 

 شدن با محیا.  

نگاه رسزنش بار و شاید هم پر تنفرش را از او گرفت و  

روی برگرداند. در عجب بود که با چه روتی یم تواند  

 پیش چشمش راه رفته و حرفر 

  

 ] از همدست عویصر اش نزند.  20:24 27.09.19[ 

زن را آنجا نشان   خانه، پی  ر صدای ترق ترق ظروف آشیی

خانه   ر یم داد. ساحل دست و صورتش را شد و به آشیی

رفت، سالم پرانرژی کرد و  تنگ خانجونش نشست.  

عجیب دلش برای همصحبتر با مادربزرگش تنگ  

لعنت فرستاد و  شده بود. به دلشوره ی ت  امانش 

 خدا خدا کرد امشب بخی  بگذرد.  
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 کاش تمام اضطراب هایش ت  اساس یم بود.  

کاش امشب آنقدر آسان یم گذشت که بعد ها به  

 حال االنش یم خندید.  

کیم خودش را تسیل داد و بیشیر حواسش را به محیا  

د.    و خانجونش سیی

  

م این  گفتم ننه دیگه ای بابا! منم از راه دانشگام میا  _ 

 صد بار.  

زن روی دور تکرار افتاده بود و هر    بود که پی 
دقایقر

چه ساحل خی  از آمدنش یم داد باور نیم کرد. در  

حایل که چشمانش به هراس افتاده بود چند دست  

ون   لباش که ساحل به زور در ساکش جا داده بود بی 

 کشید و گفت :  
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م مادر، بدون تو نم  _  م، صی  میکنم اومدی  من نمی  ی 

یم.    با هم می 

محیا به در تکیه زده و شاهد کشمکش مادر و  

 برادرزاده اش بود. بدون آنکه کلمه ای دخالت کند.  

ال اله اال هللا، یعتر چی ننه؟ آخه مگه من بچم؟   _ 

چه بالتی قراره در نبودت رسم بیاد؟ میگم میام یعتر  

 میام دیگه!  

زن رسش را به چپ و   راست تکاند و با غیظ گفت :  پی 

رس زدنت خونه عموهات به اندازه کافر عجیب   _ 

. نه   هست چه برسه به اینکه چند روزم موندگار بیسر

مادر نه! من گول نمیخورم. میخوای بدون ما اینجا  

؟    چیکار کتر
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ساحل مانع خنده اش نشد و با صدای بلند خندید.  

زن خم شد و با لحن بامزه ای گف  ت :  به سمت پی 

آی ننه! باید حتما بگم میخوام پارتر راه بندازم   _ 

؟    ولمون کتر

ر نداشت که    طیر
انگار کالم ساحل به اندازه ی کافر

زن را اینطور برآشفت، محکم روی پایش کوبید و   پی 

 تقریبا فریاد کشید  

 : 

چشمم روشن، حاال دیگه ما رو میخوای بندازی   _ 

ون و اسباب لعو   و لهب بیاری تو خونه؟ آره؟؟  بی 

ساحل دستش را به پیشاتر اش گرفت و یک دل سی   

 برای صورت تپل و قرمز از حرص مادربزرگش خندید.  
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گرفتر ننه؟ اسباب لعو و لهب کجا بود قربونت    _ 

 برم؟ به خودش اشاره زد و گفت :  

 اصال به ما میاد از این قرتر بازیا؟   _ 

زن نگاهش هنوز موشکافانه و پر از شک و بدبیتر   پی 

بود، اینکه یکهو خی  دهد چند روزی قرار است خانه  

ی شهروز بمانند آن هم همه با هم، جای تعجب  

 نداشت؟ به خدا که داشت.  

هنوز چند روزی از خط و نشان قاطع ساحل نگذشته  

ی   بود که با چه جدیتر گفته بود پایش را خانه 

عموهایش نمیگذارد و حاال باید باور یم کرد قرار است  

 چند روز مهمانشان شوند؟ آن هم مهمان ناخوانده؟  

مادر، فقط تو مونده بودی که به من دروغ نگفته   _ 

 بودی، نذار تنها دلخوشیمم ازم گرفته بشه!  
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ته دل ساحل خایل شد و لبخند روی لبش ماسید.  

زن پر از هراس و دله ره بود و کالمش هم  چشمان پی 

 پر از ناامیدی...  

ساحل کالفه دستر به گردنش کشید و ماند دیگر چه  

ر کند. انگار رایصر   کند تا خانجون را متقاعد به رفیر

 کردنش به این آساتر ها نبود. 

اگر حقیقت را یم گفت که دیگر خودش را هم نیم  

 گذاشت از خانه خارج شود.  

ف تصورش مانند آب روی آتش  صدای محیا برخال

 اش را زدود و باعث شد نفس راحتر  
ی

شد، کالفگ

 بکشد گرچه که نیم دانست نقشه اش چیست؟  

ون تا من دلیل   _  ساحل جون، عمه شما برو بی 

 اصلیتو به مامانم بگم.  
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 ]20:24 27.09.19[  

 139# 

  

  

  

تمام فکر و  روبروی امجد نشسته بود در حالیکه 

ذهنش نزد خانجونش بود. انگار یک تیکه از قلبش جا  

مانده بود، عجیب دلشوره داشت و برایش هیچ دلیل  

منطقر پیدا نیم کرد به خصوص که حاال دم و دستگاه  

امجد را یم دید و تقریبا خیالش از بابت شب راحت  

شده بود اما باز هم آشوب ضعیقر ته دلش موج یم  

 زد.  
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ه و پرسوال خانجون پشت پرده   دوباره چشمان خی 

ی چشمانش نقش بست. با اینکه هر چه کرده بود تا  

 او را رایصر به  
ر
با زبان ت  زباتر بفهمد محیا با چه حرف

زن را به خوت  ملتفت   ر کرده است اما انگار پی  رفیر

نکرده بود که کالیم به زبان نیاورده و فقط مشکوک  

ون یم رفت.  نگاهش کر   که از خانه بی 
ده بود تا زماتر

ر ساحل را در آغوش کشیده و ت  هیچ   قبل از رفیر

دلیل موجه صورتش را بوسیده بود. کنجکاوی اش  

آنقدر تشدید شده بود که لحظه ای قصد کرد از  

سد، اما زبانش را گاز گرفت و با همان گیچ  از   محیا بیی

ت بعد از  مادربزرگش خداحافظر کرد. وقتر نیم ساع

خانه ی شهروز تماس گرفت و خی  رسیدنش را داده  

بود کیم دل ساحل آرام گرفت و توانست روی  

 موضوعات دیگری هم تمرکز کند.  



  

 

     

  
 1562 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

  

چشم از خدم و حشم خانه ی بزرگ امجد گرفت و به  

خودش زل زد. او که ت  خیال همه مشغول نوشیدن  

 قهوه اش بود.  

شد، رخصت بده   اگه این نمایش فرمالیته ات تموم  _ 

 مرخص شیم.  

امجد لبخند کوتایه زد و به فنجان دست نخورده اش  

 اشارهزد :  

 قهوه اتو بنوش دخیر جون. هنوز حرفر نزدیم.   _ 

 ساحل با حریص عیان غرید :  

شما که از اول مجلس چسبیدی به این فنجون که   _ 

ر خونت یهو افت کنه، دیگه بود و نبود من   مبادا کافئی 

 اره اینجا. داره؟  که فرفر ند
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؟ یا میتوتر آروم هم   _  همیشه اینقدر عصباتر هستر

؟ صدایش آرام، چشمانش نافذ و حرکاتش پر از   باشر

 خونشدی بود.  

اما ساحل را بر آشفته بود، هر چه زودتر از این خانه  

د بیشیر به آرامش یم رسید. دست   ر ون می  ی لعنتر بی 

خانه ی غریبه ای یاد و خاطر  خودش نبود هر  

وس عویصر را برایش زنده یم کرد...    سی 

پیش معتمدای زندگیم میتونم آروم باشم نه کیس   _ 

 که منوسیی بالش کرده.  

ش را در چشمانش فرو کرد و از جا بلند   ر و بعد نگاه تی 

 شد.  

ر رس جات!   _   بشی 
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ر حال مالطفتش را   صدایش زمخت بود اما در عی 

 د.  هم حفظ کرده بو 

امجد به یگ از افرادش با چشم اشاره داد و بالفاصله  

جنب و جوش در حرکات همه ی افراد هویدا شد.  

 ساحل کنجکاو و البته کیم مشکوک نگاهشان کرد.  

گرچه که حرف زور به خوردش نیم رفت اما به ناچار  

د و رس جایش نشست.    لب هایش را بهم فشر

بزرگ پشت رس امجد روشن شد و  خییل زود تلویزیون 

 سکوت محض در همه جا سایه انداخت.  

امجد صندیل اش را طوری چرخاند که هم به حرکات  

اف داشته باشد.    ساحلو هم به تلویزیون ارسر

ساحل تماما چشم شده و به صفحه نمایش چشم  

 دوخته بود.  
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ذهنش سفید بود و نیم دانست قرار است چه رخ  

 دهد.  

ل تلویزیون را به دست گرفت و با صدای  امجد   کنیر

وع به حرف کرد :    رسایش رسر

اینجا همونطور که یم شناش نمایشگاه و شعبه ی   _ 

 اصیل شهروز بود...  

به نطقش وقفه ای داد و سپس اسالید بعدی را نشان  

 داد :  

 که حاال تبدیل شده به اینجا!   _ 

ا چشماتر گرد شده  برق از رس ساحل کنده شد و ب 

رسش را پیش کشید تا بهیر ببیند. عکس اول که یک  

نمایشگاه بزرگ و معمویل بود در عکس دوم تبدیل به  
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ش تمام   ر برچ  شده بود که معماری شگفت انگی 

 توجه ساحل را به خود جلب  

کرده بود. نمای فوق العاده ظریف و پر کار آن تلفیقر  

داشت، ریزه   ازمعماری روم باستان و عرص کالسیک

کاری های ستون ها و رس ستون ها این اطالعات را به  

  ِ
 درس تاریچر

ی
او یم دادند به خصوص که به تازیک

معماری جهان را گذرانده بود و هنوز آموخته هایش  

 از ذهنش نرفته بود.  

نور های مخقر جاساز شده در زیر و بم نما در شب  

د، شکوه و جالل برج به  جلوه ی خایص به آن داده بو 

ر از این همه   خوت  پیدا بود و سخت بود چشم گرفیر

  .  زیباتی

طبقه ی همکفش هنوز به نمایشگاه کاشر و رسامیک  

فته تر، تعلق داشت و چهار طبقه ی   اما در ابعاد پیشر
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بعدی بعدا که زمانش را نیم دانست به آن الحاق  

 شده بودند.  

، نصف نصف  اینجارو منو شهروز آوردیم باال  _ 

یک بودیم، من اهل جلسه و برو بیاش نبودم و   رسر

ر   ر بیشیر سهامدارا فقط شهروزو یم شناخیر برای همی 

کت باخی  بود.   ان سهام من در رسر ر  و کمیر کیس از می 

فنجانش را باال برد و لب های خشکیده اش را کیم  

 تازه کرد و ادامه داد :  

کت   _  کار دستش  تا اینکه تویل و تعظیم اعضای رسر

داد، طوری که خودشم باورش شد واقعا همه کاره ی  

کته.    رسر

یک دسته برگه آ چهار بهم دوخته شده را به سمت  

 ساحل هل داد و گفت :  
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 این لیست مو به موی هزینه هاییه که من کردم.   _ 

 بعد تک برگه ی دیگری به سمتش فرستاد و گفت :  

های دستت، خالصه ی   اینم چکیده ی اون برگه _ 

همه ی هزینه ها و مدریک که ثابت میکنه شهروز باید  

ر صفحه رو به من پرداخت کنه.    مبلغ پایی 

ر صفحه دوخت   ساحل به رسعت چشمانش را به پایی 

و از دیدن صفرهای پر شمارش رسش سوت کشید،   

]27.09.19 20:24  [ 

صفرهایش  انقدر زیاد بود که مسلما باید سه تا سه تا  

 را جدا یم کرد تا موفق به خواندنش یم شد.  

تر که از دیدن رقم باال در صورتش   با گیچ  و حی 

ر بود بریده بریده لب زد :    نقش بسیر

 خ..خب مد...مدرکش که...  _ 
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 امجد پوزخند پر افسوش زد و گفت :  

جون نه! مدرک من یه تیکه کاغذ تایپ شده   _  نه دخیر

ی پاش نیست،   است، چون هیچ مهر و امضای معتی 

برگه ای که قراره امشب از اون گاوصندوق لعنتر  

ر برگه است با این تفاوت که   ر همی  ون عی  بیاری بی 

اینطور صاف و دست نخورده نیست، اثر انگشت و  

 مهر و امضا داره.  

ساحل برگه را با دستاتر رسد و سست برداشت و با  

 ت و رسسام آورش را خواند.  ناباوری رقم های درش

بدون شک شهروز دیوار حاشا را خوب باال رفته که  

ر مبلغ کالتر را باال کشیده بود.    چنی 
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گاوصندوق، تو پنهوتر ترین اتاق موجود تو    _ 

نمایشگاهه که فیلم کامل به همراه کرویک و آدرس  

 دقیقش رو بهت میدم.  

 به سه مرد از افرادش اشاره زد و گفت :  

تو امشب تنها نیستر ما تموم ساختمون رو پوشش   _ 

ر ها نباشه. سه تا از   میدیم تا اونجاتی که تو دید دوربی 

افراد من تا آخرین لحظه همراتن، تا اگر مشکیل پیش  

 اومد به موقع وارد عمل بشن. 

اسالید بعدی را نشان داد و با تعلییم اش به صفحه  

به ی کوچگ ز   د و گفت :  ی نمایشگر ضر

این تابلوی دیواری در واقع پوسته ای برای پنهون   _ 

 کردن در پشت رسشه.  

 ت  توجه به چشمان گرد شده ی دخیر ادامه داد :  
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، سمت راست دکمه ای داره که اگر فشار   _  ر پایی 

ه و راه مخقر رو نشونت میده. این   بدی تابلو کنار می 

ی هم تعبیه کردیم، پس  درو من و شهروز با هم فکر 

ر همه   ر باش اونم خوب میدونه، و برای همی  مطمی 

 باید حواسشونو خییل خوب جمع کنند.  

کار گاوصندوقو که یکشه کردی، باید بری اتاق بایگاتر  

 و بعد دکمه ی تابلو رو فشار بدی و...  

دستانش را با خونشدی و خیایل راحت باال برد و  

 گفت :  

ر و برمیگردی خونه.  و تموم! بچه ها  _  تو رو رد میکیر

 بعد از اونم نه خاتر رفته و نه خاتر اومده!  

ل   پوزخند تا پشت لب هایش آمد اما خودش را کنیر

 کرد.  
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مسلما احمقانه بود اگر فکر یم کرد امجد دوستش  

است. پس تا لحظه ی آخر باید حساب شده قدم بر  

 ] 22: 18 29.09.19یم داشت.  [

 140# 

  

  

  

  

ر کرد در حالیکه عمیقا در فکر بود،   رسش را باال و پایی 

ر به این آساتر که امجد گفته بود پیش   مسلما هیچ چی 

 نیم رفت. اما چه میکرد که حرفش برو نداشت.  

 سوایل نداری؟   _ 
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ساحل نگاهش را که میخ تلویزیون بود گرفت و به  

د :    امجد سیی

دشمنت از نقشه ات  برات مهم نیست خواهر  _ 

ه؟    باخی 

از دیشب تا به حال لحظه ای نشده بود محیا را از  

د و در عجب بود که امجد حتر کالیم هم در   خاطر بی 

ر این میان   این رابطه به زبان نیاورده بود. یک چی 

درست نبود حتر اگر او قدرتمند تر از دم و دستگاه  

ط عق ل بود. یک لحظه از  شهروز بود باز احتیاط رسر

ذهنش گذاشت شاید بالت  رس محیا آورده بود که این  

ت  خیایل را در پیش گرفته بود. رنگش پرید و پر سوال  

تر از قبل با نوغ ت  قراری نگاهش کرد. پشیمان شده  

 بود از گفتنش.  
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امجد با یک لبخند زیرپوستر نگاهش یم کرد، این که  

 س
ی

ر خی  داشت و آشفتگ احل را یم دید  از همه چی 

 برایش جذاب بود.  

مکثش که خوب طوالتر شد و آستانه ی تحمل  

 ساحل را در معرض رس ریز دید لب زد :  

 محیا با ماست!   _ 

به ی کالمش آنقدر کاری بود که ساحل را رس   ضر

 جایش خشکاند.  

ون نیامد.    خورد اما آواتی بی 
 لب هایش تکاتر

 ست داده بود.  انگار قدرت رس هم سازی کلمات را از د

؟   _   چی گفتر

 خودش را کشت تا این جمله را به زبان آورد.  
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ی بود که به   ر هم دست بودن محیا با او آخرین چی 

 آن فکر یم کرد. رو دست بدی خورده بود.  

گفتم محیا با ماست. خطری از جانب اون  _ 

 تهدیدمون نیم کنه.  

ر این جمله اسان  بود اما برای ساحل  برای امجد گفیر

شنیدنش هم درد داشت، پس تمام آن تهدید ها الگ  

 بود؟ همه برای ترساندن دخیر بیچاره بود؟  

 با ت  رحیم تمام مرگ خانجونش را برایش به  
وقتر

تصویر یم کشید در دلش به ساده باوری ساحل  

پوزخند یم زد و حتما محیا هم پشت پرده از خنده  

 ریسه یم رفت!  

ف!    لعنتر های  ت  رسر
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ساحل با دردمندی یاد روزی افتاد که با چه تزس و  

بان گرفته بود جکالت را رس هم   دلهره و قلت  که ضر

یم کرد و به محیا یم گفت تا از این به بعد بیشیر  

حواسش به خانجون باشد و نیم دانست تمام این  

 تهدیدات از گور خود محیا بلند یم شود.  

 تر پر از خشم شد و غرید :  صورتش به آ

فید خییل! چطور تونست جون مادرشو   _  خییل ت  رسر

تهدید کتر و الم تا کام حرف نزنه؟ چطور؟ شما چه  

؟   ر  جور آدماتی هستی 

ش به جون من   اصال براتون مهم نبود چه اسیر

؟ اون لعنتر عمه ی منه! خواهر بابام!  ر  انداختی 

 بلند تر داد زد :  

 ابام!  یم فهیم؟ خواهر ب _ 
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ه به او و تک تک جزییات   امجد با خونشدی خی 

 صورتش بود.  

ساحل با همان چشمان ناباور و زباتر که به لکنت  

 افتاده بود زمزمه کرد :  

و... و حاال هم انقدر پست شده که از پشت به   _ 

 برادر دیگه اش خنجر بزنه؟؟  

باال برد  امجد پوزخندی زد و فنجان قهوه اش را  

 غرای ساحل به جمله ی خوت  ختم نشده  
اتر سخیر

 بود :  

برادرش در حقش برادری نکرده که محیا خواهری   _ 

 کنه!  

ر گذاشت و با نگایه نافذ به ساحل   فنجان را روی می 

ه شد، لحنش پر از تعجب و تمسخر بود :    خی 
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 تو االن نگران شهروزی؟   _ 

ر بچه  _  های ت  عزتر  نه! نگران مادربزرگمم که همچی 

 دور خودش جمع کرده!  

ی نگاهش را در چشمان امجد فرو کرد و از پشت   ر تی 

ر خارج شد.    می 

ر دیگری.    نیم دانست از خشم یم لرزید یا چی 

 محیا وقاحت را به آخر رسانده بود.  

نیم فهمید چرا اینطور برآشفته؟ نه تنها خیالش  

راحت نشده بود که از شدت خشم و عصبانیت  

 ده بود.  عاجز مان

وقتر به این فکر یم کرد که تمام این چند روز برای  

جاسوش به خانه ی شهروز رفته است، رسش سوت  

 یم کشید.  
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  !  چه خواهر ت  صفتر

شاید حق شهروز بود، همانطور که او قصد باال   

کشیدن اموال برادر مرده اش را داشت، خواهرش هم  

ر کرده بود.  در خفا برای اموال او    دندان تی 

 چه دنیای گرد و ت  مالحظه ای!  

  

صد میر دورتر از برج عمو شهروز ایستاده و منتظر  

 آمدن امجد بود.  

منطقه ی پرت و دور افتاده ی آن کیم خوفناک به  

نظر یم رسید اما نه برای ساحل که یم دانست افراد 

به هیچ  امجد به خصوص در این شب رسنوشت ساز 

 وجه چشم از او برنمیدارند.  
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ر پارک شده ی کنار خیابان و   تکیه زده بود به ماشی 

ر بار طبقات ساختمان باشکوه شهروز را   برای هزارمی 

یم شمرد و تجزیه و تحلیل یم کرد، از طراچ اش  

گرفته تا ریزه کاری های ستون ها. باورش نمیشد  

ر ساختماتر چشم طمع رو  ر همچی 
ی  شهروز با داشیر

ر او داشته باشد.    زمی 

شاید اگر پدرش زنده بود نه شهروز به این وقاحت یم  

رسید نه محیا و صد در صد وضعیت خودش هم  

 متفاوت تر از االن بود.  

مرغ خیالش پر زد و سمت سورناتی رفت که ذره ذره  

 داشت از او دورتر یم شد.  

 نیم دانست کجاست و چه میکند؟  
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تنگ نگار بود که سودای ساحل از رسش افتاده  شاید  

 بود؟!  

تصورش مثل آهن گداخته شده ای تمام قلبش را  

 سوراخ کرد و سوزاند.  

ر طور دیگری رقم یم خورد...    کاش همه چی 

  

 ]18:22 29.09.19[  

آب و هوای متغیی  بهار داشت به سمت سوز و رسما  

پیش یم رفت و نیم دانست لرزش نامحسوس بدنش  

س است و یا هوا؟  ا  ز اسیر

از جانب مادربزرگش که خیالش راحت بود، حاال که  

محیای لعنتر دستش با امجد در یک کاسه بود،  
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ر   خطری جان مادربزرگش را تهدید نیم کرد و به همی 

 خاطر خانه مانده بودند.  

 این هم یگ دیگر از فرمایشات امجد بود.  

خانه ی شهروز یم رفتند بدون  اگر بدون ساحل به 

دی که امشب زده یم شد و عدم   شک بعدا دستی 

حضور ساحل، تمام انگشت اتهام را به سمتش نشانه  

یم گرفت و او این را صالح نیم دانست. در حال و  

هوای خودش بود که نور ماشیتر در صورتش خورد و  

شش دانگ حواسش را به خود جلب کرد. به رسعت  

هره ی محکم و مطمئتر به خود  صاف ایستاد و چ

 گرفت.  
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دمای بدن امجد به یکباره روی هزار رفت، آتش  

خشم در صورتش غلغل یم کرد و اگر محیا کنار  

 دستش بود ت  شک جان سالم به در نیم برد.  

؟  _ 
ی

 االن؟؟؟  االن داری به من میگ

محیا کماکان دالیلش را ردیف یم کرد و از بخت بد و  

شانس و اقبال کوتاهش حرف یم زد اما هیچ کدام از  

این ها پاسچر نبود که امجد به دنبالش یم گشت،  

 حتر نزدیکش هم نبود.  

احمقانه بود اگر حرف های ساده لوحانه ی محیا را  

 باور یم کرد.  

ر وارد ج  ک  ماشی  اده ی خایک شد و نور چراغش، دخیر

 تکیه زده بود را به خوت   
تنهاتی که به کاپوت ماشیتر

 مشخص کرد.  
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با ناامیدی نگایه به اطراف کرد اما انگار واقعا قرار  

 نبود سورنا امشب حضور داشته باشد.  

 لعنت به او و خودش که سهل انگاری کرده بود!  

ایستاده و نگاهش یم کرد،  چشمانش به ساحل بود که 

اما تمام هوش و حواسش همراه جمالت ناامید کننده  

 ی محیا بود.  

میگه ما خییل وقته تموم کردیم، کارای اون دخیر به   _ 

 من هیچ ربظ نداره!  

ر   فقط چند ثانیه الزم بود تا امجد به طور کامل مطمی 

شود همه حرف های محیا، از یک رس، دروغ کثیقر  

 نیست.  بیشیر 

آخرین باری که ساحل با اطمینان تنها بودنش را  

یادآوری کرده بود، از محیا خواسته بود هر طور که  
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ممکن است سورنا را برای امشب همراه دخیر کند و  

تا ساعت قبل محیای لعنتر با تمام وجود به او  

اطمینان داده بود سورنا را امشب کنار دخیر میبیند و  

به طرز وحشتنایک یم دید بازی خورده است و  حال 

 محیا اصال با سورنا تماش نگرفته است.  

سورنا خانزاده پش حاج محمد خانزاده که تمام این  

 اش را درآورده بود، آنقدر  
ی

چند ماه ریز و درشت زندیک

به ساحل عالقمند بود که حرف های محیا را جز  

 فریت  زشت قلمداد نکند.  

ی ساحل با او تماس یم گرفت و او با   محال بود درباره 

 ت  اعتناتی رفتار یم کرد، محال بود!  

میگفتر تلفنشو برنداشت زودتر باور یم کردم تا این   _ 

 اراجیقر که رس هم کردی!  
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 محیا نفس بریده زمزمه کرد :  

 به جو...   _ 

قسم نخور محیا! قسم نخور! تو منو چی فرض   _ 

 خودت احمق؟؟ کردی؟ مثل 

که به خیالت من نمیفهمم سورنا کیه و چیکاره  

 است؟ صدایش را بلندتر کرد و عربده کشید :  

و خراب کردی احمق! گند زدی به تموم   _  ر همه چی 

برنامه هام! قرار بود این خصومت احمقانه اتو یه  

یم! اما  مدت کنار بذاری تا نقشه رو به خوت  پیش بی 

 !  تو نارو زدی محیا! نارو 

تمام این روزها خیال منو راحت کردی که پشه حتما  

میاد و منتظر اشاره است، حاال عدل امشب که داریم  
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یم فرستیمش تو دهن دشمن، خی  میدی نمیاد؟ زده  

 زیرش؟  

تو به گور بابات خندیدی بخوای منو رسکار بذاری  

 محیا.  

 فریاد کشید :  

رس تموم شه، فقط  فقط دعا کن امشب بدون درد  _ 

 دعا کن!  

محیا با حالتر میان ترس و وحشت و امیدواری زمزمه  

 کرد :  

 ماتر یک لحظه گوش کن!   _ 

ر کافر بود تا امجد بیشیر از قبل دیوانه شده و به   همی 

 عربده بیفتد:  
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چیو گوش بدم نادون؟ چیو؟؟ من نمیتونستم   _ 

 خودم گاوصندوقو خایل کنم؟ فریاد کشید:  

 _   ، نیم تونستم؟؟ تمام نقشه های منو بهم ریختر

این کارت ت  جواب نیم مونه محیا! تو اون فیلم  

لعنتیو دیدی، تو اونجا بودی و دیدی که اون پش گاو  

صندوقو باز کرد نه ساحل، میدونستر اگر امشب  

اینجا بیاد کارمون ت  دردرس تموم میشه و بازم کوتایه  

 کردی.  

 وارانه غرید :  تهدید 

ر باش!   _   این کارت ت  جواب نیم مونه! مطمی 

ر   تلفن را قطع کرد و اگر یم توانست محکم به کف زمی 

 یم کوبید.  

 زن احمق!   
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   یگانه علیزاده 

 چطور گولش را خورده و حتر شک هم نکرده بود!  

 ! ! لعنتر ! لعنتر  لعنتر

باید ثابت یم کرد خواهر شهروز است، باید ثابت یم  

 کرد...  

ر پارک شده و بادیگارد ها  دقایق طوالتر   بود که ماشی 

 روبروی ساحل ایستاده و اجازه نمیدادند جلوتر آید.  

گفتگوی مخفیانه ی محیا و او باید پنهان یم ماند، اما  

کامال واضح بود که ساحل متوجه ی اوضاع متشنج  

 اطرافش شده است.  

دو  حتر از شکاف بازوان مردانش هم معلوم بود!  

ه به امجد بود و حرف زدنش.    چشمش مشکوکانه خی 

 فقط باید خدا امشب را بخی  یم گذراند.  

 اگر سورنا بود!   
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یک قریب الوقوع   ! او پش محمد خانزاده رسر لعنتر

وع نقشه   شهروز بود و حضورش امشب، کلیک رسر

 هایش را یم زد.   

 لعنت به محیا و حماقت هایش!  

  

ر پیاده ش ر که از ماشی  د ساحل از زیر دست  همی 

بادیگارد ها رس خورد و به طرف امجد دوید، نگاهش  

 هنوز پر از پریشاتر و البته اضطراب بود :  

 چی شده؟ همه چی ردیفه؟   _ 

 پلک روی هم نهاد و گوشه ی  
ی

امجد با خستگ

د :    چشمانش را فشر

 چه ابزاری همراه داری؟   _ 
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ر سوالش مربوط  ساحل جا خورد، فکر نیم کرد او  لی 

ی که مطمئنا او را به دردرس   ر به گاوصندوق باشد، چی 

 یم انداخت.  

 نفس عمیقر کشید و با حفظ خونشدی گفت :  

 همونا که دفعه قبل همرام بود.   _ 

ر کرد و باز فکر کرد کاش زمان   امجد رسش را باال و پایی 

ی بافر بود...    بیشیر

 کنند.  با دست اشاره زد تا افرادش حرکت  

ساحل گیج و با دلشوره مانده بود، نیم فهمید چه رخ  

 داده اما دلش آشوب بود.  

به همراه سه تن از افراد امجد به سمت ساختمان راه  

 افتاد. 
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 ]18:29 01.10.19[  

ه به ستون ها بود و تمام وجودش پیش   چشمانش خی 

 حال پریشان امجد.  

ه مرد همیشه خونشد را اینطور  چه اتفافر افتاده بود ک 

 برآشفته بود؟  

 نکند باز برایش دام گذاشته بود؟  

ر یم کشید در حالیکه هیچ امید و   پاهایش را روی زمی 

ه ای برای کاری که از او خواسته بودند نداشت.   ر انگی 

 انگار به مسلخ یم رفت...  

ر   ساختمان را دور زدند و از دریچه ی کوچک پایی 

زیر انبویه از گل و گیاه پنهان شده بود  ساختمان که 

 داخل رفتند.  
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   یگانه علیزاده 

یک راه تاریک و طوالتر پیش رویش بود. دو مرد جلو  

و یگ پشت رسش قرار گرفته بودند، دل خوشر از  

امجد نداشت و همینطور آدماتی که همراهش  

ر که بعد از آن ماجرا اردشی  را   فرستاده بود، اما همی 

 نگهداشته بود خوب بود.  از او دور 

  

ی را که یم دید در ذهنش ثبت یم کرد تا وقت   ر هر چی 

 خروج اشتبایه رخ ندهد.  

بالخره راهرو به انتها رسید و نور کیم به اطراف  

پاشید. یگ از دو مرد جلوتی با ریموت دستش دِر  

روبرویش را که، ساحل بعدا فهمید همان تابلوی روی  

 کنار زده بود.  دیوار بوده است،  
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یگ یگ داخل رفتند و حال همه در اتاق بایگاتر قرار  

داشتند. فیلم ساختمان را دیده بود و یم دانست از  

اتاق بایگاتر به کدام طرف باید برود تا پنهاتر ترین اتاق  

 ساختمان شهروز را پیدا کند.  

  ، ر مثل فیلم و داستان بود، در های مخقر همه چی 

اهرو های طویل و تاریک و یک دنیا کثافت کاری که  ر 

پشت چهره ی موجه مردیم خود پنهان کرده بودند،  

 حالش از این همه دوروتی و دروغ بهم یم خورد...  

بدون اینکه به آنها توجه کند از اتاق بایگاتر خارج شد  

و به طرف اتاق موردنظر پیش رفت، جاتی که  

 گاوصندوق منتظرش بود...  
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برای بار هزارم، شاید هم بیشیر بود که نگاه یم کرد،  

هر بار که ساحل میان بازوانش به دام یم افتاد و تا  

بناگوش رسخ یم شد، قلب سورنا به تپش یم افتاد و  

 آه از نهادش به هوا یم خاست.  

روی کاناپه ی مورد عالقه اش دراز کشیده بود و با  

ین آن روز را تجسم یم  فیلم در دستش خاطره   ی شی 

کرد. وقتر ساحل با تمام نابلدی اش، برایش ناهار  

پخت و لقمه برایش گرفت، یا وقتر رس به سینه اش  

 گذاشته و فیلم تماشا کرد...  

آن قدر دور به نظر یم رسید که گوتی هیچ وقت رخ  

نداده بود، به راستر چطور توانست بعد از آن روز  

یستاده و نه بگوید؟ آن هم در  فوق العاده روبرویش ا

 برابر کامران...  

 چطور؟؟  
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سورنا دستش را مشت کرد و دندان روی هم سایید،  

هنوز آتش قلبش شعله ور بود، هنوز با کاری که  

 ساحل کرده بود کنار نیامده بود...  

ه ی فیلم بود جاتی که ساحل   چشمانش با درد خی 

انه زل زده  بلند بلند بود زیر خنده زده و او چه ناشی

بود به او و دسته ی موتی که لجوجانه از زیر مقنعه  

ون زده بود.    اش بی 

 فیلم را توقف کرد و دستش را پیش برد.  

ساحل با چهره ای پرخنده نگاهش یم کرد وقتر بعد از  

آن همه سکوت و بغض بالخره خندیده بود! هم از  

فیلم گرفته و هم از  خودش متشکر بود که از آن روز 

فیلم در حال پخش که لب های ساحلش را خندانده  

 بود.  
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دست پیش برد و صورت کوچکش را لمس کرد،   

روی لب های پرخنده اش مکث کرد و با غم زمزمه  

 کرد :  

 چاک لباتم، بخند فنا شم...  _ 

چند ماه قبل بود که ت  هوا این جمله از زبانش رس  

 خورده بود نیم دانست!  

ر باری که برای برداشت درس تحلیل رس   همان اولی 

ر بود که آن روزها حیس به او   پروژه رفته بودند، مطمی 

ین یم خندید که سورنا هر بار   نداشت اما آنقدر شی 

 مستاصل نگاهش یم کرد، مستاصل و ت  چاره!  

 کاش یم شد برای او یم شد... کاش!  
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پخش کرد، اگر هزار بار  آه دیگری کشید و باز فیلم را 

دیگر هم نگاه یم کرد این آتش افتاده به جانش  

 خاموش نیم شد...نیم شد... 

چون نیم توانست درک کند چرا بعدش یکهو قید  

ر را زد؟    همه چی 

ر را فریاد یم زد گفت نه!   چرا وقتر چشمانش خواسیر

کش بود که شماره ی   چرا؟؟ هنوز محو خنده ی دخیر

 د.  شهاب روی صفحه افتا

دست پیش برد و تماس را قطع کرد، حوصله ی  

 هیچکس را نداشت.  

بخصوص که پریشب او را دیده و زخم دلش تازه شده  

بود، کاش بدون آنکه او یم پرسید خودش یم گفت در  
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آن پارک لعنتر چه میکرد، کاش حرف یم زد تا اقال  

 صدایش را یم شنید...  

صفحه افتاد و فیلم متوقف شد،  دوباره نام شهاب رو  

عصت  تر از قبل تماس را قطع کرد اما شهاب با  

 سماجت دوباره تماس گرفت. 

سورنا حتر فکرش را هم نیم کرد رفیقش حامل چه  

 خی  مهیم است.  

ر را لمس کرد و غرید :    با عصبانیت آیکون سی 

 چیه شهاب؟ چی یم خوای؟   _ 

انیه مکث کرد.  شهاب یکه خورده از فریاد سورنا چند ث 

اما سورنا آنقدر ت  حوصله بود که بلند تر فریاد کشید  

 : 

 چرا الل شدی؟ ِدد بنال دیگه.   _ 
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   یگانه علیزاده 

شهاب آب دهانش را قورت داد و فکر کرد البد  

دار شده که به این عصبانیت افتاده.    خی 

حاال که تماس وصل شده بود مانده بود چگونه حرف  

 بزند.  

اینکه سورنا دوباره عصت  شود به آرایم زمزمه  قبل از 

 کرد :  

 پس خی  داری؟   _ 

 سورنا کالفه از تعلل شهاب ت  حوصله توپید :  

چیو خی  دارم؟ اعصابم بد مگسیه شهاب، حرف   _ 

 کش نده.  

 پس خی  نداشت! شاید هم داشت...  

شهاب دستر به پشت گردنش کشید و با یک آرامش  

 وحشتناک زمزمه کرد :  
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 اینکه ساحل افتاده زندون!   _ 

  

حس کرد دو دست چنگ شد به گلویش و راه نفسش  

 را بست  

 : 

؟   _   چی گفتر

 گفت :  
ی

 شهاب آب دهانش را قورت داد و با دستپاچگ

ر االن شنیدم.   _   منم همی 

 دستش را به دیواره ی کاناپه گرفت تا بلند شود :  

 شهاب؟  _ 
ی

 ساحل؟ ساحل ما؟  چی داری میگ

به قرآن راست میگم داداش، زنگ زدم پرس و جو   _ 

 کردم، خودشه، دیشب گرفتنش.  
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 ته دلش به یکباره خایل شد.  

؟ شهاب   _ 
ی

دیشب؟ اون وقت االن داری به من میگ

 به رسعت لب به عذر و توجیه باز کرد :  

 روم سیاه داداش، خی  نداشتم، االن شنیدم.   _ 

 بود :    رسش به زق زق افتاده

 از یک؟   _ 

 جمشید.   _ 

 سورنا ت  طاقت فریاد کشید : 

 اون دیگه کدوم خریه؟   _ 

 داداش! یه لحظه آروم باش.   _ 

آرام بودن برای حال آن لحظه ی سورنا غی  ممکن  

 بود.   
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یادته تو دعوای چند وقت پیش که ساحلم با ما بود،     علیزاده یگانه 

جمشید هموتر بود که ساحلو دادی دستش از اونجا  

ون، همون که...   ه بی   بی 

 سورنا ت  حوصله حرفش را برید و غرید :  

ی؟    _   کدوم کالنیر

 شعبه....   _ 

ر برداشت و با قلت  که   سوییچ و کتش را از روی می 

 وحشتناک در سینه یم تپید از خانه خارج شد.  

ی   ر مشغول شماره گی  همزمان با روشن کردن ماشی 

 شد.  

ر را با رسعت و مهارت زیاد از پارکینگ خارج کرد   ماشی 

بوفر که در  و تلفنش را روی هولدر قرار داد. هر یک 

ر یم پیچید و پاسچر دریافت نیم شد قلب   ماشی 

 سورنا ت  قرار به سینه کوبیده یم شد.   
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 مشتش را روی فرمان کوبید و فریاد کشید :     یگانه علیزاده 

 لعنتر جواب بده!  

نیم دانست چه رخ داده و ساحلش را برای چه به  

زندان انداخته اند، تصور یک شب ماندنش در  

ی تاب و توانش را یم  بازداشتگاه های وحشتناک کال  نیر

 گرفت.  

ر یم شد و   کلمه ی زندان مدام در رسش باال و پایی 

به یم زد. ناامید از شنیدن   مانند چکش به مغزش ضر

  ،
ی

صدای ساحل، بالفاصله شماره ی وکیل خانوادیک

 آقای دانش را گرفت.  

دلش نیم خواست حتر یک لحظه ی دیگر در زندان  

 بماند.  بافر  

به محض اینکه صدای مرد در تلفن پیچید سورنا با  

 صدای بلند و ت  قرارانه به حرف آمد :  
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!   _    یگانه علیزاده   سالم حاچ 

 سالم پشم! حا...   _ 

اجازه نداد حرف مرد تکمیل شود ت  قرار تر از قبل  

ادامه داد : حاچ  یه مشکیل برام پیش اومده یگ از  

ی شعبه ی...  بازداشته، میشه کاراشو  دوستام تو کالنیر

؟ میخوام تا یک ساعت دیگه   ر راست و ریست کنی 

 آزاد شه.  

حاج احمد دانش که تا به حال صدای سورنا را اینطور  

دستپاچه و مضطرب نشنیده بود کیم به هراس افتاده  

 بود.  

ی   _  باشه پشم حتما، اسم و فامیلشو بگو االن پیگی 

 میکنم.  

ان میکنم!   _  ! جی   ممنون حاچ 

 اختیار داری پشم!   _ 
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 سورنا بدون مکث زمزمه کرد :    یگانه علیزاده 

 _   . خاتر  ساحل امی 

سکوتر که به یکباره آن طرف خط حکم فرما شد  

نشان یم داد که مرد جا خورده است. اما  سورنا ت   

حوصله تر از آتر بود که به این سکوت واکنیسر نشان  

 دهد.  

سالشه، نمیدونم چرا و   ۲۰اسمش ساحله، تقریبا 

چطور گرفتنش، خواهش میکنم هر طوری هست  

ون.    امشب بیارینش بی 

ر یم شد چه   صدایش داشت دردمندانه و غم انگی 

کیس یم دانست قلبش دارد تکه تکه یم شود که  

عزیزش را یک شب در بازداشتگاه میان قاتل و  

 قاچاقچی نگه داشته اند.  
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د با بهت و  صدای مرد هر چند با تاخی  هر چن   یگانه علیزاده 

ت، اما بالخره در آمد.    حی 

 باشه پشم، خی  میدم.   _ 

با اینکه سورنا از این چند ثانیه سکوت، عصت  و  

کالفه شده بود اما فکر اینکه کلید نجات ساحل در  

دستان حاج احمد دانش است باعث شد جلوی  

 زبانش را گرفته و به روی خود نیاورد.  

ر که تلفن ر   ا قطع کرد با شهاب تماس گرفت.  همی 
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   یگانه علیزاده 

جمشید! آن چشم چران لعنتر که یک روز به   

ساحلش نظر پیدا کرده بود، حتما حرف های  

ر داشت.   ی برای گفیر  بیشیر

ر جمشید بخت  اصال  هم به این فکر نیم کرد که همی 

 برگشته، حاال او را از حال ساحل باخی  کرده بود.  

 به محض برقراری ارتباط، شهاب گفت :  

ی ام، یک یم رش؟   _   سالم داداش من روبروی کالنیر

سورنا داخل خیابان پیچید و هیکل شهاب که تلفن به  

ی ایستاده بود، رویت  دست، روبروی ساختمان کال  نیر

 کرد.  

 تک بوفر برایش زد و در تلفن زمزمه کرد :  

 دیدمت، برگرد!   _ 

ر سورنا را   شهاب به رسعت به عقب چرخید و ماشی 

 دید که پیش پایش ترمز کرد.  
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   یگانه علیزاده 

ر پیاده شد.   سورنا با ابروهای گره خورده از ماشی 

انه منتظر تماس حاج   تلفن در دستش بود و ت  صی 

 سالم داداش!   _ بود. دانش 

ر کرد و به طرف ساختمان   سورنا رسی باال و پایی 

ی به راه افتاد.    کالنیر

 جمشید از کجا با خی  شده؟   _ 

 شهاب ت  تفاوت شانه باال انداخت و گفت :  

هر جا دعوا باشه جمشیدم هست، میگفت صدای   _ 

، با رفیقاش ر  ر فته  آژیر پلیسو که شنیدن همه در رفیر

 رس و گوشر آب بده که ساحلو دیده.  

  

 ]20:49 06.10.19[  
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اخم های سورنا بیشیر از قبل در هم تنیده بود. محل  

دعوا هاتی که جمشید در آن حضور داشت یا در  

سطح شهر نبود و یا اگر بود در چنان محل پرت و دور  

افتاده ای بود که صدا به صدا نیم رسید و حاال نیم  

ساحل لعنتر اش چطور رس از آنجا در آورده  دانست 

 است.  

 با صدای خش گرفته ای گفت :  

 به چه جریم؟   _ 

انگار خودش هم یم دانست جواب جالت  نخواهد  

 شنید که ت  قرار به شهاب زل زد. اما  

قبل از اینکه شهاب جواب این سوال سخت را بدهد  

ر را  تلفن سورنا به صدا در آمد. ت  معط یل آیکون سی 

لمس کرد و شهاب نفس راحتر کشید. خوب بود که  

حواسش پرت شده و او یم توانست کیم بیشیر از قبل  

ر این خی  وحشتناک.  
 خودش را آماده کند، برای گفیر
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 سالم حاچ  چی شد؟   _ 

ت زمزمه   حاج دانش با صداتی که پر بود از بهت و حی 

 کرد :  

ی که مشخصاتشو دادی  _   به جرم...    پشم دخیر

وقفه ای به کالمش داد و لختر سکوت کرد. انگار  

ر   باورش نمیشد پش حاج محمد خانزاده با چنی 

ی آشناتی داشته باشد.  
 دخیر

 به جرم دزدی دستگی  شده پشم!   _ 

قلب سورنا فرو ریخت و پایش روی پله ی اول خشک  

 شد.   

 دزدی؟؟ آن هم ساحلش؟  

گرفتنش و تا االن بازداشتگاهه. شایک  دیشب   _ 

ی نتونسته برداره،   ر خصویص داره ویل چون چی 
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وع به رسقت کاهش پیدا کرده. پرونده   جرمش به رسر

 ش در حال بررش و ارجاع به دادرساست...  

 اش یم  
ر
حاج احمد دانش حرف یم زد و از روند حقوف

گفت، اما ذهن سورنا روی کلمه ی دزدی قفل شده  

او که در پول و ثروت غلت یم زد خییل درد   بود. برای

داشت که دخیر مورد عالقه اش به جرم دزدی  

 دستگی  شده باشد و بدتر آنکه 

قلبش یم سوخت و آتش یم گرفت وقتر به یاد یم  

آورد چند روز قبل چطور ت  تفاوتر پیشه کرده و  

جواب چشمان منتظر و لبالب پر از اشکش را نداده  

 بود.   

حس وحشتناک پشیماتر در تمام وجودش به جریان  

ک یم داد   افتاده بود، شاید اگر روی خوش نشان دخیر

ی کند.    یم توانست از فاجعه ی االن جلوگی 
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صدای حاج احمد که بلند تر از قبل در گوشش  

 پیچید به خود آمد.  

 الو! الو! سورنا جان؟ پشم؟   _ 

 کشید.  با دردمندی چشمانش را بست و آه  

 مستاصل زمزمه کرد :  

؟   _  ر ر تا یه ساعت دیگه آزادش کنی   یم تونی 

 اما پشم این دخت..   _ 

سورنا با اعصات  متشنج کالمش را برید و شمرده  

 شمرده گفت :  

و میتوتر آزاد  _  حاج احمد، فقط بم بگو اون دخیر

 یا نه؟ این صدای خسته و ت  حوصله برایش  
کتر

ی عجیب و ت    ر دخیر ی اش بخاطر چنی  غریب و پیگی 

سابقه بود، اما او در جایگایه نبود که قضاوت کند.  
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ک   پس رسی    ع و بدون حرف اضافه ای قول داد دخیر

 را کمک کند.  

شهاب که متوجه ی حال پریشان سورنا بود رسش را  

ر انداخته و سکوت کرده بود. دیدن حال و روز   پایی 

غم داشت. دلش یم خواست   آشفته ی سورنا برایش

هر کاری از دستش بر یم آمد انجام یم داد اما فعال  

ر از خواست و اراده ی آنها خارج شده بود.    همه چی 

  

 ]03:39 07.10.19[  
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ر گران قیمت مشگ رنگ که   کیم آن طرف تر، ماشی 

خود  تمام شیشه های آن دودی بود، افرادی را در  

جای داده بود که با کنجکاوی و البته کیم هم هراس  

 و ت   
سورنا و شهاب را یم نگریستند. امجد عصباتر

حوصله، ترسیده و آشفته، مستاصل و ت  برنامه دو  

چشمش را به سورنا و شهات  دوخته بود که مشغول  

 صحبت بودند.  

ر بود دیر یا زود رس و کله ی سورنا پیدا یم شود   مطمی 

 دانست یک و چگونه؟    اما نیم

و انقدر رسش گرم پاک کردن شواهد موجود از  

 حضورش در  
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آن شب بود که سورنا را به کل از یاد برده بود. اما  

امروز ورق برگشته و او را یم دید که چه ت  قرارانه 

ی ایستاده است.     پشت در کالنیر

ر آن دو را از درون ساختمان   دقایقر بود که برگشیر

د، به نظر یم رسید اوضاع آنجا خوب  مشاهده یم کر 

پیش نرفته که اخم های درهم پشها گشاییسر نیافته  

 بود.  

فقط منتظر بود پایان تالش های پش را ببیند، اگر  

امروز هم ساحل آنجا اسی  یم ماند، بالخره خودش  

دست به کار یم شد. هنوز هم باور نیم کرد ساحل  

 زندان گی  افتاده باشد.  پشت میله های 

  

وقتر در ماشینش نشسته و توسط سه مردش که  

همراه ساحل داخل فرستاده بود در جریان اوضاع  
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قرار یم گرفت حتر فکرش را هم نیم کرد چندی بعد  

ر بهم بریزد.    همه چی 

ساحل درون اتاِق پنهاتر که در اتاق اصیل شهروز قرار  

هیچکس   داشت مشغول باز کردن گاوصندوق بود. 

نیم دانست او چه یم کند؟ چون برای تمرکز بیشیر  

ون رفته و او را در سکوت تنها گذاشته بودند.    همه بی 

ر   یگ دیگر از محافظه کاری های شهروز وجود همی 

 اتاق  

ر پنهان   بود، اتافر که موقعیتش از دیِددید امجد نی 

ِ کوچِککوچک  مانده بود، اما همانطور که در دفیر 
دفیر

ر کار گذاشته بود، اینجا را هم   سطحسطِح شهر، دوربی 

ر طریق شت  که سورنا،   دورادور چک یم کرد و از همی 

ساحل و شهاب به دفیر شهروز شبیخون زدند، امجد  
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ر کوچگ که ال به   ت  رس و صدا و به آرایم، از دوربی 

الی خار و خاشاِکخاشاک گلداِنگلدان  

 ز که کنِجکنج دیوار قرار  مصنوعِیمصنوغ شهرو 

ر بود، از لحظه ی حضور   داشت، نظاره گر همه چی 

سورنا و باز کردن گاوصندوق تا لحظه ی خروجشان از  

 اتاق!   

ر ترفند قدییم باز راهش را هموار ساخته   حاال همی 

 بود.  

کتار ردیف کمد دیواری های اتاق شهروز، اتافر قرار  

مخقر مانده بود. دیواِردیوار  داشت که از همه 

درونِیدروتر تمایم کمد ها، با پارچه ی مخممخم ِل   

مشگ پوشانده شده بود، اما تفاوت آن کمدکمِد  

مذکور با سایرین در درزهای اطراف آن بود که با کیم  

دقت، دردِر ورودی را مشخص یم کرد، دری که پشت  
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آن اتاق مخقر شهروز بود و گاوصندوق مورد نظرش  

 در آن جاسازی شده بود.  

ل داشت، یگ   این اتاقاتاِق مخصوص دو دکمه ی کنیر

ون باعث باز   دن آن از بی  ون. فشر از داخل و یگ از بی 

دن آن از درون باعث قفل   شدنش یم شد و فشر

ر یگ دیگر از راه های فکر شده ی   شدنش و این نی 

د در   شهروز بود، فردی که درون اتاق دکمه را یم فشر

خودش را آنجا پنهان یم کرد و دیگر دست کیس   واقع

به او نیم رسید. اما شهروز برای روز مبادا برای این  

هم چاره کنار گذاشته بود، کنار دکمه، صفحه ی  

لمیس بود که به اثر انگشت حساس بود. اثر انگشتر  

که شهروز در دستگاه ثبت کرده بود متعلق به خودش  

ز این  و آخرین راه نجات و یا فرارش ا

 ساختمانساختماِن پیچیده بود.  
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امجد ت  خی  از این فکر های زیرکانه ی شهروز،  

ر های پلیس   مشغول برنامه ریزی بود که آژیر ماشی 

چون ناقوس مرگ، او را از آرامش جدا و به درون  

س پرتاب کرده بود. در   وضعیتر هراس آور و پر اسیر

ای بلند آژیر به خوت  به  حالیکه نور قرمز و آت  و صد

چشم و گوش یم رسید وحشت زده دستور داده بود  

همه ی افراد برگردند. هیچکس نیم دانست حضور  

ر حدس امجد   یکباره ی پلیس ها کار کیست؟ اولی 

ین فردی   محیا بود، اما اگر منطقر فکر یم کرد بیشیر

ر یم کرد خود محیا بود و عقل   ر امجد ضر که از لو رفیر

ئه کند. تا زماتر که  حکم یم کر  د او را از مظن اتهام تی 

ساحل دستگی  و به بازداشتگاه منتقل شد و شهروز  

برای تنظیم شکایت و سایر کارها به اداره ی پلیس  

فراخوانده شد، راِز حضوِر پلیس ها همه پنهان مانده  

 بود.  
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کت بهم خورد و   جشن بزرگ افتتاحیه ی این رسر

پاره ای از توضیحات، امجد و سایر   شهروز برای 

سهامداران را در جلسه ای به حضور طلبید. وقتر  

شهروز با غرور و افتخار از دوراندییسر هایش داِدداد  

سخن رس میداد امجد با خشیم نهان نگاهش یم کرد.  

ر بود یگ از میان خودشان   شهروز که حاال دیگر مطمی 

ت تمام  دارد چوب الی چرخش میکند با ضاحِترصاح

، به اثر   اعالم کرد گاوصندوق موجود در اتاقک مخقر

انگشت خودش حساس است و زماتر که دست دزد  

کوچک ( که از معرفر کردن ساحل ضف نظر کرده  

بود ) به آن برخورده است، ت  رس و صدا و بدون  

آنکه دزد متوجه شود پیام هشدار به مرکز ارسال شده  

  کرده بود، از  و او هم بالفاصله پلیس را باخی  
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فته ی اتاق، قبل از   ، سیستم امنیتر فوق پیشر
ر
طرف

اینکه دزد زماتر برای فرار پیدا کند، از درون قفل  

 شده بوده!  

تر پنهان نشدتر در چهره شهروز را نگاه   امجد با حی 

یک چند ساله اش چه   کرده بود و باورش نیم شد رسر

 شد.  مار هفت خط و البته زیریک با 

  

س خی  گی  افتادن ساحل را  
وقتر مردان امجد با اسیر

 داده بودند، امجد  

  

 ]03:39 07.10.19[  

چنان برآشفته بود که خدا یم دانست. قبل از اینکه  

پلیس رس برسد، به سمت اتاق دوید و با دست های  
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پوشیده در دستکش هر چه تقال کرده بود در لعنتر  

 .  اتاقک مخقر باز نشده بود 

زماتر که پلیس آنقدر نزدیک شده بود که نجات  

 ساحل غی   

ممکن شده بود، از روی ناچاری رضایت داده و راه  

رفته را برگشته بود، در حالیکه نییم از وجودش نگران  

یک بود که در اتاقک زنداتر شده بود.    دخیر

ون آمدن   ی ت  قرارانه بی 
حاال روبروی ساختمان کالنیر

  کشید.  ساحل را انتظار یم

ی که از دیشب با ارزش تر از قبل برایش شده   دخیر

اف نکرده بود   ی که بعد از بازجوتی اعیر
بود، دخیر

 فردی به نام امجد او را به این کار وادار کرده بود...  
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آنقدر منتظر ماند تا بالخره مرد دیگری هم به آن دو  

تر که باعث  اضافه شد و آنها داخل رفتند، داخل رفت

 شد چند ساعت بعد همراه ساحل برگردند...  

  

سورنا با دیدن احمد دانش تکیه اش را از دیوار گرفت  

 و گفت 

 : 

 بالخره اومد!   _ 

 رفیقش را  
ی

شهاب به عقب چرخید و وکیل خانوادیک

 نگریست.  

موهای جو گندیم و چروک روی صورتش او را مردی  

داد. ظرافت،  جاافتاده و سن و سال دار نشان یم  

دقت و توجهش به خوت  اثرات شغلش در این سال  

 ها بود.  
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 همانطور که از پله ها باال یم رفتند گفت :  

نییم از کاراشو پیش بردم پشم، فقط یه وثیقه   _ 

الزمه تا امروز بتونیم خالصش کنیم، ظاهرا شایک  

 خصوصیش به هیچ وجه رضایت نمیده.  

 ه هم سایید و گفت :  سوذنا دندان ب 

؟   _   اسم شاکیشو یم دوتر حاچ 

ر آن که    داد و حی 
دانش ت  خیال رسش را تکاتر

کارتشناساتی اش را به دست مامور پیش رویش یم داد  

 جواب داد  

 : 

 _   ! خاتر  آره فردی به نام شهروز امی 

انگار هنوز متوجه ی تشابه فامییل شایک و متشایک  

 نشده بود.  
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سورنا روی رسامیک های رنگ و رو رفته  قدم های 

ی ثابت ماند و چهره اش پر از ناباوری شد.    ی کالنیر

دانش که متوجه ی عقب افتادن سورنا شده بود به  

عقب برگشت، دیدن این ظاهر وا رفته به خوت  نشان  

 میداد جواب او، مرد جوان را به این روز انداخته!  

و با تعحب ابرو باال انداخت و  قدم رفته را برگشت 

 پرسید :  

 این آدمو یم شناش؟   _ 

 و انگار سورنا نبود که ت  حواس زمزمه کرد :  

 اون عموشه!   _ 

ت زده نگاهش کرد، باز   ابروهای دانش باال پرید و حی 

 هم دلییل دیگر برای متعجب شدن!   

متنفر شده بود و  سورنا پیش از این از شهروز و بهروز 

حاال با شنیدن آنکه عموی لعنتر اش او را اینجا  
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انداخته و قصد رضایت ندارد به رس حد جنون  

 رسیده بود.  

با اعصات  خط خط به سمت شهاب چرخید و کلید 

 های خانه اش را در دستش گذاشت :  

ی مدارک خونه رو بیاری؟ شهاب مطیعانه   _  پش می 

 رس تکان داد و گفت :  

 چشم داداش، الساعه!    رو  _ 

ون زد.   کلید ها را قاپید و به رسعت از ساختمان بی 

سورنا هنوز مشغول خط و نشان بود. فقط اگر  

دستش به این نامرِدنامرد المروت یم رسید، اگر یم  

 رسید...  
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   یگانه علیزاده 

ه ی ساحل از این   ر حتر نیم توانست حدس بزند انگی 

کار چه بوده است، مدارکش را که مدت ها قبل از  

 تش رهانیده بود؟   دس

آیا امکان داشت دوباره شهروز آن ها را از چنگش در  

 آورده باشد؟؟  

ت  نتیجه از افکار درهم و برهمش همراه دانش به اتاق  

 مسئول پرونده رفت.  

  

وقتر رسگرد مشغول ارزیات  و واگوتی پرونده بود ذهن  

یم کرد،  سورنا فقط لحظه ی دیدار ساحلش را تجسم  

 یک لحظه عصباتر بود و لحظه ی دیگر ناتوان!  

نیم دانست چه رفتاری مقابلش پیشه کند، دلش یم  

خواست رسش فریاد یم کشید که با خودرسی و  

حماقت هایش چه به روز خود آورده بود؟ دلش یم  
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   یگانه علیزاده 

خواست بازخواستش یم کرد که چطور ت  خی  از او  

یم خواست  خودش را در این چاه انداخته بود؟ دلش 

  ... 

  

شهاب رسید و مدارک ها را به رسعت به دست رسگرد  

 رساند.  

سورنا با قلت  که ت  امان یم کوبید ت  قرار به رسگرد  

ی شد تا استعالم    سیی
ه شده بود. دقایقر طوالتر خی 

صحت سند خانه اش گرفته شد، کاغذ بازی هایش  

 نظر به گوش رسید :  انجام شد و بالخره دستور مورد 

 رسباز! متهمو بیار!   _ 

 متهم! متهم!  
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   یگانه علیزاده 

ر روی ساحلش را    خییل درد داشت، اسم گذاشیر

ببیند و چاره ای جز سکوت نداشته باشد. رسش را  

میان دستانش گرفت و با نفیس که رفته رفته حبس  

 یم شد در اتاق ایستاد.  



  

تا 
         

  
 1632 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
رسباز رفت و با ساحل برگشت، سورنا مرد و زنده     یگانه علیزاده 

شد. وقتر در باز شد و هیکل نحیقر همراه مامور زن  

 داخل آورده شد، نفس سورنا در سینه حبس ماند.  

و ت  تفاوتر  سه روز از آخرین باری که ساحل را دیده 

پیشه کرده بود یم گذشت. اما خییل بیشیر از اینها دل  

تنگش شده بود و بدتر آنکه او هم خییل بیشیر از  

 اینها تغیی  کرده بود.  

مانتو شلواری که به تن داشت، چروک و کثیف شده  

و انگار ساحل را میان خود گم کرده بود. چشمان گود  

روی زردش خی  از حال زارش یم داد و  افتاده و رنگ و 

 برای سورنا این حال را دیدن چقدر سخت بود.  

ه نگاهش یم کرد   ساحل هنوز متوجه ی سورنا که خی 

ر و گره پیشاتر اش کور بود.   نشده بود. رسش پایی 

سورنا به پاهایش دستور پیش روی داد. هر قدیم که  
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جلو یم رفت صدای پایش روی رسامیک ها در اتاق     یگانه علیزاده 

 کو یم شد اما توجه ساحل را به خود جلب نیم کرد.  ا 

 زماتر که در یک قدیم اش رسید! 

  

 ]03:39 07.10.19[  

چشمان ساحل چسبیده بود به رسامیک های زیر  

ر نیم شکست مگر   پایش، این نگاه ممتد را هیچ چی 

حضور فردی که بوی عطرش همان لحظه دخیر را  

ت کفش مشگ ورزشر در دایره  پریشان کرد. وقتر جف

ی دیدش نشست قلبش فرو ریخت و تمام وجودش  

یکه خورد. عاشق تر از آن بود که کفش هایش را  

ر   نشناسد. رسش را نرم نرمک باال برد، شلوار جی 

اهن گشاد سفید و زنجی  هاتی که تی در تی   مشگ، پی 
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روی سینه ی پهتر خوش نشسته بودند، این     یگانه علیزاده 

 ا فریاد یم زد!  مشخصات فقط یک نفر ر 

 سورنا!  

زماتر که رس باال نیاورده و چشمانش را ندیده بود امید  

 به اشتباه داشت!   

دلش نیم خواست سورنا باشد، نیم خواست او را  

 اینگونه خوار و ضعیف ببیند...  

ابروهای پر پشت قهوه ای که در هم تنیده بود،  

ی، غصه، طلب   چشمان درشت هم رنگش، با دلگی 

 کاری، رسزنش و عشق نگاهش یم کرد.  

ه و دنباله دار سورنا که رسزنش را پر رنگ تر   نگاه خی 

از بقیه فریاد یم زد لب های ساحل را لرزاند. از  
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ش که همیشه او را     یگانه علیزاده  رسنوشت و بازی های نفس گی 

ر یم زد خسته بود.    به زمی 

ر و  کاش سورنا این نگاه ممتدش را قطع یم کرد.  از زمی 

زمان کشیده بود، بس بود! دیگر تواتر برای ماندن زیر  

 نگاه سنگینش را نداشت...  
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   یگانه علیزاده 

لب  چشمانش به آتر لبالب از اشک شد و پر بغض 

 برچید.  

 بود.  
ر
 دیدن بغض کردنش برای ت  قرار کردن سورنا کاف

ر آنکه آرام زمزمه   دست دور شانه اش انداخت و حی 

 یم کرد  

 » لجباِز لعنتر « او را به آغوش کشید!  

ت  خیال چشم هاتی که کنجکاوانه نگاهش یم کرد، ت   

محسوب  خیال دانیسر که دست راست حاج بابایش 

شده و ممکن بود ت  چون و چرا همه را کف دستش  

بگذارد، ت  خیال رسزنش های احتمایل حاج محمد!  

ت  خیال اخطار های رسگرد، ت  خیال چشمان شهاب!  

 اصال ت  خیال دنیا!!!  

 لعنت به قوانیتر که قرار بود محدودش کند!  
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   یگانه علیزاده 

ش به لرز افتاده بود، آرامش نیم   اگر حاال که دلی 

یک باید به درد یم خورد؟ یک باید این آغوش  کرد، پس  

لعنتر را برایش یم گشود؟ و یک باید این اشک ها  

اهنش را خیس یم کرد؟؟؟    پی 

د و بوسه های ممتد و   او را محکم به خود فشر

دلتنگش را روی موهایش یگ پس از دیگری نشاند.  

بوی خوش کودکانه اش را با ولع به ریه کشید و چقدر  

ل کردن و  سخت بود میا ن این همه چشم کنیر

وی نکردن!    پیشر

بغض ساحل شکسته بود و او هم ت  خیال شاید هم  

ناتوان در آغوش سورنا هق هق یم کرد. صدای تلخ  

گریه هایش در سینه ی سورنا خفه به گوش یم رسید  

ش به قدری بود که همه را متاثر کند.   ر اما سوسو َزرسرَ
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   یگانه علیزاده 

اض  و اخطار رسگرد قطع شده و  حاال صدای اعیر

 رسباز مرد و رسوان زن هر دو پس کشیده بودند.  

ر   ام این آغوِشآغوش غم آلود، رس را پایی  همه به احیر

 انداخته و به  

ده بودند که در   ی گوش سیی نوای سوزناک دخیر

آغوش مردی زار یم زد، مردی که شدت غمش را باال  

ر شدن مکرر سیبک گلویش مشخص یم کرد.     و پایی 

  

سورنا فشاری به کمر ساحل وارد کرد و با صدای خش  

گرفته اش طوری که فقط به گوش او برسد با  

 مظلومیت زمزمه کرد  

 : 

 دلی  دارم کم میارم، دیگه گریه نکن!   _ 
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   یگانه علیزاده 

انگار هیچ کدام از اتفاقات گذشته رخ نداده و مانیع  

 قد یک کوه میان عشقشان نبود...  

شده بود و او ت  خیال تمام  دوباره ساحلساحِل سورنا 

 که او را از اغوش امنش  
ر
 و عرف

ر
قید و بندهای اخالف

 جدا یم کرد شده بود...  

سورنا ساحل را از تنش فاصله داد و به نریم و  

مالیمت دست زیر چشمانش کشید. همه ی افراد 

 در اتاق گوتی مسخ شده باشند، ت  هیچ حرفر  
حاضر

ه    فقط نگاهشان یم کردند. ساحل زیر نگاه های خی 

ای که به طرفش رسازیر بود داشت قرمز و قرمز تر یم  

شد اما سورنا پشت به همه و به رسم همیشه ت   

یک بود که روبرویش   خیال همه، هم و غمش دخیر

 ایستاده و از شدت گریه چهره اش ملتهب شده بود.  
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   یگانه علیزاده 

طوری صورتش خیس بود که گوتی مشتر آب به  

 طرفش  

رش به هم چسبیده و گونه  
ُ
پاشیده اند، مژه های ُپَ

 های اناری اش دست و دل یم لرزاند.  

چطور یم توانست به این دلی  مظلوم که روزگار با او  

د، چطور؟    رس سازش نداشت سخت بگی 

  

 ]18:20 10.10.19[  

 144# 
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   یگانه علیزاده 

بات خودکار که توسط رسگرد به   سورنا با صدای ضر

ر کوبیده یم شد بالخره دل از ساحل کند و به عقب   می 

 برگشت.  

در حالیکه دست ساحل در دستش و او را کامل در  

 جوار خود نگهداشته بود.  

ر را مرتب کرد و با اشاره به   رسگرد برگه های روی می 

 ساحل گفت :  

م! اینجا رو امضا کن.   _   بیا دخیر

 پوزخند رسدی پشت لب های ساحل نقش بست.  

م! چطور نظرش یک شبه نسبت به دخیر دزد و   دخیر

 ت  رس و پا برگشته بود!  

ر رفت   سورنا دستش را رها کرد و ساحل به طرف می 

در حالیکه نگاه ها را به دنبال خود یم کشاند. بدترین  
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   یگانه علیزاده 

قسمت ماجرا چشمان مقایسه گر آدم های موجود  

تش بر روی  در اتاق بود که از روی سورنا با آن ابه

 اش یم نشست. به هر مشقتر بود  
ی

ساحل و سادیک

 برگه ها را امضا کرد و دوباره کنار سورنا برگشت.  

سورنا دستش را پشت کمرش گذاشت و چشمانش را  

س، دیگر   به نریم باز و بسته کرد. به این معنا که نیر

 تمام شد.  

د و در مقابل عذاب   ساحل لب هایش را بهم فشر

وجداتر که از محبت های خالصانه ی سورنا گرفته 

ده شد. این بار دیگر نیم   بود قلبش در هم فشر

د. به نظر یم   دانست چه رفتاری باید در پیش بگی 

رسید جداتی سورنا از او ممکن نیست و در قاموسش  

 یک نفر دیگر آوار شود، اما  
ی

نیم گنجید روی زندیک
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   یگانه علیزاده 

داکاری های  باید با این چشمان شیفته، با این ف

ان نشدتر سورنا چه یم کرد؟    جی 

دستانش را باال آورد تا مامور دستبندش را باز کند.  

ه به مچ دستهایش بود.    نگاه سورنا با دردی عیان خی 

دن   دستر به صورتش کشید و خشمش را با فشر

دندانهایش خایل کرد. حتر فکرش را هم نیم کرد  

 روزی در این وضع او را ببیند. 

پاره ای از توضیحات را درباره ی این مدت  رسگرد 

محدودی که به قید وثیقه آزاد شده بود، داد و  

خاطرنشان کرد که تا زمان دادگاه از کشور خارج  

 نشود.  

اینکه فقط تا زمان دادگاهش که آن هم هنوز  

مشخص نشده بود، یم توانست آزاد باشد خییل  
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   یگانه علیزاده 

ئه نیم شد به زندان  وحشتناک بود. اگر در دادگاه   تی 

ر تمام بود...    اصیل منتقل یم شد و دیگر همه چی 

  

ون آمده و در   ی بی 
دقایقر بعد وقتر همه از کالنیر

خیابان ایستادند چشمان امجد ساحل را شناساتی کرد  

و بعد از ساعت های طوالتر نفس راحتر از سینه اش  

ون آمد.    بی 

ر بود آن  ون نیم  مطمی  سورنای ت  قرار دست خایل بی 

آمد و چه خوب بود اگر محیا با ت  خی  گذاشتنش  

ر را خراب نیم کرد. دیر یا زود خی  به گوش   همه چی 

یک احتمایل   شهروز یم رسید و احتماال از اینکه پش رسر

اش باعث آزادی موقت ساحل شده، به شدت جا یم  

هایش  خورد. گرچه این اتفاق در تضاد کامل نقشه 
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   یگانه علیزاده 

بود اما چاره ای نداشت دیر یا زود بالخره پرده از  

 بعیصر رازها برداشته یم شد.  

  

د و بابت تالش   سورنا با قدرداتر دست دانش را فشر

هایش سپاسگذاری کرد. شهاب که عقب گرد کرد  

، رسی    ع مانع شد.   ر  برای رفیر

 کجا پش؟    _ 

ر دور و برا کار دارم داداش، شما برین به   _  همی 

! دستانش را به نشان خداحافظر باال برد و  سالمت

قبل از اینکه سورنا مجبور به اضار بیشیر شود از  

 دایره ی دیدش خارج شد.  

سورنا در دلش از او ممنون بود یم دانست کار  

داشتنش هم بهانه بود، او بهیر از هرکیس سورنا را یم  
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   یگانه علیزاده 

ر شان چه امر مهم   شناخت و یم دانست تنها گذاشیر

وری اس  ت در این لحظه...  و ضر

د و به ساحل اشاره زد تا سوار   سورنا سوییچ را فشر

شود. ساحل با نفس عمیقر که کشید نگاهش را به  

آسماتر داد که رفته رفته تاریک یم شد. شب قبل این  

موقع چه یم کرد و حاال چه؟ نیم دانست عزیز و  

 محیا کجا بوده و چه میکردند.  

امیدوار بود امجد زیر قولش نزده و بالتی رس خانجون  

 نیاورد.  

نیم دانست نبودش را چگونه توجیه کرده و چه گفته  

بودند؟ هر چه بود دلش پر یم کشید برای روزهای ت   

دردرسی که تنگ خانجونش نشسته و تنها غمش  

ی های هفت رنگ شهروز بود و خیانت عماد!     مشیر



  

 

   

  
 1647 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر خنده دار بود! زمینش را  حاال که فکر یم کرد چقد

داشت و چقدر احمقانه غصه ی مردی را یم خورد که  

 ارزش هیچ را نداشت.  

شاید عجیب بود اما با همه ی این ها از اینکه حاال  

کنار سورنا نشسته و به مقصد نامعلویم در حرکت  

 بودند خوشحال بود.  

ون آورده بود،   سورنا تنها کیس بود که او را از زندان بی 

ر همه را از رویش برداشته  ت  نها کیس بود که نگاه سنگی 

 بود.  

 سورنا مردترین مردی بود که دیده بود...  

ر شد و یک لحظه نگاهش با   ت  حرف سوار ماشی 

ابروهای گره خورده ی سورنا مواجه شد. قلبش لرزید.  

 چطور توانسته بود مقابل کامران او را بشکند؟  
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  در مقابل 
ی

مندیک  سورنا رسش خم شده و رسر
ی

مردانگ

 اش به اوج خود رسیده بود... 

ان کند...    اما شاید یم توانست از این به بعد را جی 

ر را به حرکت انداخت و نیم نگایه به   سورنا ماشی 

ساحل در هم شکسته که در صندیل کز کرده بود  

ده شد. دستش یم لرزید و   انداخت. قلبش در هم فشر

برای لمس کردنش، اما آنقدر رنجور و  وسوسه یم شد  

 در فکر بود که ترجیح یم داد بگذارد به خود آید.  

تمام صحبت هاتی که با خود تمرین کرده و فریاد هاتی  

که ت  صدا در ذهنش کشیده بود همه یک جا پریده  

بود. حال ساحل بدتر از آتر بود که زیر بار رسزنش  

 هم برود.  
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 ]18:20 10.10.19[  

ساحل با پاهاتی که از درد زق زق یم کرد در صندیل  

مچاله شده بود. از شب قبل که با آن وضع فجیع  

بازداشت شده بود تا به حال چشمانش روی هم  

نیفتاده بود. دیدن شهروز و خط و نشان کشیدنش  

چنان حالش را بد کرده بود که خودش را در یک قدیم  

ا او را تهدید کرده بود و از  نابودی یم دید. شهروز رسم

این به بعد باید منتظر هیچ شدن رسمایه اش هم یم  

 بود...  

 یم کرد و سکوت در پیش  
ی

سورنا با رسعت رانندیک

گرفته بود. این وضعیت برای ساحل به شدت  

آزاردهنده بود. سکوت برایش رسزنش و نکوهش ها را  

کرد از طرف سورنا  به دنبال داشت اما فقط آرزو یم  

ر بود...    شکسته شود خودش مانند یک کوه سنگی 
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آیه کشید و خودش را در آغوش گرفت هیچ وقت  

به اندازه ی االن از شخصیت واقیع اش دور نشده  

 بود، انگار  

ه ی وجودش را خشکانده بود. هم   بازداشتگاه شی 

 هاتی که تجاوز را جزو  
سلویل شدن با بازداشتر

دانستند چنان روح او را در هم  افتخاراتشان یم 

شکسته بود که دنیا و زیباتی هایش همه برایش  

 کمرنگ شده بود.  

چشمانش نرم نرمک مست خواب یم شد که حس  

 کرد  

ر از حرکت ایستاد. با دیدی مبهم و تار   ماشی 

 چشمانش را باز کرد و دور و برش را سنجید.  
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ر را کامل پارک کرد و به طرف ساحل   سورنا ماشی 

 خید.  چر 

 بود تا متوجه شود او را به خانه  
ر
همان نگاه اول کاف

 اش آورده است.  

حس ترس و رسدرگیم هیچ کدام نبود، فقط اگر دو دل  

بود بخاطر یاد و خاطره ای بود که همان لحظه به  

 ذهنش آمده بود. نگار!  

 بیدار شدی؟   _ 

ر کرد و فکر کرد  حق ندارد ساحل رسش را باال و پایی 

 در مقابل آوردنش به اینجا مخالفتر کند.  

ر پیاده شد و دوشادوش سورنا به سمت   از ماشی 

 آسانسور رفت.  

ب یم   ر بود و با پاهایش کف آسانسور را ضر  رسش پایی 
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گرفت. نیم دانست حضورش در خانه ی سورنا چه  

پیامد هاتی را به دنبال خواهد داشت اما کاری که  

ن او را مدیون خود ساخته که  امروز کرده بود چنا

بدون شک از این به بعد جانش را هم برایش فدا یم  

 کرد...  

عمویش او را به زندان انداخته و سورنا خانه اش را در  

 گروی آزادی او گذاشته بود!  

چطور یم توانست در مقابل این پش با این دل دریا  

 مقاومت کند؟  

ت آن روز با  وقتر پا به خانه اش گذاشت، تمام خاطرا 

 تمام قوا پشت پلک چشمانش نقش بست.  

سورنا دست پشت کمرش گذاشت و رو به داخل  

راهنماتی کرد، ساحل هر آن منتظر نکوهش های او  
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 که قلب  
ر
. اما دری    غ از حرف بود، یا حداقل زخم زباتر

 دخیر را بخالند.  

سورنا به سمت اتاقش پا تند کرد در حالیکه ساحل  

 رمانده همان کنار در ایستاده بود.  د

 ساحل یه دقه میای اینجا؟   _ 

 ساحل البته ای گفت و به سمت اتاقش قدم تند کرد.  

 بله؟   _ 

سورنا چند دست لباس را روی تخت گذاشت و گفت  

 : 

م، اگر خواستر برو حموم یه   _  م شام بگی  من االن می 

  . ، راحت یم شر  دوش بگی 

 لباس های روی تخت اشاره زد و گفت :   به 

 اینام لباسای خودته.   _ 
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 بهم نزدیک شد و او به آرایم  
ی

ابروهای ساحل با گنگ

 ادامه داد :  

واسه تولدت گرفته بودم، اما فکر نمیکنم بیشیر از   _ 

 امشب به دردت بخوره.  

بدون اینکه ساحل مات و مبهوت را نگاه کند از اتاق  

 ذکر داد :  خارج شد و دوباره ت 

 درو هم قفل کن تا من میام.   _ 

سورنا رفت اما نسیم خنگ که به جا گذاشت آنقدر  

دلپذیر بود که طرح لبخند روی لب های ساحل نقش  

ر رفت. به    از بی 
ی

بست. انگار لحظه ای آن دل مردیک

راستر وقتر سورنا را داشت تهدید های شهروز چه  

 که هیچ! البته اگر نگاری نبود...  اهمیتر داشت؟ بخدا  
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ساحل سیع کرد به نگار درون ذهنش پر و بایل ندهد.  

به تخت نزدیک شد و نگاهش با یک برق خاص روی  

لباس ها چرخید. لباس ها به زیباتی یم درخشیدند. دو  

ر نشست و یگ یگ لباس ها را گشود و   زانو روی زمی 

رد قلبش ماال  از نظر گذراند. هر کدام را که نگاه یم ک 

 مال از خوشر یم شد.  

ی بهیر از این که سورنا تا این حد سلیقه اش را   ر چه چی 

ر و کتان.    یم شناخت. اسلش های جی 

 چند هودی النگ.  

ر و آن چه که بیشیر از قبل او   چند دست مانتوی جی 

را شوکه کرد همان بیلرسوتر بود که چند ماه قبل  

گار خریده بود. یادش آمد که  همراه خودش برای ن 

رنگ قرمزش را پسندیده بود و آن چه که در دستش  
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بود مخمل مشگ اش بود. دست روی پارچه ی  

نرمش کشید و لبخند زد. کاش اصال نگاری وجود  

نداشت! تا او یم توانست بدون عذاب وجدان از  

د.   های سورنا لذت بی 
 مهرباتر

چشمانش مست خواب بود اما کشان  با وجود اینکه 

کشان خود را به حمام رساند. نیم دانست قرار بود  

ی شود اما در هر حالت   ادامه ی شب چطور سیی

نباید با این وضع روبرویش قرار یم گرفت. وسواش  

که برای ظاهرش پیدا کرده بود کیم عجیب بود شاید  

هم میل پوشیدن لباس ها او را تحریک کرده بود. از  

ان آنها یک اسلش کتان مشگ به همراه مانتوی  می

ون کشید و با خود به حمام برد. نیم   همرنگش بی 

توانست منکر این همه اعتمادی که به سورنا داشت  

شود، انگار هیچ کجای دنیا به اندازه ی اینجا برایش  
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امن نبود، بدون ذره ای نگراتر و دلهره به حمام رفت  

 ورنا قفل کند...  و فراموش کرد در را پشت رس س

  

 ]18:26 11.10.19[  

 145# 

  

  

  

  

 در وجودش  
ی

ون آمد حس رسزندیک وقتر از حمام بی 

بیداد یم کرد، کیم بابت خی  ندادنش به خانجون  

عذاب وجدان داشت اما چه یم شد اگر یک امشب  

 یم کرد؟ هر لحظه از خودش یم  
ی

برای خودش زندیک
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قرار است شب تا صبح پیش سورنا بماند و  پرسید آیا 

یتر بود که در دلش احساس یم   جوابش لرز شی 

کرد.لباس هایش را شسته و روی رخت آویز تراس  

پهن کرده بود. در میان هدایای سورنا هیچ شال و یا  

ی که با آن بتواند موهایش را بپوشاند   ر رورسی، چی 

یان  نبود. شال خودش هم که غیچ آب بود. به ناچار م

ر کالیه موهایش   کشوهایش را جستجو کرد تا با یافیر

را بپوشاند. زیر و رو کردن کشوهایش نشان میداد مرز  

های محدودیت ها دارد کمرنگ یم شود و نیم  

ر یافته است از چه   دانست این عالقه ای که به گشیر

د؟    نشات یم گی 

بالخره در میان کشوها کیم شبیه به آنچه که به  

یافت. چند مدل اسکارف که چند بار   دنبالش بود را 

 رس سورنا دیده بود.  
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ر
ساده ترینش را برداشت و روی موهایش کشید. باف

ون ریخته بود را به   موها که از پشت اسکارف بی 

سختر داخل فرستاد و روی تختش به انتظار  

برگشتنش نشست. چند بار وسوسه شد تا با خانه  

د، اما  نیم شد، چون مسلما مجبور بود  تماس بگی 

سورنا را ترک کرده و برگردد. حس یم کرد یاغر شده  

است و از عذاب وجداتر که همیشه در این مواقع به  

ی نیست. شاید با رسنوشت لج   او دست میداد خی 

 کرده و شاید هم با تقدیرش کنار آمده بود!  

روی تخت دراز کشید و لباس های اهداتی اش را روی  

مرتب چید. دلش یم خواست برای خودش   پاتختر 

داستان ببافد، چشمان عاشق سورنا را بارها و بارها به  

ین را مکررا تجربه کند.   خاطر بیاورد و این لرز شی 

ر   ه به در بود که کم کم پلک هایش سنگی  همانطور خی 
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و رخوت خواب در او افزایش یافت. احساس رسما  

بعد در حالیکه  کرد و پتو را دور خود پیچید دقایقر  

دیگر نیم توانست چشمانش را باز نگه دارد، زیر پتو  

 خزید و با خیایل راحت چشمانش را بست.  

  

سورنا یک ساعتر بود که در پارکینگ خانه منتظر  

 مانده بود.  

پروسه ی سفارش غذا را توسط تلفن همراهش انجام  

داد و ظرف نیم ساعت غذا به دستش رسید در  

حالیکه یک قدم از خانه دور نشده بود. دلش نیم  

خواست او را تنها بگذارد و از طرفر یم دانست  

د پس به این نتیجه   حضورش راحتر ساحل را میگی 

ر    که ساحل حمام کند این پایی 
رسید حداقل تا زماتر
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در انتظار بماند. بالخره بعد از یک ساعت و خرده  

ر پیاده  شد، سوییچ را ای با پالستیک غذا از ماشی 

د و به سمت آسانسور رفت در حایل که ذهنش   فشر

لحظه ی بازکردن در را مجسم یم کرد. صادقانه باید  

اف یم کرد قلبش برای دیدن ساحل آن هم پشت   اعیر

در خانه اش به هیجان افتاده است. اینکه او برایش  

در را باز و استقبال کند رویاتی بود که مدت ها ذهنش  

 ه بود.  را در بر گرفت

با حفظ هیجان و لبخندش پشت در ایستاد و زنگ را  

د، اما بعد از یک دقیقه صداتی نشنید. کیم نگران   فشر

 ساحل حدس زد شاید  
ی

شد اما با یادآوری خستگ

خواب باشد. در را با کلیدش باز کرد و آرام داخل  

رفت. با صدای بلند ساحل را صدا زد اما باز هم  

شنید. غذا را روی کانیر گذاشت و محتاطانه  جوات  ن
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به سمت اتاق قدم برداشت در حالیکه حواسش بود  

ت  هوا وارد نشود. در هر دو اتاق باز بود و در نگاه اول  

هیچکس را نشان نمیداد، کیم که جلوتر رفت هیکل  

مچاله شده ی ساحل را زیر لحاف روی تخت  

قابل چشم  مشاهده کرد. گرماتی که در تنش به پا شد 

پوشر نبود. با قدم های آرام و محتاط به سمت تخت  

وی کرد. حاال یم توانست کامل، او را که زیر پتو   پیشر

خزیده بود مشاهده کند. همان اول اسکارف خودش  

را تشخیص داد و تاسف خورد که تا به حال شایل  

برایش نخریده. موهای لختش از انتهای اسکارف  

ون زده و در زیر پتو   ناپدید شده بود. بدون اینکه  بی 

یل داشته باشد قسمت خایل   بتواند روی خودش کنیر

 تخت نشست.  
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چشمان شیفته اش روی ساحل بود. دست پیش برد  

و خواست پتو را باال تر بکشد که حجم انبوه موهای  

دخیر دستش را سست کرد. هیچ وقت فکر نیم کرد  

ن شده باشد. موهای  زیر آن مقنعه این حجم مو پنها

لخت قهوه ای رنگش تمام کمرش را پوشانده بود. پتو  

را به حال خود رها کرد و با دستان لرزان دسته ای از  

موها که هنوز رطوبتش را حفظ کرده بود به دست  

گرفت. خودش را پیش کشید و رسش را خم کرد.  

ک از   موها بوی شامپوی خودش را یم داد. اینکه دخیر

ده کرده و حاال هم روی تختش  حمامش استفا 

خوابیده بود او را مغرور یم کرد. هنوز دسته ی مو در  

 دستش بود که ساحل تکاتر خورد و به پشت غلطید.  

سورنا به رسعت موهایش را رها کرد و عقب کشید   

اما چرت دخیر پاره شده بود و هیچکدامشان نیم  
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را  دانستد عطر حضور سورنا قوی تر از هر صداتی او 

 از خواب پرانده بود!  

ر رفت و سورنا را در نزدیگ   ر که تاری دیدش از بی  همی 

اش دید هیم کشیده از جا پرید و صاف نشست.  

 سورنا در میان خنده و تعجب گفت :  

س! منم!   _   نیر

ر ترسیده بود.    و اتفاقا ساحل هم از همی 

دستپاچه اسکارف  چشمانش را مالید در حالیکه تند و 

 رسش را مرتب یم کرد پتو را هم به دور خود پیچاند :  

 یک اومدی؟    _ 

 صدایش کیم دورگه و چشمانش پر از خواب بود.  

  

 ]18:26 11.10.19[  
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ه به او زمزمه کرد :    سورنا خی 

ر االن!   _   همی 

 در و قفل نکرده بودم.   _ 

 خوب کاری کرده بودی!   _ 

فرار از نگاه گرم سورنا رسش را  ساحل رسخ شد و برای 

ر انداخت.    پایی 

سورنا کامل دراز کشید و به بغل غلطید، جاتی که بهیر  

 یم توانست نگاهش کند.  

ه ی او که   ساحل معذب از وضعیتشان و نگاه خی 

ر   مرتب خون را در صورتش پمپاژ یم کرد رس پایی 

 انداخت و با جی  جی  ضعیقر گفت :  

 ه باید پا شم.  دیگ _ 
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اما سورنا دستش را دراز کرد و طره ای از موهای  

ک در میانه ی راه   ساحل را به دست گرفت، دخیر

 خشکش زد.  

 صدای سورنا آرام و بم بود :  

 خییل عجیبه!   _ 

ون   ساحل منقبض نشست و به سختر نفسش را بی 

 فرستاد :  

؟   _   چی

ه به موهای در دستش زمزمه کرد :    سورنا خی 

 ینکه با این آرامش کنار هم نشستیم.  ا _ 

 بهم نزدیک شد و  
ی

ابروهای ساحل به نشان از گنگ

 سورنا نگاهش را به چشمان پر ابهامش داد :  
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این مالیمتر که در پیش گرفتیم جواب این همه   _ 

 خودرسی تو نیست! میدوتر که نه؟  

ه شده بود با  شنیدن  ساحل که با دقت به سورنا خی 

این حرف فروریخت. تنش یخ بست و لب هایش باز  

 ماند.  

باید یه جوری رست داد و بیداد یم کردم تا بفهیم   _ 

چه خبظ کردی؟ بفهیم دستر دستر خودتو تو چه  

  .  مخمصه ای انداختر

 لب های ساحل لرزید و خجالت زده نگاهش کرد.  

سورنا طره ی مویش را ادامه داد تا به نزدیگ صورتش  

 سید.  ر 

حمام و رطوبت به جا مانده در تنش، چهره اش را 

 رنگ پریده ساخته بود.  
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دسته ی مو را پشت گوشش فرستاد در حالیکه  

چشمانش قفل چشماتر بود که مرتب نگاه یم دزدید.  

تا به حال تا بدین حد به او نزدیک نشده بود، آنهم  

 طوری که حاال نشسته بودند. 

سورنا آرنجش را روی تخت گذاشته و وزنش را روی  

آن انداخته بود در حالیکه دست دیگرش موهای  

ساحل را نوازش یم کرد. ساحیل که چهار زانو در یک  

 قدیم سورنا روی تخت نشسته بود...  

صدایش آرام اما کلماتش مانند دشنه قلب دخیر را یم  

 خالند.  

کامران منو پس زدی، از زندگیم  باید وقتر جلو   _ 

 محوت یم کردم.  



  

 

   

  
 1669 
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عرق رسدی در تنش نشست، حتر تصور نیم کرد  

حرف های سورنا او را تا بدین حد خجالت زده کند.  

  
ی

آب دهانش را قورت داد و رسش را با رسشکستگ

ر انداخت.    پایی 

کت   _  وقتر آدم حسابم نکردی و نقشه ریختر رفتر رسر

 ر. شهروز، باید میذاشتمت کنا

 بغضش آب شد و به چشمانش رسید.  

شنیدن این حرف ها برایش درد داشت، اصال خود  

ر بیشیر از او واقف بود،   مرگ بود، خودش به همه چی 

اما چه کیس یم توانست درک کند، کشیدن پای سورنا  

 پر خطرش از مرام او خارج بود.  
ی

 وسط زندیک

ر موی رها شده ی دخیر  را که تا روی  سورنا پایی 

زانویش یم رسید به دست گرفت و به لب هایش  
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نزدیک کرد، در حالیکه به آتر بدن ساحل منقبض و  

 نفس در سینه اش جا مانده بود.  

خییل سیع کردم، خییل، قرار بود حذفت کنم. قرار   _ 

ی که منو پس زد، برای همیشه پس زده   بود دخیر

 بشه.  

 اش را فریاد یم
ی

ه نگاهش  با چشماتر که دلتنگ  زد خی 

 کرد و لب هایش را روی موهایش نشاند :  

 اما نشد، از وقتر اون دخیر تو بودی نشد.   _ 

بان قلب دخیر به یکباره روی هزار رفت و برگشت.   ضر

با ناباپری و دهاتر باز نگاهش کرد. حس یم کرد صدای  

 رسواتی قلبش به وضوح به گوش یم رسد.  
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   یگانه علیزاده 

ان مانده  با مردمک  هاتی که مرتب دودو یم زد حی 

بود که این پش چه نگاه صادقانه ای داشت، چه  

 صداقتر در آن قهوه ای ها جاخوش کرده بود.  

نشد که من حرفمو به کرش بشونم، نشد که یه   _ 

درس درست و حسات  بهت بدم، نشد که حالیت کنم  

، نشد ساحل نشد!   ت یه مرد باز کتر  نباس با غی 

انگشتان دست روی گونه اش کشید و لب زد   با پشت

 : 

ر تو وجودم تکون   _  از وقتر این چشماتو دیدم یه چی 

ی که منو بیچاره کرد...   ر  خورد! یه چی 

ر یم ریخت.   حاال اشک های ساحل با ناباوری پایی 

ت بند آمده بود، حتر یک درصد فکر   زبانش از حی 

 نصیبش کند.    نیم کرد سورنا شانس دوباره ای



  

 

   

  
 1672 

  

    ماه افتاده در آب                                  
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سورنا به نریم دست زیر چشمانش کشید و نحوا  

 کنان حرف هایش را از رس گرفت :  

ی کمه، یه خوره ای به جونم و   _  ر وقتر نیستر یه چی 

یه آشوت  تو دلم به پاست که خدا میدونه. چشمامو  

. فقط خدا میدونه حالم   باز میکنم توتی یم بندم توتی

 ت  تو چقدر خرابه ساحل.  

تش را یک طرف صورت ساحل گذاشت و  کف دس

 گفت :  

! من بیچاره ی چشمات شدم. من پا رو تکه   _  دلی 

های غرورم گذاشتم که االن اینجام، تو منو به کامران  

فروختر اما باز اینجام، خالف قوانینم اینجام.  

 نمیگذره ساحل .روزام ت  تو نمیگذره...  
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 و قلت  که 
ی

مندیک از حُحرُمرم حرف های  ساحل با رسر

 سورنا به تب و تاب افتاده بود لب از لب جنباند :  

 سورنا من...   _ 

 هیشش!   _ 

 سورنا دست روی صورتش کشید و ادامه داد :  

 اصال!   _ نمیخوام نه بشنوم  و با تاکید گفت :  _ 

د. این سورنا بود که   ساحل کم مانده بود گریه اش بگی 

ر  جلویش نشسته و حرف یم زد،  آن هم این چنی 

 دردمندانه.  

لب هایش از غصه ی درد کالم سورنا یم لرزید، هیچ  

ر سورنا را نیم خواست، چرا متوجه نیم   وقت شکسیر

شد رسنوشت این راه را پیش شان گذاشته، چرا نیم  

 دید عشق شناور در چشمانش را...  
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 دو دست کوچکش را بند دست بزرگش کرد و گفت :  

 رنا!  سو  _ 

  

 ]18:26 11.10.19[  

بغضش را قورت داد و سیع کرد ارتعاش صدایش را  

 کاهش دهد :  

من هیچ وقت نامردی نکرده و نمیکنم. هیچ مردیو   _ 

به توترجیح نداده و نمیدم. کامران یک بار منو از مرگ  

برگردوند و چند بار از دردرس نجاتم داد اما دلییل که  

 بود نه هیچکس دیگه!  اون شب نه گفتم، نگار  

ده و بدون پلک زدتر نگاهش   سورنا به دقت گوش سیی

یم کرد، کم کم صدای ساحل از بغیصر که در گلویش  
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ر و باال یم شد، اما این ها   نشسته بود یم لرزید و پایی 

 باعث نیم شد حرفش را قطع کند :  

 اون دخیر خودکیسر کرد اونم بخاطر وجود من.   _ 

باال آمده و راه نفسش را بسته بود، اما باید  بغضش 

تمامش یم کرد. تند تند نفس کشید و لرزیده لرزیده  

 گفت :  

من به اندازه ی کافر به رابطه ی شما گند زدم، اینکه   _ 

یه بالتی هم بخاطر من رسش بیاد دیگه برام قابل  

 تحمل نیست.  

سورنا با اخیم که حاصل دقتش روی جمالت ساحل  

 ف آمد :  بود بهحر 

این حقیقت نداره، تو هیچ کاری نکردی این من   _ 

 بودم که دل باختم.  
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ساحل گرما را روی پوستش حس یم کرد اما قصد  

د :   نداشت تحت تاثی  قرار بگی 

خودت خوب میدوتر که منم مقرصم. من باید یم   _ 

 تو  
ی

فهمیدم و دست و پای خودمو و دلم رو از زندیک

 کوتاه یم کردم.   

هایش لرزید و حاال کم مانده بود اشک هایش  لب 

ر بریزند :    پایی 

نکردم و حاال دارم تاوانشو پس میدم، اینکه باشر و   _ 

ر جهنمه. اینکه با دستای خودم هر بار   نباشر عی 

 فاصله ایجاد کنم از مرگ بدتره.  

ر اشکش چکید و با صداتی که از زور گریه بریده   اولی 

 د، گفت :  بریدهشده بو 
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   یگانه علیزاده 

برای من هزار بار بدتره بخدا، هربار که ازم دور   _ 

ر   بیسر و من فکر کنم آخرین باره و دیگه شانس برگشیر

دوباره تو، از دست دادم از مرگ بدتره. اما چیکار کنم  

 سورنا؟ چیکار؟  

و قبل از اینکه جمله اش کامل شود گریه امانش نداد  

 و هق هقش در فضای اتاق اکو شد.  

اخمو و عصت  تکیه اش را گرفت و روی تخت  سورنا 

 نشست.  

ساحل روبرویش نشسته و مانند ابرب  هار اشک یم  

 ریخت.  

اینکه باید این روزها شاهد تند تند اشک ریختنش  

باشد یک عذاب و اینکه خودش کار را به اینجا یم  

 رساند صد عذاب دیگر بود.  
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چشمان اشگ پرسید :  االن مشکل نگاره؟ ساحل با  _ 

 نیست؟   _ 

 سورنا کیم عصت  شده بود :  

 نیست! که اگر بود این بساط به پا نیم شد.   _ 

 ساحل ناباورانه گفت :  

به جون خانجون هیچ دلییل جز نگار منو از تو دور   _ 

 نمیکنه سورنا.  

سورنا نزدیک تر آمد و شانه های ساحل را گرفت،  

ه در چشمانش به آرایم گفت :    خی 

ساحل! منو نگار ته نداریم، خییل ساله باهمیم ویل   _ 

حاال یم فهمم هیچ روزش رسشار از عشق نبوده، نگار  

دخیر ضعیقر بود که من زیر بال و پرم گرفتمش، من  

 بهش پر پرواز دادم، من بزرگش کردم اما...  
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 دو طرف صورتش را قاب گرفت و با تاکید گفت :  

 هر چی اما عشق  عاشقش نبودم _ 
ی

! عادت، وابستگ

 نبود. به جفت چشمات قسم، نبود.  

 ساحل ت  طاقت نالید :  

؟   _   پس نگار چی

دلش یم خواست یکطوری خیالش را راحت کند که  

دیگر عذاب وجدان دیوار میان او و دلدارش نکشد.  

 اما سورنا اشتباه متوجه شد.  

 با غرغر گفت:  کج خلق حرفش را قطع کرد و 

باور کن که نگار و احساساتش بیشیر از من برات   _ 

 مهمه.  

ض صدایش زد، اما او گوشه ی چشمانش   ساحل معیر

د و کالفه گفت :   را فشر



  

 

   

  
 1680 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سم و   _  و روشن کنیم! یک سوال مییی ر بیا همه چی 

 یک جواب میخوام. تو منو میخوای یا نه؟  

  

 ]10:25 15.10.19[  

 146# 

  

  

  

  

  

ق دوری از خواب بیدار شد. در   با صدای ترق ترِقیر

حالیکه تصویر ذهتر اش از این صدا، او را به سمت  
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خانه و خانجون یم کشاند. به هر سختر بود  

چشمانش را گشود و اطرافش را از نظر گذراند. همان  

ر شود اینجا خانه ی    بود تا مطمی 
ر
چند ثانیه اول کاف

ر شد  خودشان نیست. با  ذهتر گیج روی تخت نیم خی 

و همان لحظه سورنا و خانه اش با تمام قوا در ذهنش  

 بازیات  شد.  

یتر در دلش نشست و از یادآوری دیشب و   گرمای شی 

ک رسیده   صحبت هاتی که بالخره به نتیجه ی مشیر

بود لبخند زد. شب را تا صبح خانه ی سورنا مانده  

ت به خانه  بود در حالیکه هنوز تماییل به برگش

زن را هم    بود که دلشوره های پی 
نداشت. ت  انصافر

در پستوی قلبش پنهان کرده و نیم خواست به خاطر  

د.     او هم که شده از سورنا فاصله بگی 
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پتو را دور خودش پیچاند و به تلفنش که زیر بالش  

 بود دست دراز کرد.  

کیم  دیدن صفحه ی خایل از هر پیام و تماسش  

دلشدش کرد. اما با خودش فکر کرد شاید خانجون از  

آزاد شدنش ت  خی  است؟ و اال ممکن نبود او را به  

حال خود رها کند تا یک شب را در جاتی جز خانه ی  

 خودش صبح کند.  

خانه بیشیر شد   ر صدای ترق ترق ظروف که از آشیی

ر آمد.    تلفنش را کنار گذاشت و از تخت پایی 

و البته مضطرب بود، اتفاقاتر که  کیم هیجان زده 

ات زیادی در روابطشان   دیشب افتاده بود مسلما تغیی 

ایجاد یم کرد و ساحل نیم دانست به آساتر میتواند  

؟    خودش را وفق دهد یا خی 
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ابتدا به رسویس رفت تا قبل از اینکه در  

ِ سورنا حضور یابد از مرتب بودن  
محرصر محرصر

 خودش اطمینان پیدا کند.  

ی که با   مشتر آب به صورتش پاشید و در مقابل دخیر

چشماتر پف کرده خوشحال تر از همیشه به نظر یم  

ی سورنا صبح   رسید لبخند زد. دیشب را در چند میر

 کرده بود و این اتفاق کیم نبود!   

به دخیر در آینه لبخند پررنگ تری زد و فکر کرد حس  

 نگار تجربه است؟   االنش را چند بار قبل از او، 

انگار بادکنک خوشحایل قلبش با صدا یکهو ترکید.  

 لب و لوچه اش آویزان شد و انرژی اش ته کشید.  

با کرختر صورتش را با صابون شست و موهایش را  

محکم بست. اسکارفش را که حاال دور گردنش  
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پیچیده شده بود باال آورد و روی موهایش کشید.  

ون   وقتر از  ر شد به آرایم از رسویس بی  ظاهرش مطمی 

خانه به گوش یم   ر آمد. صدای ترق ترق هنوز از آشیی

رسید و ساحل نیم دانست این کار سورنا یک قرار  

 است تمام شود؟!  

آرام آرام و با قلت  که با هیجان یم تپید راهرو را یط  

خانه تکیه زد، جاتی  
ر کرد و به چارچوب ورودی آشیی

ه او، با صوتر زیر لب، مشغول  که سورنا پشت ب 

ر نیمرو بود.    پخیر

ه ی قامت بلند و باالی    شیفته خی 
ساحل با چشماتر

سورنا شد. ت  طاقت صلواتر زیر لب گفت و به  

 سمتش فوت کرد.  
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انگار گرمای حضورش آنقدر زیاد بود که سورنا را  

متوجه ی خود کند، ناخوداگاه به عقب برگشت و  

گیج ایستاده بود    چشمش به ساحل که معذب و 

یتر روی لب هایش نقش بست.   افتاد. لبخند شی 

قاشق را کنار تابه گذاشت و با چشمان براقش به  

 سمت ساحل آمد.  

 به به صبح بخی  خوشگله!   _ 

ساحل لبخند خجویل زد و دستپاچه اسکارفش را  

 مرتب کرد.  

سورنا دستش را روی اپن خم کرد و با تکیه به آن رو  

 زمزمه کرد :  به ساحل 

 دیشب خوب خوابیدی؟   _ 
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منده ای به کاناپه و پتوی مچاله شده   ساحل نگاه رسر

 روی آن انداخت و گفت :  

 _   ، من که مسلما آره، ویل تو جای بدی داشتر

 ببخشید!  

 باال آورد. سورنا دستش را  
ی

مندیک و دستانش را با رسر

ه ب  ه موهاتی  پیش آورد و اسکارفش را عقب کشید، خی 

 که داشت روی پیشاتر دخیر یم ریخت زمزمه کرد :  

وقتر چند میر باهام فاصله داشتر هیچ سختر به   _ 

 چشمم نمیومد.  

 ساحل رسخ شد و لب گزید.  

ر برد :    سورنا دستش را کشید و به سمت می 

 ساعت چند کالس داری؟   _ 



  

 

   

  
 1687 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

او بود  ساحل که هنوز در تب و تاب نگاه پر محبت 

 با صدای خفه ای گفت :  

 . 10 _ 

ر آنکه نیمرو ها   سورنا صندیل اش را عقب کشید و حی 

 را درون بشقاب یم ریخت گفت :  

 هنوز دو ساعت وقت داری.   _ 

ون کشید و نشست، آنقدر   سورنا صندیل کنارش را بی 

ین حرکتر با او تماس پیدا یم کرد   نزدیک که با کوچکیر

 : 

 _   !  بزن روشن شر

ر آنکه برای خودش   ساحل لبخند کوچگ زد و حی 

 لقمه یم گرفت لب زد :  

 ای بابا حاچ  نیمرو بخوریم یا خجالت؟   _ 
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وقتر صبحانه در میان شوچر و خنده ی هردو به  

پایان رسید ساحل برای آماده شدن به اتاق سورنا  

برگشت. سورنا قبل او لباس هایش را برداشته و درون  

تاق مهمان که جز فرش مبلمان دیگری نداشت، قرار  ا

داد. بعد با حوله اش به سمت حمام رفت و از  

 همانجا با صدای بلند گفت :  

ر تو بپوش!   _   مانتو جیِنجی 

بان افتاد. با رنگ و   قلب ساحل گرومب گرومب به ضر

 روتی رسخ شده رس جایش توقف کرد.  

برایش صبحانه  شب خانه ی سورنا مانده بود، صبح  

آماده کرده بود و حاال هم به حمام رفته و سفارش یم  
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کرد چه بپوشد! به نظر یم رسید مرز های  

 محدودیت ها یگ پس از دیگری شکسته یم شود...  

ساحل با مقنعه ی چروک در دستش پشت در حمام  

 ایستاد و گفت :  

 سورنا؟   _ 

رسر آب با   یتر به  صدای سورنا از میان رسر گرمای شی 

 گوش رسید :  

 جانم؟   _ 

 ساحل آب دهانش را قورت داد و گفت :  

 میشه از اتو استفاده کنم؟   _ 

  

 ]10:25 15.10.19[  
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 سورنا تک خندی زد و بلند گفت : 

؟ خونه ی خودته.  _   چرا نشه دلی 

خون به صورت دخیر پمپاژ کرد و با چهره ای گر 

د که آدرس  گرفته به ادامه ی حرف هایش گوش  سیی

 اتو را یم داد.  

وقتر مقنعه و شلوار و بعد هم مانتو اش را اتو کرد  

ون نیامده بود، به اتاق کناری   سورنا هنوز از حمام بی 

رفت و لباس هاتی که قرار بود بپوشد را از نظر گذراند.  

به نظرش رسید به عنوان تشکر لباس های او را هم  

 اتو کند.  

ر که چشمش به لباس ها افتاد دلیل سفارش   همی 

 سورنا را فهمید.  
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   یگانه علیزاده 

ر مشگ و کت یل کاغذی که   ت مشگ، جی  تر رسر

همرنگ مانتوی خودش بود، آنقدر مشابه که یم  

 توانست قسم بخورد ست یک دیگر اند.  

اهنش    شیفته خم شد بوسه ای روی پی 
با چشماتر

 گذاشت وزمزمه کرد :  

ش! خییل _    یم خوامش!  خدایا ازم نگی 

ت را برداشت و به طرف اتاق دوید، باید قبل از   تر رسر

 اینکه سورنا برمیگشت، لباسش اتو یم شد.   

  

وقتر نیم ساعت بعد سورنا تقه ای به در زد ساحل  

حاضر و آماده روی تخت نشسته بود، با ظاهر  

جدیدی که برای خود ساخته بود، رویش نیم شد از  

 اتاق خارج شود.   
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ر بار دستر به صورتش کشیده و چهره اش   برای اولی 

قابل   را آراسته بود. آرایشش ساده اما به طرز غی 

باوری چهره اش را تغیی  داده بود. دستر به مانتویش  

کشید و کوله اش را از روی تخت برداشت، از اینکه  

  مانتو کامال فیت تنش بود حس خوت  داشت. این

ر باری بود که استایلش را تغیی  یم داد، انگار   اولی 

خودش هم از آن ظاهر پشانه خسته شده  

ر   اهن های گشاد و هودی های بلند. این اولی  بود،پی 

مانتوی جیتر بود که به کمرش چسبیده و چند سایز  

بزرگ تر از خودش نبود. کمر باریکش در میان مانتو  

سورنا دلی  تر   قاب گرفته و او را ظریف تر و برای

ر مشگ ساده ی خودش هم   نشان یم داد! شلوار جی 

زیباتی مانتو را بیشیر کرده بود. چند پیس عطر به  

ون آمد، سورنا   رستاپایش پاشید و بالخره از اتاق بی 
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پشت در با تکیه به دیوار راهرو با تلفنش مشغول  

بود. بوی خوش دخیر چنان در هوا آکنده شد که  

کرد. رسش را ت  هوا باال آورد و  سورنا را متوجه  

ک شد.    چشمانش قفل ظاهر جذاب دخیر

نگاه ساحل لغزید میان موهای خیس سورنا که از کش  

در آمده و روی پیشاتر اش رس خورده بود. اما سورنا  

همه تن چشم شده و به جذابیت نفس گی  دخیر زل  

زده بود، باور نیم کرد تغیی  پوشش، او را تا بدین حد  

 رده باشد.  عوض ک

ه به   سورنا با لبخند یک طرفه ای جلو آمد و خی 

 صورت رنگگرفته ی دخیر به آرایم لب زد :  

 واسه من انقدر خوشگل کردی؟   _ 
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چشمانش از لب های رژ خورده اش باال یم آمد و  

روی چشمان آرایش شده اش یم نشست. چشماتر  

  لرزاند.  که با هر چرخش دل سورنا را در سینه یم 

ساحل لبخند زد و از زیر دست سورنا لغزید، صدایش  

 از حرارت نگاه شیفته وار او یم لرزید :  

 باید بریم فکر کنم خییل دیر شد.   _ 

سورنا تازه متوجه ی مانتوی او شد، مانتوتی که  

 خودش خریده بود و حاال از خریدش چه پشیمان بود.  

 پشت رسش آمد و گفت :  

 م!  نه نباید بری  _ 

ساحل متعجب به عقب برگشت، سورنا نگاه واضچ  

 گفت: 
ی

 به رس تاپایش انداخت و با کالفگ

 نه نه نمیشه!   _ 
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بان افتاده بود ترسیده زمزمه   ساحل با قلت  که به ضر

 کرد :  

 چ..چرا؟   _ 

مطمئنم با همه ی پشای دانشگاه دعوام میشه!   _ 

 مطمئنم!  

 ریخت و ناباور نگاهش کرد.  ته قلب ساحل فرو 

 سورنا پیش آمد دستر به مقنعه اش کشید و گفت :  

! برو عوضش کن.   _   نمیشه دلی 

 اما...   _ 

 سورنا دست در نزدیگ لب هایش برد و گفت :  

میدونم، میدونم! اما فقط عوضش کن، من باید   _ 

ر باش تو رو پیش اون همه چشم   کتو مطمی  برم رسر

 نمیذارم.  عویصر تنها 
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ساحل بغ کرده به اتاق برگشت در حالیکه ته قلبش  

دلخور بود، از اینکه با ظاهر قبیل اش سورنا هیچ  

 وقت تذکر نداده بود احساس خجالت یم کرد.  

وقتر مانتوی خودش را که یک مانتوی چارخانه ی  

مشگ گشاد بود، اتو زد و پوشید. باز هم نظر سورنا  

اصال نیم دانست از دیشب که قول داده   عوض نشد. 

بود برای او باشد، چه رخ داده بود که این همه حسود  

 شده بود.   

ر را تغیی    دیدن ساحل در میان آن استایل هیچ چی 

 نداد، کماکان برای سورنا جذاب بود.  

 دستر در موهایش کشید و کالفه گفت : 

 اینم نه!   _ 
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اما ته دلش  ساحل با چشماتر ریز شده نگاهش کرد 

 بود، ت  حرف اضافه به  
ر سورنا رایصر از این نهگفیر

اتاق رفت و یگ دیگر از مانتو هاتی که خودش خریده  

 بود را پوشید.   

وقتر این یگ و بعدی ها هم رد شد و سورنا اجازه ی  

پوشیدنش را نداد ساحل بالخره برآشفت، دست به  

رفته جلوی رویش ایستاد و  کمر و با ابروهای باال 

 توپید :  

 بهیر نیست چادر بپوشم؟   _ 

سورنا از دیدن چشمان حریص اش قاه قاه به خنده  

افتاد. جا داشت فاصله را یط کرده و او را در آغوشش  

 بچالند.  

د و گفت :    گوشه ی چشمانش را فشر
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ه    _  کاش چادر بپوشر تا یکم ذهن من آرامش بگی 

  !  دلی 

ون!   اینجوری نمیتونم  مت بی   بی 

  

 ]19:13 18.10.19[  

 147# 

  

  

  

  

سورنای عزیزم! پاشو دیگه! من همون مانتوی   _ 

 خودم رو یم پوشم، دیر شد به موال،تاخی  میخورما!  
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ه و تکیه اش را   از صدای ناله مانند ساحل، نگاه خی 

ر آنکه کش مویش را باز   از مبل گرفت و برخاست. حی 

 کرده و دوباره یم بست گفت : 

ر آبیو بپوش، ویل من باید یه فکری به   _  همون جی 

کت بکنم!    حال غیبت رسر

ساحل ادامه ی جمله اش را نشنید و تمام حواسش  

 پرت قسمت اول جمله اش شد.  

هم هیجان زده بود و هم مضطرب. حضورشان در  

دانشکدهآن هم با این ظاهر ست شده، شایعات را  

رسازیر یم کرد. اما چه کیس بود که به آن  فوج فوج 

 اهمیت دهد؟  

تا ساحل مانتویش را عوض کرد سورنا با وکیل تماس  

 گرفت.  
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خطر برگشت ساحل به زندان هنوز در گوشش زنگ  

یم خورد و نیم دانست چطور عموی لعنتر اش را از  

خر شیطان پیاده کند. از نظر ظاهری شهروز حق  

کتش شکایت کند اما نه در صورتر  داشت  از دزد رسر

ر   که او برادرزاده اش ساحل بود و برای پس گرفیر

د زده بود.   کت دستی   اموال خودش به رسر

شب قبل وقتر ساحل مو به موی کار ها و دالیل  

انجامش را توضیح داد نیم دانست چه غیم روی دل  

سورنا سنگیتر یم کند. اینکه تمام زحمات آن شت  که  

صندوق شهروز را خایل کرده بودند هیچ بوده و  گاو 

آنچه که باید، یافت نشده اعصابش را بهم یم ریخت  

و بدتر آنکه حاال از امجد نایم مطلع شده بود که زیر  

 گوش او، ساحلش را تهدید کرده بود.  



  

 

   

  
 1701 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

اهن پاره شده و لب   خوب بود که از ماجرای پی 

ی نگفته بود، وگرنه آتش خش  ر م  زخیم و متورمش چی 

پش طوری به فوران یم افتاد که تا امجد و نوچه  

 هایش را خاکسیر نیم کرد دست بردار نبود.  

ر دانش دلشوره هایش   نفس عمیقر کشید و با الو گفیر

 را پس زد :  

 _   !  سالم حاچ  صبح بخی 

، خی  باشه مشکیل که   _  سالم پشم، صبح توام بخی 

مطلب یم رفت خوب  نیست؟ اینکه رسی    ع رساغ اصل 

 بود.  

، یم خوام یه شکایت نامه   _  ه حاچ  انشاءهللا خی 

 تنظیم کنیم.  

 از یک پشم؟   _ 
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ر عموهه، شهروز، حضوری خدمت برسم   _  از همی 

سم،   همه رو توضیح یم دم فقط یم خواستم بیی

اگر خودش میخواد شکایت کنه   _ ساحلم باید بیاد؟ 

 باید حضور داشته باشه. 

، ساعت چند خدمت برسیم؟ مرد تک  باشه  _  حاچ 

 خندی زد و گفت :  

م پشم هر موقع اومدی   _  من که تا شب تو دفیر

 قدمت روی چشم!  

 قدردان از محبتش گفت :  

منده کردی!   _  ، ما رو رسر  مخلصم حاچ 

تعارف تیکه پاره کردن ها ادامه داشت تا زماتر که  

ون آمد. دلش  نیم خواست بحث  ساحل از اتاق بی 
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مقابل او زنده شود، رسرسی خداحافظر کرد و تلفن  

 را ته جیبش فرستاد.  

ی از صحبتش نشنیده بود و بس که در   ر ساحل چی 

ر ظاهرش بود.    حال آنالی 

 سورنا به سمتش خم شد و با مهرباتر پرسید :  

 بریم خوشگله؟   _ 

 ساحل لبخند نمکیتر زد و به راه افتاد.  

  

وقتر نیم ساعت بعد مقابل ورودی دانشکده متوقف  

ر پیاده شد و گفت :    کرد ساحل رسی    ع از ماشی 

 دستت درد نکنه، ممنون!   _ 

 سورنا هم پیاده شد و جواب داد :  
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 قربون چشمات!   _ 

ساحل متعجب پیاده شدن سورنا را نگاه کرد و پرسید  

 : 

 کجا؟  _ 

 نزدیکش شد و گفت :  سورنا با چشمان ریز شده 

؟    _   کجا ولت کنم میون این همه عویصر

از اینکه برای سورنا آنقدر زیبا شده بود که نیم  

توانست چند ساعت او را تنها بگذارد به وجد آمد.  

 انگار در قلبش جشن به پا شده بود.  

 با لبخندی به پهنای صورت متعجبانه پرسید :   

یطان نگاهش  یعتر با من میای رس کالس؟ سورنا ش _ 

 کرد و گفت :  

 دوست داری نه؟   _ 
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ساحل با لبخندی کتمان نشدتر چشمانش را برای  

ور چرخاند و به راه افتاد. سورنا تک خند   سورنای رسر

 بلندی زد و با یک گام بلند خودش را به او رساند.  

باید دوشادوش هم راه بریم تا به همه ثابت شه این   _ 

 صاحاب داره!  دلی  

یتر از جمله ای که سورنا زیر گوشش با آن   مورمور شی 

صدای بمش گفته بود پیچید. آنقدر خوب که دلش  

 یم خواست دوباره و سه باره تکرار کند.  

د و طنازانه گفت :    بندهای کوله اش را در دستش فشر

ر   _  اتی که از االن وجب به وجب دنبالیر
قصه ی دخیر

 چی میشه؟  

ا برق زد و این نگاه مشعوف نشان میداد چشمان سورن 

 که از حرف ساحل خییل خوشش آمده.  
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   یگانه علیزاده 

 بادی به غبغب انداخت و گفت :  

غ که من حق   _  قصه ی اونا که مفته ویل از نظر رسر

 چهار تا...  

با جیغ پر حرص ساحل ادامه ی حرفش را خورد و قاه  

 قاه به خنده افتاد.  

ی! پر ر   _   وی ت  تربیت!  کوفت بگی 

 سورنا نمادین لبش را گزید و گفت : 

نه، عه!   _   عه؟ آدم با آقاش که اینجوری حرف نمی 

ر های بامزه اش بخندد   ساحل نیم دانست از عه گفیر

 و یا بخاطر آقا نامیدنش چهره در هم کند.  

عیو بدوتر عزیز! در   _  به هر حال باید مسائل رسر

 آینده به دردت یم خوره!  
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   یگانه علیزاده 

ساحل چشمانش را ریز کرد و پر حرص نگاهش  

کرد،اما سورنا شیطنتش گل کرده بود، همانطور که راه  

یم رفت شانه هایش را با ت  قیدی باال انداخت و  

 گفت :  

 واس خاطر اطالعات عمومیت میگم خب!   _ 

ر کوفت:    ساحل خرناش کشید و پایش را به زمی 

 بسه دیگه، قهر یم کنما!   _ 

ر تهدید کافر بود تا سورنا را از ضافت شیطنت   و همی 

 هایش بندازد.  

با قیافه ی مظلویم که به خود گرفته بود دستانش را  

 باال برد و رسی    ع گفت :  

 _   !  غلط کردم! غلط کردم دلی 
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 ]19:13 18.10.19[  

ر ترسیدن های نمادین!   ین بود حتر همی   و چه شی 

خنده ریسه رفت و سورنا با عشق زل زد به  ساحل از  

یک که از دیشب قول داده بود برای   خط لبخند دخیر

 او باشد! تا ابد برای او باشد... 

  

 وقتر بالخره پشت در کالس رسیدند سورنا پرسید :  

 حاال چی داری؟   _ 

س افتاده   ساحل نفس عمیقر کشید و تازه به اسیر

برای حضور   بود، فکر کرد در مقابل سوال استاد 

 سورنا چه جوات  بدهد؟ و ت  حواس زمزمه کرد :  

 فارش!   _ 

 سورنا رسی تکاند و گفت :  
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   یگانه علیزاده 

 عاشقشم!   _ 

و بدون اینکه به دخیر مهلتر دهد در را باز کرد و بدین  

 ترتیب او را هم به دنبال خود کشاند.  

سالم کوتایه هر دو رو به استاد که از همان اول با  

کافر نگاهشان یم کرد گفته و به انتهای کالس  موش

جاتی که یک ردیف صندیل خایل وجود داشت به راه  

 افتادند.  

ر همراه آنها چرخید. ساحل زیر نگاه   رس دانشجویان نی 

ه و پچ پچی که داشت یم جوشید  رسخ شده بود.    خی 

هنوز کامل ننشسته بودند که استاد از زیر عینک  

 گردش پرسید :  

 جلسه اولته مرد جوان؟   _ 
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   یگانه علیزاده 

ه ماند و   س به نیم رخ آرام سورنا خی 
ساحل پر اسیر

سورنا آنقدر خونشد بود انگار که بارها این مکالمه را  

 انجام داده است.  

 بله دانشجوی مهمان هستم!   _ 

ر کرد و نگاهش را از سورنا به   استاد رسی باال و پایی 

د.  ساحل که به نظر مضطرب یم ر   سید سیی

ش گرفتر بچه!   _   شل کن بابا! چه اسیر

ش   سورنا را این را زمزمه کرد و ساحل لبخند پر اسیر

 به چهره اش نشاند.  

حق هم داشت دخیر بیچاره! تمام ترم های گذشته  

آنقدر ت  حاشیه بود که حضورش همراه یک پش آن  

هم بدین صورت، او را دستپاچه کرده بود. سورنا  
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   یگانه علیزاده 

چه ی ک  ون آورد و روی دسته  دفیر وچگ از جیبش بی 

 ی صندیل گذاشت.  

چه آنقدر ظاهر زیباتی داشت که ناخودآگاه توجه  
دفیر

دخیر را به خودش جلب کرد. دست پیش برد و آن را  

به سمت خودش پیش کشید. سورنا ظاهرا تمام  

ده بود که چند سال قبل آن   حواسش را به درش سیی

ی  را گذرانده ب  ود اما در واقع، تمام حواسش پیش دخیر

چه   ر صفحه ی دفیر بود که قرار بود با خواندن اولی 

 غافلگی  شود!  

چه دست کشید و آن را باز کرد.   ساحل روی جلد دفیر

تای برگه هایش نشان میداد قبال از این صفحات  

استفاده شده و او چه کنجکاوانه دوست داشت  

 دست خط سورنا را ببیند.  
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   یگانه علیزاده 

علیقر که فراز و فرود هایش به زیباتی روی  خط نست

برگه ی کاغذ به تحریر در آمده بود نیم توانست  

 متعلق به سورنا باشد... اما بود! 
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سورنا انداخت و رسش را  با چشماتر ناباور نگایه به    یگانه علیزاده 

چه فرو کرد، سورنا لبخند زد در حالیکه فکر   در دفیر

 یم کرد نوشته هایش را خوانده است.  

ساحل ت  حواس داشت به دست خط زیبا و ماهرانه  

ی سورنا نگاه یم کرد که یکهو اسم خودش میان  

کلمات، تمام توجهش را از نوع دیگری معطوف  

چه کرد.    دفیر

شده و هیجاتر که زیر پوستش به  با چشماتر گرد 

غلغل افتاده بود با ولع کلمات را یگ پس از دیگری یم  

 بلعید :  

ر باری که دلم واس خاطر یه دخیر لرزید فکر   _  اولی 

نیم کردم این پیش لرزه چنان قوی باشه که چار  

 ستون تنمو بریزه و از نو بسازه.  
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ی بود که خییل     یگانه علیزاده  معمویل بود، نه در و داف یه دخیر

 بود و نه جذاب و اسطوره ای!  

یز از شور و    لی 
خنده اش گرفته بود و با چشماتر

 شعف به کلمات نگاه یم کرد.  

ین زبون بود! عشق بود! خالصه   _  اما دلی  بود! شی 

 که خییل جیگر بود!  

شانه های ساحل از خنده یم لرزید و با چشماتر پر  

 بلعید :    عشق سطر به سطر را یم

تو همون نگاه اول قلبم لرزید ویل بهش اهمیت   _ 

ندادم، فکر نیم کردم اون یه الف بچه یه روزی همه  

 ی دار و ندارم بشه!  

 اما االن سه ماه از اون روز میگذره!  

 امشب خونه ی منه و تو اتاق من خوابیده!  
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چشمان ساحل گرد شد و با ابروهاتی چسبیده به     یگانه علیزاده 

 پیشاتر اش به طرف سورنا برگشت.  

سورنا لبخند زیر پوستر زد و رسسختانه جلوی  

 نگاهش را گرفته بود.  

از شدت هیجان از بازوی سورنا نیشگوتر گرفت و  

 ناباورانه لب زد :  

 سورنا!   _ 

 جونم؟   _ 

سورنا رسش را به سمتش خم کرد اما هنوز جلوی  

 نگاهش را گرفته بود.  

ساحل مات بود و مبهوت! باورش نیم شد و چقدر  

ین بود خواندن جمالتر که در وصف او با جمالتر   شی 

 ساده و ت  تکلف نوشته شده بود :  
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ر االن از اتاقم برگشتم، طوری روی تخت   _    یگانه علیزاده  همی 

 خوابیده انگار از روز ازل همونجا یم خوابیده!  

 چند شکلک خنده!  

استفاده کنم و من برم پهلوش!   دلم میخواد از غفلتش

 اما...  

 خب هوا خییل گرم شد!  
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 بحثو عوض میکنم!  

 چند شکلک خنده!  
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   یگانه علیزاده 

سورنا با لبخندی کتمان نشدتر و نگایه که هنوز  

 رسسختانه به سمت تخته چسبیده بود گفت :  

؟   _   جانم دلی 

سکوت ناگهاتر کالس باعث شد صدایش بلندتر از  

ردیف  حد معمول به گوش رسد. چند دخیر از 

روبروتی با ابروهای باال رفته و کنجکاوی که نیم شد  

لش کرد به عقب چرخیدند.     کنیر

صورت ساحل یکپارچه آتش شد، حس یم کرد از  

ون یم زند و این خجالت   گوش هایش هم حرارت بی 

ان روبروتی به  
 زماتر بیشیر شد که پچ پچ دخیر

ی
زدیک

 وضوح به گوشش رسید :  

!!!  بهش گ _   فت دلی 
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   یگانه علیزاده 

سورنا تک خندی زد و ساحل با خجالت رسش را در  

 گردنش فرو برد و سکوت کرد.  

قبه در وجودش در    غی  میر
احساسات مثل طوفاتر

 جریان بود.  

با خواندن هر سطر از عاشقانه های سورنا به اوج یم  

رسید و قلبش ماالمال از عشق یم شد. کالس درس و  

ر  نگاه و گوش  هاتی که برای هر حرکت آن دو ریز و تی 

شده بود نیم گذاشت احساساتش را به خوت  ابراز  

کند.مثال دوست داشت به سمت سورنا که حال  

سنگیتر اش را روی دست راستش انداخته و شانه اش  

را به عمد به شانه ی او چسبانده بود برگشته و با  

شقر  محبت زل زند به آن نیم رخ مردانه که اینطور عا

 کردن یادش داده بود.  
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   یگانه علیزاده 

عماد و روزهای عاشقر کردن برایش، چقدر دور و  

ر   ی که اولی 
غی  واقیع به نظر یم رسید انگار دخیر

اشکش را برای یک مرد غریبه ریخته بود ساحل نبود،  

انگار با وجود سورنا باور نیم کرد روزی از پشی با  

مشخصات عماد خوشش آمده باشد، اصال ساحل  

را نیم شناخت. مثل تمام افرادی که   آن روزها 

ر عشق واقیع را چشیده بودند باور نیم   سعادت یافیر

 کرد  

روزی تمام وجودش را پای مردی گذاشته بود که حال  

ر لحظه فرسنگ ها از قلبش دور بود و مثل   و همی 

تمام آنها به اطمینان رسیده بود حس آن روزهایش  

 توهیم از عشق بوده...  
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   یگانه علیزاده 

خواست این گرماتی که از برخورد  دلش نیم  

نامحسوس شانه ی سورنا به سمتش رسازیر بود، از  

دست بدهد و یا وقفه ای در آن ایجاد شود، با غفلتر  

تعمدانه خودش را به آن راه زده و از هر ثانیه اش  

 لذت یم برد.  

گایه سورنا او را تا به حدی از عشق، شور و هیجان  

دوست داشت ت  خیال همه ی دنیا با   یم رساند که 

صدای بلند ابراز عالقه کند. ت  خیال عذاب وجدان  

س ها و دلشوره ها به این پش بگوید که تمام   ها، اسیر

دنیایش را تحت الشعاع قرار داده بگوید که جهنم  

برایش بهشت یم شود اگر او را داشته باشد بگوید ت   

ین نق طه ضعفش  مهری های مادرش که روزی بزرگیر

بود حاال مانند یک زخم کهنه رس بسته است، شاید  

ردش مانده باشد اما دیگر دردی روح و جسمش را  
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   یگانه علیزاده 

ین معجزه ی حضور سورنا   نیم خراشد و این بزرگیر

 بود...  

  

دقایقر بود که بالخره حوصله ی سورنا رس رفته بود.  

درس و توضیح استاد که به پایان رسید و زمان  

کنفرانس بچه ها فرا رسید دیگر توجه سورنا را به  

 که استاد به شیواتی  
خود جلب نکرد. در تمام لحظاتر

لغت به لغت غزل های ناب سعدی را معنا یم کرد،  

ر   جسم و روح سورنا به پرواز در آمده و با آن، میر

عاشقر یم رسایید. باور نیم کرد پشی که تمام کالس  

ده و مرگ آور بود حاال  های عمویم برایش خسته کنن 

با این اشتیاق پای واژه به واژه ی استادی بشیند که  

 حتر با او درش نداشت.  
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   یگانه علیزاده 

انگار قدرت عشق بزرگ تر از آتر بود که در کتب  

 عاشقانه قولش را داده بودند...  

  

 از ساحل پرسید :  
ی
 با ت  حوصلگ

 نمیشه بقیشو ول کنیم بریم؟   _ 

ساحل نیم دانست کلمات سورنا چه مفهوم عمیقر  

در بردارد که هر بار حرف یم زد اینطور قلبش را یم  

لرزاند. شاید به این خاطر که هر جمله اش این را به  

ک یم آورد که او امروز از کار و بارش زده بود   یاد دخیر

ر که نییم از کالس   تا او را تنها نگذارد. شاید همی 

ده بودند ساحل آرام و ت  حرف که همه ی  فهمی

حاشیه هایش مربوط به ظاهر و حرف زدنش بود،  

دلی  پشی همچون اوست قلبش را دم به دم بیشیر  

 یم لرزاند.  
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صدایش هنوز لرز داشت اما قصد داشت هر طوری  

 هست خودش را آرام کند:  

 یکم دیگه مونده. االن تموم میشه.   _ 

ا   مونش نیم دید آرام لب زد :  انگار که هیچکس را پی 

؟   _   دوست داری بموتر

 ساحل من متر کرد و بالخره گفت:  

خب نکات مهیم گفته میشه تو کنفرانس ها، واس   _ 

ر دوست دارم ویل اگر تو میخوای بریم؟    خاطر همی 

ر بود اگر   و بعد رسی    ع رو گرفت. در حالیکه مطمی 

ر این کنفرا  اش ادامه دهد هیچ چی 
ی

یک نس  سورنا به خی 

 ها را نخواهد فهمید!  
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   یگانه علیزاده 

سورنا کامل به سمتش چرخیده بود ت  توجه به  

هیاهوی اطرافش. با چشماتر که در صورت کوچک  

 ساحل پرسه یم زد به آرایم لب زد :  

ر یم مونیم!   _   جهنم و ضر

 ساحل ریز نگاهش کرد و او ادامه داد :  

 دارم بچه!  چیکار کنم که من انقد تو رو دوست  _ 

ساحل که تازه داشت خودش را آرام یم کرد یکهو  

ر از دستش در رفت. نگاهش چسبید به   ل همه چی 
کنیر

روبرویش در حالیکه ذهنش فقط و فقط حرف سورنا  

را برایش تکرار یم کرد و گوش هایش با مییل شدید به  

ر شده بود!    سمت سورنا و آواتی که او ایجاد کند تی 

ین در کالس جریان داشت   صدایشان مثل پچ پچی شی 

انه ها داشته و    و فقط ردیف روبروتی سهیم از این دلی 
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   یگانه علیزاده 

 ]19:34 26.10.19[  

 و نامحسوس واکنش نشان یم دادند.  

لبخند نرم نرمک در صورت ساحل وسعت یافت.  

ر خط لبخندش را کشید در حالیکه نگاه   سورنا نی 

 نداشته بود!    شیفته اش را از روی دخیر بر 

انگار هر دو در میان لحظات خوش عاشقر غرق شده  

بودند که نگاه های موشکافانه ی استاد را از یاد برده  

 بودند.  

 مرد جوان شما ادامه بده.   _ 

انه ی استاد هر دو   ر و البته مچ گی  با صدای تحکم آمی 

ین شان به درون کالس پرت شدند.   از خلسه ی شی 

ساحل ترسیده و مضطرب به سمت سورنا برگشت  
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   یگانه علیزاده 

در حالیکه از خجالت اینکه استاد پچ پچشان را  

 متوجه شده بود رسخ شده بود.  

سورنا با ت  خیایل و مکتر طوالتر دل از صورت دخیر  

 کند و به طرف استاد برگشت :  

معذرت استاد! بازم حواسم پرتش شده بود! ادامه   _ 

 ی چی رو بدم؟  

به آتر داغ شد و قلبش به گروم گروم  صورت ساحل 

افتاد. در حایل که تقریبا همه ی بچه های کالس جمله  

 ی پر ایهام سورنا را گرفته بودند.  

استاد از این جرئت پش خوشش آمده و با ابروتی که  

 باال انداخته بود به دنبال شیطنت، پرسید :  

 پرت یک مرد جوان؟   _ 

شجو های کالس با پچ پچی واضح به  حاال همه ی دان

عقب برگشته و با کنجکاوی و لذت آن دو را نگاه یم  
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ر   کردند. دیدن چهره ی رسخ ساحل برای به یقی 

 بود.  
ر
 رساندن تمایم حدس و گمان ها کاف

ساحل با آرنج به پهلوی سورنا کوبید اما او با  

 خونشدی جواب داد :  

دخیر کنارم!   _  ِ
ت دخیر  پرِتیی

 !!  سورنا  _ 

بهت و تعجب و البته رسزنش خفیف موجود در لحن  

ین بود.    برای سورنا شی 
 دخیر

ر قدم ها را برای اینکه ثابت کند ساحل   داشت اولی 

 مال اوست بر یم داشت.  

به اندازه ی یک لحظه تمام کالس را سکوت گرفت و  

 به همان رسعت و شدت هم همهمه!  
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طرف به گوش یم رسید و  صدای هو کردن از هر 

حاال هر چه دانشجو در کالس بود طوری به عقب  

چرخیده گوتی مشغول تماشای فیلم جذات  بودند. کم  

پیش یم آمد ابراز عالقه ای به این وضوح در کالس  

 درس دیده شود.  

 زد و با رسخوشر گفت :  
ی

 استاد لبخند پررنگ

 جرئت و جسارتت قابل ستایشه مرد جوان!   _ 

ه هیجان آمده بود که کم مانده بود باال و  طوری ب 

د.   ر هم بیی  پایی 

 عشق آدمو قوی میکنه استاد!   _ 

د تا میخ   و بعد نگاه خندانش را مستقیم به ساحل سیی

 کالمش را پر قدرت تر از قبل فرو کند.  



  

 

   

  
 1730 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

استاد لبخند رس خوشر زد و با ماژیک چند بار به  

د  تخته کوبید تا حواس دانشجویان را به سمت خو 

 جلب کند.  

 مرد جوان ادامه ی مشاعره با شماست! میم!   _ 

هیچ کدام اصال نفهمیدند یک موضوع کنفرانس به  

مشاعره تبدیل شده بود. اما سورنا مسلط تر از این  

 بود که خود را ببازد.  

گلوتی صاف کرد و با عشقر که از دخیر کنارش یم  

 گرفت فر البداهه گفت :  

،من آن رسکش اسی  چشم پر رنجش  من  _  آن یاغر

د قلب من جنبش!    بگی 
 دیم پلک زدنش کافر

کیس در کالس نمانده بود که با شنیدن این شعر از  

خود ت  خود نشود، ت  توجه به حضور استاد تمام  
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وع به تشویق و دست زدن کرده و   جمعیت کالس رسر

در این میان چند تا از دانشجویان پش کالس با  

 لند سوت زدند.  صدای ب 

؟   _   چطور بود دلی 

یتر خایص به گوش یم رسید.    صدای سورنا با یک شی 

ت و ناباوری نگاهش یم کرد. نیم   ساحل با حی 

ان   دانست این احساسات خالصانه ی او را چگونه جی 

کند. فقط تمام قدرداتر های دنیا را در چشمانش  

 جمع و نگاهش کرد.  

 الس داد زد :  یگ از اول ک

خانیه!   _   استاد نوبت خانم امی 

 استاد با نگایه مشعوف پرسید :  

 شعر از خودت بود پش جان؟   _ 

 سورنا با ت  خیایل شانه ای باال انداخت و گفت :  
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 بله!   _ 

دوباره بچه های کالس هو کشیدند و ساحل در  

چه ی سورنا آرام آرام نوشت :    دفیر

،من آن رسکش که قلبم شده پر لرزش   _  من آن یاغر

ر شده با ارزش    از آن باری که دیدم تو همه چی 

  

فقط ایستاده ام بر پا نگاهم رفته به هر جا ببینم دور  

ی در بر   و از نزدیک که بوده باشر تو تنها نباشد دخیر

کز او اندیشه ای بر رس کنم ویران دو عالم را که بینم  

!  پی  ِشپیش تو دلی 

سورنا ت  توجه به به به و چه چه اطرافیان مشتاقانه  

منتظر بود ساحل دست بردارد تا نوشته ی زیر  

 دستش را بخواند.  
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ر   ساحل لبخند دندان نماتی زد و خودکار را روی می 

 گذاشت.  

چه را باال آورد، چشماتر که در   سورنا رسی    ع دفیر

درخشش افتاد خی  از عالقمندی  کشی از ثانیه به 

 البداهه ی ساحل بود.  
ر
 اش به شعر ف

 به رسعت زیرش نوشت :  

شیند پیِش من دلی    _ 
َ
َ
َ
 ن

به جز یک دخِت ماه پیکر که جان و دیِن من برده  

ه رس   ر ساحِل خی   همی 

 و بعد زیرش چند شکلک خنده گذاشت!  

خواندن این شعر زیر و رو  قبل از اینکه دل ساحل با  

شود با دیدن شماره ای که روی صفحه ی تلفنش  

 افتاد زیر و رو شد.  
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ر استاد، تلفن ساحل   همزمان با خسته نباشید گفیر

ر لرزید.    روی می 

نگاه هر دو به طرف تلفن کشیده شد، شماره ای روی  

خط افتاده بود که فقط چهار ستون تن ساحل را یم  

   لرزاند... 

 ]17:57 31.10.19[  

 149# 

  

  

  

اخم ظریقر روی پیشاتر اش نشسته و تمام نگاهش به  

دستان ساحل بود که بعد از دیدن شماره ی ناشناس  

 به لرز افتاده بود.  
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دستش را پیش برد و هر دو دست ظریف دخیر را در  

 دست گرفت :  

؟   _   دلی 
وتر ر  می 

 ساحل تکاتر خورد و انگار که به خود آمده باشد.  

با تته پته و حایل که داشت وخیم تر یم شد خوبیم  

د و از جا بلند   ون پراند. تلفنش را در دست فشر بی 

شد. نگاه سورنا به دنبالش کشیده شد در حالیکه تمام  

ذهنش درگی  شماره ی ناشناش بود که او را تا این حد  

 پریشان کرده بود. شلوغر  

ر    کالس حواس ها را از ساحل پرت کرده بود و همی 

 باعث شد به راحتر از کالس خارج شود.  

  

م دانشگاه.   _   مامان جان من دارم می 
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مهتاب با ابرو هاتی که ناخودآگاه باال پریده بود از  

ون آمد، باور نیم کرد این نگار باشد که با   خانه بی  ر اشیی

 این لحن صحبت یم کرد.  

ک  آراسته اش را یم نگریست  چشمانش با گیچ  دخیر

که امروز بیشیر از هر روز دیگری زیبا شده بود شاید  

هم خلق خوشش گ، ظاهرش را هم خوش نشان  

 میداد.  

نگار تک خندی به چهره ی رسدرگم مادرش زد و چند  

 قدم فاصله ی میانشان را پر کرد.  

مهتاب هنوز متفکر نگاهش یم کرد. بعد از شکست  

 که برادر زاده  
ی

ش تحمیل کرده  بزریک ی عزیزش به دخیر

بود، هیچ انتظار نداشت این روحیه ی شاد را از او  

ببیند، اما انگار همان که دردش داده بود دوایش هم  

 شده بود.  
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نگار خودش را در آغوش مادرش پرت کرد و با لب  

 های خندان گفت :  

، خداحافظ!   _   دوست دارم ماماتر

به گوش    صدای مهتاب پس از لختر سکوت وارفته

 رسید :  

 به سالمت مامان جون...   _ 

ر پوشیدن کفش هایش بوش در هوا برای   نگار حی 

مادرش فرستاد و در داخل اتاقک آسانسور ناپدید  

 شد.  

مهتاب با تکیه به چهارچوب در و ذهتر که به درستر  

ه ی در آسانسور بود.    پردازش نیم کرد هنوز خی 

سورنا با چه ضاحتر این رابطه را  خوب یادش بود 

تمام شده نامیده بود و بدتر آنکه از وجود دخیر  
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دیگری هم پرده برداشته بود و این یعتر تمام شدن  

 هر چه امید بود.  

باز ذهنش مثل یک پردازنده ی قوی روزهای کابوس  

ی شدن نگار را به تصویر کشید. لحظه ای که   بار بسیر

ده و با صحنه ای مواجه شده  ت  هوا در اتاق را باز کر 

ایط عادی سکوت را نیم طلبید و او   بود که در رسر

ش چطور دیده را ندیده   بخاطر دل یک دانه دخیر

 گرفته بود.  

ساعت برای   ۲۴اصال نیم فهمید آن روز در عرض 

سورنا چه رخ داد و بعد نگار، که حال هر دو خوب  

 شد و هر چه مشکل بود، حل!  

ناتی که با قاطعیت از عشقش به دخیر دیگری یم  سور 

گفت چطور در عرض یک شبانه روز نگار را در  

آغوش یم گرفت و او را برای یک شام دو نفره دعوت  
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یم کرد؟ سورناتی که خودش بزرگ کرده و صادق  

 ترین بود؟ سورناتی که عمه مهتاب یم شناختش...  

داخل  ذهنش را از افکار کوچک و بزرگش تکاند و به 

 خانه برگشت.  

ش اشک بود و   تا قبل از آن آغوش، یک چشم دخیر

دیگری خون، چطور حاال این لب های خندان، این  

چشمان پر محبتش را باور یم کرد، آن هم نگاری که از  

 یک سن به بعد به پرخاشگری خو گرفته بود؟  

  

؟   _  تر ر خب چرا از شماره خودت بهش زنگ نمی 

 نگاه عاقل اندرسفیه ای انداخت و گفت :  کامران 

از شماره ای که بالک شده؟ سعید تک خند پر   _ 

 تمسخری زد و گفت :  
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ه گذاشتت کنار به   _  زیک! حاچ  کجای کاری؟ دخیر

 خودت بیا!  

 های سعید لیوان کاغذی  
ی

کامران عصت  از خوشمزیک

در دستش با محتویات درونش را به سمتش پرت کرد  

 گفت :  و با تغی   

ببند گاله تو بابا! یه هیچی نمیگم، از دیشبه شدی   _ 

تر یا ور، جل و بساطتو جمع کن   ر آیه یاس، یا زر می 

 نبینمت.  

 سعید با خنده ابروتی باال انداخت و گفت :  

حاال که خرت از پل گذشت؟ نه حاچ  نشد دیگه تا   _ 

 تهش باهاتم.  

که به صندیل طناب    و نگاه پر غروری به شاهکارشان

 پیچ شده بود انداخت.  
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کامران با نفیس جامانده نگاهش را به سمت صندیل  

 کشاند.  

اصال نیم فهمید چرا کار را به اینجا رسانده؟ اصال نیم  

 نقشه هایش را چطور نیمه کار رها کرده و  
ر
فهمید باف

ی افتاده که یک ثانیه از  ساعتش   ۲۴حاال دنبال دخیر

 کرد.    را هم حرامش نیم

آیه کشید و دستر در موهایش برد، از آن روز پارک تا  

به حال دیگر او را ندیده بود، ساده لوحانه و با خوش  

بیتر انتظار داشت این غیبت چند روزه اش ساحل را  

دلتنگ کند، دلش یک بار دیگر، دیده شدن را یم  

 با ساحل، جاتی که برای  
دقایقر  خواست، هم صحبتر

از آن حجم از کینه خایل یم شد و زیباتی ها پشت  

پلک چشمانش صف یم کشیدند، جاتی که سنگیتر  

 دشمتر به دوش نیم کشید و آرام بود...  
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ون؟   _   چرا نمیاد بی 

این را با دیل تلنبار شده از درد زمزمه کرد، اما به گوش  

 سعید هم رسید.  

ه زد ت   سعید سیت  در دست گرفت و با گاز محکیم ک 

 خیال گفت :  

 شاید اون روز اصال خونه نرسیده!   _ 

 و بعد غش غش زیر خنده زد. 

ر گرفت و هر چه دم   کامران ت  طاقت به سمتش خی 

 دستش بود با غیظ به سمتش پراند :  

 کثافت ت  مغز، کامران نیستم لهت نکنم.    _ 

 سعید پر خنده به صندیل اشاره زد و گفت :  

 ا از بیمارستون بیان، بعد!  کایم جون بزار قبلی  _ 
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 کامران عصت  تر از قبل فریاد کشید :  

ون، گمشو!    _   گمشو برو بی 

از کم شمردن متنفر بود، از اینکه حرف هایش را کیس  

 جدی نشمارد یا احس  

  

 ]17:57 31.10.19[  

 نکنند متنفر بود حاال گی   
اساتش را با ارزش تلقر

دایره ای که او را با تمام اینها  افتاده بود وسط  

 محصور کرده بود..  

سعید رفت و کامران با شانه های افتاده و رسی که  

ه   ر شده بود رس جایش برگشت. چشمانش خی  سنگی 

به صندیل بود، یک جای کار یم لنگید و او خدا خدا  

 یم کرد این حس بد مربوط به واکنش ساحل نباشد.  
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 صن
ی

ون کشید و روبرویش نشست  با خستگ دیل را بی 

 : 

امیدوارم اینجا نگه داشتنت ارزشر هم داشته   _ 

 باشه...  

  

  

هنوز شماره ی ناشناش را نگاه یم کرد که با تمام  

اعداد لعنتر و نحسش آشنا بود، شماره ای که مانند  

های هولناک و وحشت   ناقوس مرگ بود، حامل خی 

به مرز جنون یم برد و    آور، شماره ای که هر بار او را 

 یم آورد، شماره ای که دلش را از دنیا سی  یم کرد.  

برای بار پنجم بود که تماس قطع شد و او همانطور  

وارفته زیر آفتاب مالیم بهاری ایستاده بود، دسته  
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ون آمده و   دسته دانشجویان که از ساختمان بی 

دادند تازه به  راهشان را به سمت محوطه تغیی  

 خودش آمد.  

 دستر به پیشاتر اش کشید و با ناله زمزمه کرد :  

 اوس کریم نوکرتم، ت  خیال ما شو!   _ 

و همزمان که به عقب یم چرخید محکم به کیس  

 کوبیده شد.  

تلفتر که داشت از میان انگشتانش رس خورده و به  

س محکم گرفت و عصت  توپید   ر یم افتاد را با اسیر زمی 

 : 

ک...   _ 
ُ
 هیت  حواست ک

 و بعد ادامه ی جمله در دهانش ماسید.  

 عماد!  

 عماد! 
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 عماد!  

یک لحظه پرت شد به روزهای دوری که رویای شب  

ه شدن در چشمان کشیده   و روزش این لحظه و خی 

 ی عماد بود...  

 روزهاتی که به تاری    خ پیوسته بود.  

را  خییل زود به حال بازگشت. این چند ثانیه ی بیهوده 

ون کشید.    تمام کرد و بازویش را از دست عماد بی 

یک قدم به طرف ساختمان برداشت و عماد راه قدم  

بعدی اش را سد کرد. ساحل ایستاد و با اخم هاتی که  

 بد درهم شده بود نگاهش کرد :  

 چته؟ فرمایش؟   _ 
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گوشه ی لب عماد باال پرید و طرچ شبیه به  

نشان از ناباوری و تمسخر یم داد،  پوزخندی که 

 نگاهش کرد :  

 فرمایش؟ منما عماد!   _ 

 ساحل بدتر از او پوزخند و زد و گفت :  

 خب باش! خدا ببخشدت واس مامانت.   _ 

عماد هاج و واج و با چشماتر گرد شده نگاهش یم  

کرد، اصال این حجم از ت  توجیه را باور نیم کرد،  

ر حدسیات مختلف به غلغل افتاده  ذهنش از خطو 

 بود و گیج و گنگ به نظر یم رسید.  

 ساحل؟ عمادما، یادت رفته؟   _ 

این جمله انگار به تن ساحل صاعقه زد. با چشماتر  

ت نگاهش کرد و رسش را چند بار   براق از خشم و حی 

 ریز تکاند، این آدم های خیانتکار چرا اینقدر پررو اند؟   
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نند که انگار در گذشته هیچ  چرا طوری رفتار میک

 کدام از غلط های کارنامه ی شان کار آنها نبوده؟  

 یم  
ی

چرا طوری رفتار یم کنند که آدیم را به مرز بیچاریک

 رسانند؟  

 این آدم ها چرا انقدر وقیح اند؟  

د و با آرامیسر که   ساحل دندان هایش را روی هم فشر

 به سختر هنوز نگهش داشته بود گفت :  

 آره!!   _ 

ر کرد و ابروهایش را باال انداخت :    رسش را باال و پایی 

ف عویصر که یه   _  عماد! حاال یادم اومد! همون ت  رسر

دخیر ساده لوح بدبختو به خودش وابسته کرد، همون  

 کثافتر که منو بازی داد، نه؟ همون عماد؟ آرره!  



  

  

  
 1749 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

رسش را کیم پیش آورد و از میان دندان های کلید  

 ه اش کلمات را به سمتش پرتاب کرد :  شد

! حاال بکش کنار!   _   شناختمت عویصر

از چشمانش آتش شعله یم کشید، شاید هم پچ پچ  

آزاردهنده ی اطرافش او را تا بدین حد به رس حد  

جنون کشانده بود. با شانه اش محکم به عماد وارفته  

و کالش کوبید و با قدم های تند به سمت ساختمان  

که سورنا در آن حضور داشت قدم تند کرد. قلبش  

بان افتاده بود و تمام این یک سال و   گروم گروم به ضر

خرده ای، تمام آن روزهای وحشتنایک که هر کدام از  

بچه های ورودی اش، او را نشانه یم رفت و رها کردن  

عماد را برایش یادآوری یم کرد از جلوی چشمانش  

با اشک از خواب بیدار یم شد و  گذشت. هر روزیکه 

خودش را به سمت قتلگاه، شکنجه گاه آماده یم کرد.  

عمادی که یکهو ناپدید شد و هیچکس نیم دانست  
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چرا ت  خی  رفته؟ حاال برگشته و با وقاحت انتظار  

 خوش رفتاری را یم کشید؟!  

 احمقانه بود!   

صورت یکپارچه رسخش و گوش هاتی که رسخ بود و  

هزاران جمله ی دندان شکن برایش ردیف  ذهتر که 

 کرده بود  

حالش را آشفته نشان یم داد. عصباتر بود و دوست  

داشت به جای آرام جنگیدن با رس و صدا یم جنگید  

طوری که دیگر از فردا هیچ دستر جرئت نمیکرد او را  

نشان داده و اتفاق امروز را یادآوری کند، کاش بلندتر  

چقدر از ترک کردنش  در صورتش داد یم زد که 

 خوشحال است، چرا که سعادت واقیع را یافته است.  
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رسش هنوز پر بود از ای کاش ها. پله ها را به انتها  

رساند و بعد به چپ پیچید. گام بلندی که برداشته  

 بود با دیدن جمعیت کوچک روبرویش در جا ماند.  

دخیر زیبا و  سورنا درست روبرویش ایستاده و سه 

لوند اطرافش حلقه زده و با طنازی قهقه یم زدند.  

چشمانش گرد شد و نفس در سینه اش جا ماند.  

سورنا با متانت در جواب یگ از دخیر ها لبخندی زد و  

ی گفت که به گوش ساحل نرسید.   ر  چی 

ساحل هنوز همان روبرو ایستاده و با خشم نگاهشان  

 یم کرد.  

 شان را از تنش جدا کند.    دلش یم خواست رس همه ی 

حسادت مثل پیچگ دور گلویش پیچیده و راه نفسش  

ده    را بسته بود. آنقدر دندان هایش را بهم فشر
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بود که فکش درد گرفته بود، در تمام این سال ها، در  

یک   ۲۰تمام  سال عمرش، به یاد نیم آورد بخاطر رسر

ی و ی  ر ا کیس با دیگری به این حال افتاده  شدن چی 

 باشد.  

 با قلت  که یگ در میان یم کوبید سورنا رل نگاه یم کرد.  

قدم های شل و ولش را رو به جلو برداشت در  

حالیکه در تخیلش همه ی این دخیر ها را گردن زده  

 بود.  

ان زیبا به قدری ذهنش را   حضور سورنا میان آن دخیر

نده ی  به خود مشغول کرد که  عماد و آن تماس گی 

لعنتر همه و همه را یک جا فراموش کرد، شاید هم  

حاال ت  اهمیت ترین موضوع ممکن شده بود که هیچ  
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واکنیسر نشان نیم داد. اصال همه ی دنیا یک طرف،  

 سورنا یک طرف!  

حرارت خشیم که از خودش ساطع یم کرد به قدری  

باال   زیاد بود که سورنا بالفاصله متوجه شد و رس 

 آورد.  

 نگاه ساحل سخت و ت  انعطاف بود.  

ی نگاهش را در چشمان سورنا فرو کرد و با   ر تی 

 چشماتر ریز شده و پر تهدید نگاهش کرد.  

 و لجبازی درست از میان دو دخیر روبرویش  
ی

یک با خی 

که هنوز متوجه ی او نشده بودند عبور کرد و حلقه  

ه هنوز تهدید وارانه  ی شان را شکست در حالیک

 سورنای شیطان شده را نگاه یم کرد.  

ها با تعجب به سمتش چرخیدند و با   اما دخیر

ی را نگریستند که خودش را   ابروهای باال رفته دخیر
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تنگ هم صحبتشان چسبانده و ناخوشایند نگاهشان  

 یم کرد.  

هر سه نگاه پر تعجت  بهم انداخته و سکوت کرده  

ند، مانتوی یل کاغذی که عجیب همرنگ و هم  بود 

جنس کت سورنا بود دخیر ها را گیج کرده بود.  

چشمانشان مرتب از دخیر به سورنا و بالعکس در  

چرخش بود. فقط در این میان سورنا بود که موزیانه  

یم خندید و از نزدیگ بیش از حد ساحل به خود  

 خوشحال به نظر یم رسید.  

 هاتی ک 
ه به سورنا بیشیر از دیگران نزدیک  یگ از دخیر

 بود با لحن صمییم پرسید :  

 معرفر نمیکتر سورن جون؟   _ 
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چشمان ساحل گرد شد و از خشم به نفس نفس  

 افتاد. 

 سورن جون؟   _ 

ساحل این را با همان خشم زیر پوستر اش زیر لب  

 جوید.  

سورنا جلوی خنده اش را گرفت و دستش را دور شانه  

 انداخت.   ی ساحل 

ک در یک دستش و خود   کوله ی کوچک دخیر

ک در حصار دست دیگرش بود.    دخیر

ه به نیم رخ قرمز از عصبانیت ساحل با آن صدای   خی 

 بمش جواب داد :  

 دلی  ماه روی من، ای همه روح و جان و تن !   _ 

  

 ( عبدالطیف عیدی خاتر )  
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مرصع خشکشان زد، سه  هر چهار دخیر با شنیدن این  

 نفر از تعجب و یگ از خوشحایل.  

 ادامه داد :  
ی

یک  سورنا با همان خی 

 که حرفشو زدیم.   _ 
ی

! همون لیبلینگ خاتر  ساحل امی 

ر ریخت و این بار گلگون شدن    هری پایی 
قلب دخیر

م و خجلت بود نه عصبانیت.    صورتش از رسر

د و    سورنا شانه اش را فشر

منقبضش آرام گرفتند و دوباره  بالخره عضالت 

 آرامش به جانش برگشت.  

ر تمام این واکنش های دخیر   ر دوربی 
سورنا مانند یک لیر

ر را به این آساتر   را ثبت یم کرد، اینکه اوی خشمگی 

 آرام کرده بود، چه لذتر داشت!  
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ی که از   د و ت  توجه به دخیر
شانه اش را دوباره فشر

ت و یا   شاید هم ناامیدی بلند پرسیده بود :  فرط حی 

ته؟؟ رو به ساحل زمزمه کرد :  _    _ دوست دخیر

؟   خوت  دلی 

و بعد که جوات  از ساحل نشنید رو به دخیر ها گفت  

 : 

خوشحال شدم، خدانگهدار. و در واقع همه را به   _ 

 کناری راند تا با ساحلش عبور کند.  

ش  بدون هیچ حرفر دست ساحل را در میان پنجه ا

 قفل کرد و راه خروج را در پیش گرفت.  

ساحل هنوز مست شعر سورنا بود. یه قلبش یم  

ریخت و یه جمعش یم کرد یه حرفش را در رسش  

پخش یم کرد و یه دست و پایش یم لرزید. لبش را  
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گزید و یک لحظه میل بوسیدن سورنا در وجودش  

 به نهایتش رسید.  

 سورنا؟   _ 

بلند و کیم کالفه ی ساحل باعث شد سورنا  صدای  

 متعجب به سمتش برگردد :  

 جان؟   _ 
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نمیدانست از چه عصت  بود، از قلت  که اینطور     یگانه علیزاده 

یم تپید یا صحنه ی چند لحظه پیش که  دیوانه وار  

ی از آن به یاد نیم آورد؟   ر  حال جز لبخند محوی چی 

خودش را به آن راه زد و دست به سینه و اخمو  

 پرسید :  

 اون ت  تربیتا یک بودن؟   _ 

ر خورد و گفت :    گوشه ی چشمان سورنا چی 

 رقیب خوشگله! رقیب!   _ 

خرناش کشید و مشتر به بازوی  ساحل از رس حرص 

 سورنا کوبید:  

رقیب؟ جیگر همه تونو در میارم پشجون، حواستو   _ 

 جمع کن.  

 سورنا شانه ای باال انداخت و گفت :  
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.   _    یگانه علیزاده  ر  من موضعمو مشخص کردم اونا ول نمیکیر

عصت  از این خونشدی و شیطنت سورنا پایش را به  

ر کوبید و توپید :    زمی 

 حیا، یه ساعته تماشاتون  چه خوشتم اومده ت   _ 

میکنم، خوب میگفتر و یم خندیدی، خجالت  

 نکشیدی؟ ننگ بر تو!  

سورنا کم مانده بود از خنده غش کند. شانه های پهن  

و مردانه اش که یم لرزید و چشمانش که با برق  

خایص عمیق نگاهش یم کرد یم گفت که از این معرکه  

 خوب خوشش آمده.  

ساحل نیشگوتر از بازوی سورنا گرفت و همان لحظه  

عبور چند نفر از دانشجویان باعث شد تعادل ساحل  

را بهم بزنند، سورنا در کشی از ثانیه یک دستش را  

محکم بند کمر دخیر کرد و با دیگری بازویش را به  



  

   ساحل 

  
 1761 

  

    افتاده در آب ماه                                  

 
سمت خود کشید، چشمان خشنش و تذکر عصباتر     یگانه علیزاده 

 اد ساحل را محو خود کرد.  که به عبور کنندگان د

بان افتاده بود دو چشیم را   با قلت  که وحشیانه به ضر

نگاه یم کرد که دین و ایمانش شده بود، خشم و  

نگراتر را در تیله های قهوه ای اش یم دید و مفتخر  

بود که بخاطر اوست، اصال وقتر با او حرف یم زد  

 چشمانش یم درخش  

  

 ]17:57 31.10.19[  

گوتی با تمام اعضا و جوارحش گوش به کالمش یم  ید.  

 داد.  

نگاهش را از چشمان سورنا دزدید و به دو انگشتش   

د که گوشت بازوی سورنا را به چنگ گرفته بود.   سیی
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مساری در وجودش به     یگانه علیزاده  ی مثل خجالت و رسر ر چی 

مزده از خود حالت   فوران افتاد ت  طاقت و رسر

داد و رسی    ع جایش را مالید.  نیشگون دستش را تغیی  

باز دلش طاقت نیاورد ت  توجه به رفت و آمد خم  

شد و لب هایش را روی رد نیشگوتر که به جا گذاشنه  

 بود چسباند.  



  

  
 1763 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   علیزاده یگانه 

 معذرت!   _ 

 

                                  

                                 

_           
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 خایص زل زده  
ی

تمام وجود سورنا ریخته و با وارفتگ

 تمام بازویش را بوسیده  
ی

ی که با سادیک بود به دخیر

ی که از قضا دل در    گرویش داشت.  بود، دخیر

ساحل ت  توجه به حال نزار او با همان لحن  

 عذرخواهانه گفت  

 : 

ببخش یکهو از خود ت  خود شدم! توام اگه جای   _ 

 من بودی دود از کله ات بلند شده بود.  

ر االنشم دود از کله ام بلند شده!   _   من همی 

 ساحل با شنیدن  حرفش یکه خورد :  

؟   _   چی

سورنا به نرده ی پله ها تکیه زد و او را در نزدیک ترین  

حالت ممکن به خودش نگه داشت،رسش را عقب برد  

 و نگایه عمیق نگاهش یم کرد، اصال نیم  
ی

یک و با خی 
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دانست این دخیر چه داشت که او را تا بدین حد به  

 بند خود کشیده  

عه  بود.چشمانش از فرق وسط و موهایش که از مقن

ون زده بود عبور کرد و به چشماتر رسید که بیچاره   بی 

اش کرده بود، مظلومیتر که در تیله های قهوه ای  

 دخیر بود دست و دلش را یم لرزاند.  

 ساحل شانه اش را تکاند و گفت :  

 نگفتر چرا دود...   _ 

دیگه هیچوقت کیس که از قضا دیوانه وار دوستت   _ 

 ای شلوغ و عمویم اینطوری نبوس!  داره تو یک ج

فقط یک ثانیه کافر بود تا هجوم خون را زیر پوستش  

 حس کند و گوش هایش داغ شوند.  

 سورنا تکیه اش را از نرده ها گرفت و به راه افتاد :  
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 بریم!   _ 

 ساحل به راه افتاد اما با دیل از درون متالطم!  

مرد جوان  حرکت آتر و به دور از اندیشه اش انگار دل 

را بیشیر از آنچه که فکر یم کرد لرزانده بود. وقتر  

چهره ی رسخ سورنا که نیم دانست از خجالت بود یا  

 به یاد یم آورد رسارس وجودش را لرزه ی  
ی

یکه خوردیک

یتر در بر یم گرفت.    شی 

لبخند نریم روی لبش نشست و نگاهش رفت به  

در مسی  پله ها رسازیر  هیکل سورنا که جلوتر از او  

بود. موهاتی که سفت در حصار کش محصور شده و  

ه یم کرد   شانه های پهتر که هر چشیم را به خود خی 

حس غرور را تا درون چشمانش باال آورد و اعتماد به  

نفسش را چند درجه افزایش داد، اینکه میان این همه  
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 دخیر رنگارنگ و زیبا، چشم مردی مثل او، او را گرفته

 بود مایه ی مباهات و البته افتخارش بود.  

 مانده  
ر
صلواتر برای خودش و او فرستاد و پله های باف

ر دوید.   ی پایی 
 را با شتاب بیشیر

  

 تو به من قول داده بودی!   _ 

صدای نگار از خشم یم لرزید و کم مانده بود بغضش  

ر بریزد.    گلویش را شکافته و اشک ها پایی 

سورنا کالفه موهایش را باال راند و برای بار صدم  

شماره ی ساحل را گرفت، هیچ حرفر در جواب نگار  

نداشت و اصال دلش نیم خواست دیگر پای این  

ی که مهم   ر بحث با عقل و منطق بشیند، حال تنها چی 

بود ساحیل بود که برای خرید نوشیدتر رفته و دیگر  
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 دانست لحظه ی به آغوش  جوابش را نیم داد.نیم

ی   کشیدن نگار را دیده بود یا نه، و از این ت  خی 

ر را دیده است.    اینطور بر یم آمد که همه چی 

نگار کامل به سمت سورنا برگشت و پر بغض به تلفن  

ه شد :    در دستش خی 

؟   _  تر ر ه زنگ می   به اون دخیر

ک مورد نظر پاسخگو نیم باشد لطفا..   _   مشیر

شنیدن صدای منحوس اپراتور دندان هایش  سورنا با 

را بهم سایید و چشمانش را بست، فقط لحظاتر  

آرامش و سکوت احتیاج داشت تا درست تصمیم  

د.    بگی 

من اینجا کنارت نشستم و تو داری به یه دخیر دیگه   _ 

  !  فکر یم کتر
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ده شد، آرام تر زیر لب   صدایش بخاطر بغض فشر

 زمزمه کرد :  

 اورم نمیشه...  باورم نمیشه! ب  _ 

یک چشم سورنا به خیابان پیش رویش بود و دیگری  

ی را برایش تجدید یم   تلفتر که مدام پیام نحس ت  خی 

 کرد.  

خشمش داشت دیوانه وار افزایش یم یافت و دلش  

فریاد کشیدن یم خواست اما قرار نبود عصبانیتش را  

ن را به خودش  رس نگار خایل کند، از بعد بیمارستان ای 

 و او بدهکار بود.   

 سورنا!   _ 
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صدای زاری گونه ی نگار که بلند شد با ظاهری آرام  

اما از درون ت  قرار به سمتش برگشت، دلش نیم  

ه نگاهش کرد.    خواست دهان باز کند فقط خی 

 تو اصال از دیدن من خوشحال نشدی؟   _ 

صحنه ی چانه لرزیدن  لب های نگار یم لرزید و او 

 ساحل به ذهنش یم آمد و ت  قرار تر یم شد.  

 نگار،..   _ 

دهان نگار که برای گله و شکایت باز شده بود به ثانیه  

 بسته شد.  

 بس کن! اعصابم بد مگسیه، اگه...   _ 

این بار نگار حرفش را شکست، مالیمت سورنا او را  

 جرات بخشیده بود :  

ین باری که باهم بودیم  پس یک وقتشه؟ میدوتر آخر  _ 

؟ دلم برات تنگ شده سورنا.    کیه؟ چرا فکر من نیستر
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 و دستش را روی دنده به دست گرفت.  

اما او هنوز در موضع سکوت به رس یم برد تمام  

تالشش را گذاشته بود روی کظم غیظ تا مبادا دق و  

 دیل ساحل را رس او در بیاورد.  

م، این کارو با من  _   نکن.  سورنا من میمی 

بغضش شکست و صدای گریه اش درون اتاقک  

ر به طرز بدی پیچید.    ماشی 

عصت  از این تنش های ت  پایان و شاید بیشیر بخاطر  

ساحیل که جواب نیم داد محکم روی ترمز کوبید و  

ر را گوشه ی خیابان متوقف کرد.    ماشی 

ناچاری به جلو  نگار با سوز اشک یم ریخت و سورنا با  

زل زده و نیم خواست کاری بکند. یعتر نیم دانست  
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 به حال زار نگار در ارجحیت است یا ساحیل  
ی

رسیدیک

س نبود.    که معلوم نبود کجا بود که تلفنش در دسیر

، تو یه عویصر   _  تو هیچ وقت منو دوست نداشتر

نامردی، جواب قلب من چی میشه که عاشقت شده  

 زد.   هان؟  جیغ کشید و فریاد 

 فریاد هایش آنقدر گوش خراش شد که کم مانده بود  

  

 ]16:40 05.11.19[  

دوباره دخیر بیچاره به تشنج افتاده و از حال برود،  

سورنا بر خالف میل باطتر اش به طرفش چرخید و او  

را در آغوش گرفت، صدایش هنوز بلند بود و حاال  

سورنا یم کوبید و  مشت های کوچکش را به سینه ی 

 زار یم زد.   
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سورنا دستش را روی مقنعه اش کشید و نوازشش  

کرد، اینکه داشت در برابرش کوتاه یم آمد فقط  

بخاطر عذاب وجداتر بود که یم دانست به او بد  

کرده است، یم دانست رفیق نیمه راه شده و زود  

 رهایش کرده.   

چشمانش را با درد بست و رسش را بوسید، لرزش  

بدن نگار هنوز متوقف نشده و هنوز هر چند با جاتر  

ت  رمق اما مشت هایش را به سینه اش یم کوبید و  

 بابت عشقر که منقیصر شده بود شکایت یم کرد.  

سورنا لب هایش را روی موهای نگار گذاشت و به  

 آرایم پچ زد :  

 نگفتم دلم رفته براش؟ نگفتم نگار؟   _ 
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 که بخاطر محبوس شدن در آغوش  نگار با صداتی 

سورنا خفه به گوش یم رسید ناتوان جیغ کشید و با  

 ت  جاتر مشتر به سینه اش کوبید.  

حتر االنم نمیخوای دست برداری؟ برای چند   _ 

؟   دقیقه هم نمیتوتر این مصیبتو برام تکرار نکتر

؟ سورنا آیه کشید و کمرش را نوازش کرد :    نمیتوتر

 االن که نفسم بهش بنده.   نه نمیتونم! نه  _ 

مشت دیگری در سینه اش کوبیده شد و صدای نگار  

جی  ضعیقر به گوش رسید :    با جی 

 من چطور دووم بیارم نامرد چطور؟   _ 

مگه من نگار تو نبودم؟ مگه به من نمیگفتر  

د و گفت :    خوشگله؟ سورنا بازویش را فشر

ا رسی...  _     تو هنوزم خوشگیل به قرآن از همه دخیر

 با ناامیدی و شاید هم بغض ادامه داد :  
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اما بفهم من عاشقش شدم، دیگه هیچی دست   _ 

من نیست نگار، درک کن، بدون اون دنیا واسم  

 جهنمه، فقط کنار اون ردیفم. 

 نگار هق هق کرد و باز مشت کوبید :  

؟   _   پس من چی

گلویش  سورنا دوباره روی موهایش را بوسید و سیبک  

ر شد.    باال و پایی 

  

شاید بیشیر از نیم ساعت بود که روی نیمکت پارک  

نشسته و اشک یم ریخت. بغض پشت بغض و اشک  

 پشت اشک...  

 که پخش یم شد  
ی

هندزفری درون گوشش و آهنگ

مانند مرثیه داشت جانش را یم گرفت و آنچه که  
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دیده بود را وحشتناک تر از قبل برایش به تصویر یم  

 .  کشید 

رسش روی پاهایش بود و زانوانش را بغل گرفته بود،  

ه به شاخ و برگ درختان بود که با باد   چشمانش خی 

 بهاری مالیم حرکت یم کرد.  

تلفنش پشت رس هم زنگ یم خورد و دلش یم  

ر کوبیده تا صدایش قطع شود.    خواست آن را به زمی 

را نرم نکرد. از  حتر دیدن شماره ی خانه و محیا هم او 

دنیا و تمام بازی هایش خسته بود، پرچم سفید را باال  

داده و ت  خیال موفقیت خود را بازنده اعالم کرده  

بود، درد داشت شبیه کیس شده باشد که روزی از او  

متنفر بود و راه و رسمش را وقاحت و نانجیت  خوانده  

بود، حاال چرخ گردون ت  رحم او را درست همان  

 قرار داده بود.  نقطه 
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 وقتر با ذوق و شوق و چشماتر که مرتب  

یم خندید رفته بود تا برای خودش و سورنا نوشیدتر   

ر   د حتر فکرش را هم نیم کرد وقتر برگردد با چنی  بگی 

صحنه ی ناخوشایندی رو به رو شود، حیس که  

لحظه ی دیدن نگار به او دست داد اصال قابل  

اتر که دقایق قبلش دور سورنا حلقه   مقایسه با دخیر

ر تا آسمان فرق داشت.    زده بودند، نبود، زمی 

درد داشت، مرگ داشت و از همه بدتر پای وجدانش  

 را وسط کشیده بود.  

پاهایش را بیشیر در خودش جمع کرد و به این  

اندیشید که سورنا همراه نگار رفت بدون آنکه منتظر  

رای خرید نوشیدتر رفته و قرار بود  ساحیل باشد که ب 

 برگردد.  
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نیم دانست از اینکه نگار را به او ترجیح داده بود به  

این وضع افتاده بود یا فییل که تازه یاد هندوستان  

 کرده بود.  

ی دخیر طنازی   نیم دانست اینکه از دور شاهد دلی 

  مثل او در آغوش سورنا باشد بیشیر درد داشت یا 

ر جای نگار به   اینکه تمام سلول هایش برای نشسیر

رسزنش برخاسته بودند و یا قلب زبان نفهمش که این  

ر ها را درک نیم کرد و این همه سختر را سهم خود   چی 

 نیم دانست؟  

تلفنش دوباره لرزید و او رسش را در دست گرفت.  

داشت مغزش یم ترکید، ساعتر بود که خانجونش  

زن  بالخره باخی  شده بو  د ساحلش آزاد شده. پی 

ی از نوه ی   بیچاره نیم دانست به کدام در بزند تا خی 

رنج دیده اش پیدا کند، آنقدر ت  تات  کرد تا بالخره  

 محیا عیل رقم میل باطتر اش از امجد کمک  
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خواست تا دخیر را پیدا کنند. با وجود اینکه شماره  

ی سورنا را داشت و یم دانست این وقت روز نه و  

ب قبل دخیر برادرش آزاد شده و یک شب کامل را  ش

ون رس کرده و خییل سخت نبود حدس زدن   در بی 

اینکه باعث و باتر آزاد شدنش، پناه شبش هم شده  

 است.  

 هنوز نگاهش به شاخ و  
ی

 و بیچاره یک
ی

ساحل با درماندیک

برگ درختان روبرویش بود، به اندازه ی یک دنیا  

وجدان داشت و دیگر فکر نیم کرد از این هم  عذاب 

 خراب تر شود.  

ر که جسیم کنارش نشست و بعد با لحن شوچر   همی 

 گفت :  

 _   !  باز که زانوی غم بغل گرفتر
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مثل ترقه از جا پرید. آنقدر شوکه شده بود که حتر  

ه هنوز نتوانسته بود کامران   بعد از چند ثانیه نگاه خی 

 را کنارش تشخیص دهد.  

 ران دستر مقابل صورتش تکاند و گفت :  کام
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؟     یگانه علیزاده   یه کجاتی

؟   _   تو اینجا چه غلظ میکتر

 این را پرسید.  
ی

 بالخره زبانش باز شد و با همان وارفتگ

انه   نگاهش کرد و گفت :  کامران دلگی 

ش یم   _  دمت گرم! بعد از یک هفته اینطوری احوالیی

؟ ساحل بر آشفته از جا پرید و دق    کتر

  

 ]16:41 05.11.19[  

 و دیل که از بقیه داشت را رس او خایل کرد :  

جمع کن بینم بساطتو! تو دیگه چه آدم رو اعصات    _ 

؟ آخه من با تو چه صنیم  دارم که ببینمت گل  هستر

 از گلم وا شه؟ هان؟  

 کامران دلگی  نگاهش کرد و گفت :  
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؟     یگانه علیزاده   چته؟ باز توپت از کجا پره رس من خایل میکتر

ساحل برای تمدد اعصابش چشمانش را باز و بسته  

کرد و تمام خشمش را رس مشت کردن دستش خایل  

کرد. انگار این آدم دست بردار نبود. فاز خودش را  

 داشت.  

د و رویش را از او برگرداند :     گوشه ی چشمش را فشر

بزن به چاک! خراب تر از اونیم که باهات بحث   _ 

 کنم.  

 بحث نکن. همینجا میشینیم ت  دعوا و مرافعه.   _ 

ساحل جوابش را نداد و به این فکر کرد چرا دست از  

یم  رسش بر نیم دارد چرا همیشه در جاتی که نباید رس 

د؟ یا هزاران  رسد و چرا این همه با او صمیمت یم گی 

 چرای دیگر.  
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 دیشب با پدر و مادرم دعوام شد.   _    یگانه علیزاده 

ابروهای ساحل باال پرید و یک لحظه حس کرد  

اشتبایه رخ داده، این صدای غمزده متعلق به کامران  

بود؟ و یا محتوای صحبتش؟ چرا باید در این باره با او  

 صحبت کند؟  

ل قبل تا االن هیچی عوض نشده، یه جوری  از پنج سا

ر که انگار هر آن ممکنه یه گندی   با من رفتار میکیر

بزنم, با این سن و سال اجازه ی یه مسافرت تنها رفتنو  

 ندارم.  

ر ادامه داد :    آیه کشید و با همان لحن غمگی 

تو خانواده ی بزرگ خانزاده مثل یه لکه ی ننگ   _ 

 شدم، یه گاو پیشوتر سفید.  

 فوق معمویل داره منم. شیش  
ی

تنها کیس که یه زندیک

ماهه ماشینم وقیفه بابام یه مثقال از ریشش گرو  
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نذاشته کارای اداریش زودتر ردیف شه. هیچ کدوم از     یگانه علیزاده 

 ماشینای تو پارکینگم نمیده دستم.  

ه به نیم رخ ساحل که معلوم بود   پوزخندی زد و خی 

 اد : به شدت جا خورده ادامه د

من فامیلم فقط خانزاده است، ویل هیچ کدوم از   _ 

ر که حسابم شارژ میشه باید   امتیازاشو ندارم، همی 

 کالمو بندازم هوا!  
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   علیزاده یگانه 

ر به   طرفش برگشت، بیشیر از  ساحل با بهتر سنگی 

محتوای حرف هایش از اینکه او را برای درد و دل  

انتخاب کرده و اینگونه سفره ی دلش را پیشش باز  

ان بود.    کرده بود حی 

 اصال باورش نیم شد این کامران باشد.  

 کامران تک خند پر دردی زد و گفت :  

البته شارژ شدن حسابم بخاطر جون کندنم تو   _ 

کته، بخصوص  از روزی که سورنا رفته کارام دو   رسر

 برابر شده.  

 قلب ساحل با شنیدن نام سورنا تکان خورد...  

 کامران آیه کشید و ادامه داد : 

، جون کندنای   _  ر اما همه جای خایل اونو میبییر

کامران بدبخت به چشم هیشگ نمیاد، چرا؟ چون  
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داشتم،  پنج سال قبل چند تا گندکاری پشت رس هم    یگانه علیزاده 

، پنج ساله پاک پاکم! دست از پا   ر همه کورن نیم بییر

خطا نکردم تا نگاه همه رو تغیی  بدم همه شدن خدا و  

، اگه شب دیر میان همه فکر   ر مرتب قضاوت میکیر

ر مشغول یلیل تلیل بودم، اگه نمیام میگن معلوم   میکیر

نیست پنهوتر دارم چه غلظ میکنم اگه آرومم یه  

ی پشت رسمه اگه ر .    چی  ر  نیستم یه چی 

 گفت :  
ی

 به نیمکت تکیه زد و با شکستگ

خییل سخت نیست حدس بزتر همه ی اینها   _ 

 تقصی  کیه...  

تا ساحل خواست واکنیسر نشان دهد رسی    ع ادامه داد  

 : 

! خودت   _  وایسا حرفم تموم شه بعد جبهه بگی 

ر   ر زدن سورنا خییل باز بود همی   دستم برا زمی 
میدوتر
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   یگانه علیزاده 

نکردم چون نخواستم مثل اون  االنشم هست اما 

 بشم.  

ر و هشدار دهنده شد، دلش نیم   چشمان ساحل تی 

 لحظه ای بدگوتی از او را شنیده و دم  
خواست حتر

نزند اما کامران بیچاره تر از آتر به نظر یم رسید که  

ساحل هم او را بیشیر از قبل خرد کند پس به آرایم  

 گفت :  

قایصر بره رسبلند بر یم گرده پس یک  هر یک یکه به 

 طرفه اونو مقرص ندون!  

 کامران پوزخند زد و گفت :  

همه حقو به اون میدن همه! انگار مهره ی مار داره!   _ 

ر تو! شد یک بار با   یا انگار از طرف خدا اومده. همی 

  ...  خودت دو دو تا چارتا کتر

 انعطاف گفت :  ساحل حرفش را برید و ت  
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 پا   _    یگانه علیزاده 

ی
ر خاله زنکا نشستر ور دل من بد اونو بگ اگه عی 

 شم برم؟  

 کامران چشم غره ای رفت و رویش را برگرداند.  

 ساحل زانوانش را دوباره به بغل گرفت و گفت :  

! ول کن این همه کینه رو، ت  خیالش شو، هر   _ 
مشتر

چی تو گذشته بوده رو بریز دور، مگه چند سالته این  

 مه دلمرده ای؟  ه

 رویش را به طرفش برگرداند و یکهو پرسید :  

 اصال درس مرس چی خوندی؟   _ 

 سوِرِنولوژی و راه های مقابله با آن!   _ 

 و خودش قاه قاه به حرف خودش خندید.  

ه نگاهش کرد و سپس با لحن   ساحل چند لحظه خی 

 پر تاسقر گفت :  
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   یگانه علیزاده 

 !  حیف اوناتی که مردن و نمک تو رو نچشیدن پش  _ 

کامران بلندتر خندید و ساحل رسش را ریز تکاند،  

 اش را شنیده بود که  
ی

انگار با نمک ترین حرف زندیک

دست از خنده بر نیم داشت. ساحل نیم نگایه کرد و  

 گفت :  

 _    !  کبود شدی نفس بگی 

کامران بریده بریده و در میان خنده هاتی که  

 :  چشمانش را خیس کرده بود گفت 

شگ!   ر  روانیی

  

چشمان ساحل طوری گرد شد که هر آن ممکن بود از  

ر بیفتد، صدای بلندش پر از   کاسه ی چشمش پایی 

 بود :  
ی

ت زدیک  ناباوری و حی 

ن؟َن؟   _ 
َ
ه
ّ
 لالهِلّل
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 آره!   _    یگانه علیزاده 

 خب تهش چی شد؟   _ 

 ولش کردم!   _ 

 چهره ی ساحل به آتر وا رفت :  

 خاک!  خاک تو رست پش!  _ 

 کامران خندید و گفت :  



  

 _ 
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کتو     یگانه علیزاده  مال این حرف ها نبودم! من بازاری بودم، رسر

 میخواستم درس تو خون من نبود.  

آنکه نگاه کند  تلفن ساحل دوباره لرزید و او بدون  

د تا لرزشش قطع شود.    دکمه اش را فشر

 باید زودتر  

  

 ]16:41 05.11.19[  

بر یم گشت و به خانه یم رفت، با این حال دیگر  

کالس های امروزش را باید یم بوسید و کنار یم  

 گذاشت.  

 حاچ  رخصت بده رفع زحمت کنیم!   _ 

ه نگاهش کرد، د  خیر بانمگ بود و  کامران ت  هوا خی 

 مهم تر از آن با معرفت.  
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 میام باهات!   _    یگانه علیزاده 

؟ منو تو   چاتی نخورده باز پش خاله شدی مشتر

 راهمون سواست. خودتو عالف من نکن.  

من که کاریت ندارم میخوام تا یه جاتی همراهیت   _ 

 کنم، اعصاب خونه رفتنو ندارم.  

 و آرام تر ادامه داد :  

 جاییم ندارم البته!   _ 

ساحل رس جایش متوقف شد، هر چقدر حس بدی  

به این پش داشت با شنیدن زمزمه ی غمگینانه اش  

همه اش دود شد و به هوا رفت. دل سوزانه نگاهش  

ر آنکه کوله اش را به دوش یم انداخت   کرد و حی 

 گفت :  

؟   _  م طوالنیه، اهل غر زدن که نیستر  مسی 
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   یگانه علیزاده 

همان لحظه از همراه    برق چشمان کامران را که دید 

کردنش با خودش پشیمان شد، اگر سورنا یم دیدش  

 چه باید یم  

گفت، نیم دانست از رس لجبازی بود و یا واقعا 

 کامران را مظلوم یافته بود؟  

 نه بابا! در رکاب شما سعادتیه برا ما!   _ 

 ساحل چشم غره ای رفت و جلوتر از او به راه افتاد :  

نمکدونتم ببند یه جا دیگه الزمت  خوش رکاب! در  _ 

 میشه.  

  

ر دوید و رو به کامراتر که لخ لخ   و رو پایی 
پله های میر

 کنان به دنبالش یم آمد گفت :  

ه.   _   یه حاچ  نون نخوردی؟ زود باش دیگه االن می 
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 کامران متعحب نگاهش کرد و گفت :     یگانه علیزاده 

؟   _   از کجا میدوتر

 حوصله قطع کرد و توپید :  ساحل حرفش را ت   

 مگه صداشو نیم شنوی داره میاد. بجنب!   _ 
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   یگانه علیزاده 

 مانده را رسی    ع تر  
ر
و به دنیال این حرف پله های باف

ر دوید.    پایی 

کامران به پاهایش حرکت داد در حایل که نیم  

ر باری بود که از   خواست از او جا بماند، شاید این اولی 

 داشت و  
ی

و استفاده یم کرد. همه جا برایش تازیک میر

نیم دانست بخاطر دخیر کنارش هیجان زده است یا  

ر بار از آن  استفاده یم  وسیله ی نقلیه که برای اولی 

 کرد!  

ساحل و کامران نفس نفس زنان روبروی دستگاه بلیط  

 رسیدند. کامران رسی    ع گفت :  

 به یک باید پول بدم؟   _ 

 ساحل چشمانش را یک دور چرخاند و گفت :  
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   یگانه علیزاده 

ی کردما،   _  اعکه یه! من کارتم نداری؟ عجب گی 

نم!   ر ر یکیم واس تو می   جهنم و ضر

منده ی کامران را که دی  د تک خندی زد و  چهره ی رسر

شوچر کردم بابا! قیافش چه ناله شد! ت    _ گفت : 

 خیال پش.  

  

و شلوغ تر از هر وقت دیگری بود. دسته دسته   میر

مردم روی هم سوار شده و به سختر جا برای هر دو  

و   نفرشان پیدا شده بود. ساحل خودش را به دیوار میر

دش بماند در مرز  چسبانده و کامران برای اینکه نز 

ورودی زنان ایستاده بود. ایستگاه بعدی دو برابر آنچه  

ر باعث   که پیاده شده بودند مسافر سوار شد و همی 
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شد که مرد و زن قایط شوند. ساحل خودش را کنار     یگانه علیزاده 

 کشید و رو به چند خانم روبرویش با تشر گفت :  

اون عقب کیل جاست، واس چی همتون جمع   _ 

 زمینش نرم تره؟ شدین اینجا؟ 

صدای غرولند خانم ها بلند شد و او عصباتر سیع  

داشت حریم خودش را حفظ کند، کامران به سختر و  

کشان کشان خودش را از میان مردم که در هم لولیده  

بودند جدا کرد و به طرف ساحل آمد در حالیکه ذکر  

ا بود، تا به حال در   ر جای  روی لبش فحش و نارسر چنی 

شلوغر قرار نگرفته بود و از کرده اش به شدت  

پشیمان بود. بدتر آنکه یم دید ساحل هم وضع  

ی ندارد و حضور مردان در قسمت خانم ها رو به   بهیر

افزایش بود، به هر جان کندتر بود بالخره خودش را  

به او رساند قبل از اینکه بخاطر پیاده شدن مسافرین  

رسازیر شود، یک دستش را  موچ  از ادم به سمتشان
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   یگانه علیزاده 

ه ی سققر گرفت و دست دیگرش را به   به دستگی 

میله ی عمودی در، تا ساحل را از موج مردان در امان  

نگه دارد. ساحل با ابروهای باال رفته نگاهش کرد و  

 متعجب گفت :  

 چرا این ریختر کردی خودتو؟   _ 

 نیم بیتر یه آدم میاد این طرف؟   _ 

انش را در چشمان او فرو  ساحل حق به جانب چشم

 کرد و گفت :  

د آخه نوکرتم اینجوری که خودت خطری تری! برو   _ 

ی افتادیما، ای بابا.    همون رس جات وایسا، عجب گی 

و غرغرکنان رویش را برگرداند، کامران هاج و واج  

نگاهش کرد در حالیکه چند دخیر دور و برش ریز ریز  
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پیاز مکالمه ی  به او یم خندیدند معلوم بود سی  تا    یگانه علیزاده 

 شان را شنیده بودند.  

مایوس و رس خورده از آرتیست بازی اش با هر دو  

دست سفت میله را چسبید. نیم فهمید چرا این قدر  

به ساحل برخورده بود، اصال نیم فهمید چرا حاال  

ر حال و احوال   رویش را از او برگردانده بود در همی 

رفش برگشت، چشمانش  بود که ساحل دوباره به ط

 برق زد و گوش به زنگ نگاهش کرد.  

ساحل با تاسف و چهره ای که قصد پند و اندرز  

وع به صحبت کرد :   داشت رسر

وعه، جای اینکه حواست به این   _  پش جون اینجا میر

نش!    و اون باشه باس سفت کالهتو بچست  نی 

 به میله اشاره زد و گفت : 
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   یگانه علیزاده 

ه االن، با  ول کن  _  اون میله ی بدبختو از جا در می 

یک دستم میتوتر رس جات واییس، نتونستیم نیم  

ی که نوکرتم، میخوری به این و اون، ولش کن   می 

اونو، کیف و گوشیتو چک کن خاک به رسمون نکرده  

 باشن.  

ابروهای کامران باال پرید و با رسی که مرتب باال و  

ر یم کرد گفت :    پایی 

 گیا! صی  کن نگاه کنم.  راست می _ 

دستش را در جیبش فرو کرد و بعد با چهره ای  

 وحشت زده گفت :  

 نیست! گوشیم نیست!   _ 

 بند دل دخیر پاره شد وحشت زده تر از او گفت :  

 تو رو قرآن؟ ای وای! ای وای   _ 
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     یگانه علیزاده 

]19:09 11.11.19[  

 ! 

رسی    ع از میان خانم ها راهش را باز کرد تا خودش را به  

 برساند:  او 

ر پشت رسیاته، بذار داد بزنم   _  تکون نخور! کار همی 

فش بریزه.    دزد، پشمای ت  رسر

چهره اش پر از نگراتر بود، کامران حتر فکرش را نیم  

کرد اینقدر زود حرفش را باور کند، تا دهانش را برای  

فریاد باز کرد کامران دست روی دهانش گذاشت در  

شانه هایش از خنده تکان یم خورد و تمام  حالیکه 

 صورتش یم خندید گفت :  

 شوچر کردم بابا، هست! هست!   _ 

ون کشید :    و تلفنش را از جیبش بی 



  

 

   

  
 1802 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ایناهاش!   _ 

ای خاک به اون رست نفله، مگه من با تو شوچر   _ 

 ]  19:09 11.11.19دارم؟  [

 151# 

  

  

  

جلوی لرزش شانه ها و یا لب  کامران نیم توانست 

د، فقط یم   هاتی که به شدت یم خندید را بگی 

توانست بریده بریده عذرخوایه کرده و سیع کند  

 صورت رسخ شده ی ساحل را تغیی  رنگ دهد!  

چند نفر مانند قبل ریز به ریز به آن دو یم خندیده و  

تمام حرکاتشان را زیر نظر گرفته بودند. ساحل با  
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ت و نابا   یگانه علیزاده  وری نگاهش یم کرد نیم دانست چه  حی 

برخوردی نشان دهد تا حق مطلبش به خوت  ادا  

 شود، فقط مات مانده بود.  

 ببخشید! ببخشید!   _ 

این صدای پر خنده ی کامران بود که سیع داشت  

خنده اش را بخورد، اما با آن چهره ی پرخنده کیم  

 سخت به نظر یم رسید.  

و ای  ر که میر ستاد ساحل تصمیمش را گرفت. نگاه  همی 

از صورت رسخ شده از خنده اش گرفت و بدون توجه  

به ایستگاه آن به رسعت به سمت در شتافت تا پیاده  

ر نیم داد    بود و ت  حوصله و تضمی 
شود، عصباتر

 همرایه بیشیر از این کامران، او را به دردرس نیندازد.  

و پیاده یم شد  کامران با دیدن ساحل که داشت از  میر

رسی    ع خنده اش را خورد و به طرف در حرکت کرد.  
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   یگانه علیزاده 

انبویه از مرد و گایه هم زن را به رسعت کنار زد تا  

راهش برای خروج هموار گردد در حالیکه دستش را  

روی گوشر و کیف پولش گذاشته بود تا مبادا ناغافل  

ر که پایش را   شوچر اش تبدیل به حقیقت شود. همی 

و به آ ش به  از میر ر ن طرف گذاشت، بوق هشدار آمی 

صدا در آمد، هاج و واج نگایه به اطراف انداخت و  

 به دنبال دلیل صدا گشت.  

ساحل زیر چشیم نگاهش یم کرد، عصباتر بود از  

دست خودش که او را وبال گردنش کرده و حتر حاال  

در اوج عصبانیت هم باید جورکشش یم شد. یم  

 ن سن گم شده و یا بالتی به رسش آید.  ترسید با ای 

 عصباتر راه رفته را برگشت و به شانه اش کوبید :  
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چیه چرا ماتت برده ملعون؟ نکنه راش راش  _    یگانه علیزاده 

 کیفتو بلند کردن؟  

همان لحظه صدای بوق هشدار قطع شد و در های  

و   و بسته شد. کامران با چهره ای شگفت زده به میر میر

 افتاده بود نگاه کرد :  که حاال به حرکت 

ون؟ به جون خودم من   _  چرا آژیر داد من اومدم بی 

 کاری نکردم ساحل!  

ت   ساحل با ابروهاتی باال رفته و نگایه که پر بود از حی 

ه اش چند لحظه بیشیر   و تعجب نگاهش کرد. نگاه خی 

طول نکشید و بعد بلند بلند زیر خنده زد. کامران  

 بچه ی کوچگ به نظر یم رسید که به جرم  مانند پش 

دزدی دستگی  شده باشد و این صحنه برای هر بیننده  

 ای خنده دار بود.  
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   یگانه علیزاده 

ساحل از شدت خنده روی زانوانش خم شد و در  

ر برد و گفت :    همان حال چند بار دستش را باال و پایی 

 فقط قد کشیدی پش! فقط!   _ 

و تی بود که واگن  نگاه دنباله دار کامران هنوز به میر

 هایش هم در پیچ تونل ناپدید شده بود.  

 زمزمه کرد :  
ی

 با وارفتگ

 چی شد من نفهمیدم؟!   _ 

ر آنکه آثار خنده را از   ساحل کمرش را صاف کرد و حی 

صورتش یم زدود به سمت نیمکت های فلزی به راه  

 افتاد :  

آقازاده ای دیگه! وسایل حمل و نقل عمویم که   _ 

 حال!  ندیدی تا به  

 خییس چشمانش را زدود و با کنایه نیش زد و گفت :  
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 ما فقی  فقرا حداقل یکم درست و   _    یگانه علیزاده 

باز سوتر

 درمونه، جای توجیه داره...  

رسش را باال آورد و رو به او که مثل ستون باالی رسش  

 ایستاده و نگاهش یم کرد ادامه داد :  

و؟ ناموسا  _  ؟ با در میر و؟ رسش را  اما شما چی در میر

 به چپ و راست تکاند و گفت :  

؟ ِدد آخه مگه دره   _  لالهن بار اولته سوار مییسر

ه؟ و بعد تک خند کوتایه همراه ریز تکاندن   دزدگی 

وی بعدی ماند. حاال دیگر از   رسش کرد و منتظر میر

عصبانیت زودهنگامش پشیمان بود، کاش پیاده نیم  

 شد.  

  

خسته و کوفته و با کوله باری از فکر و نگراتر پشت  

در ایستاده بود. بچه ها هنوز در حیاط بازی کرده و  
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   یگانه علیزاده 

صدای قه قه خنده ی شان تمام کوچه را برداشته  

بود، نگاهش با درد و خاموشر از روی بچه ها گذر کرد  

و به مسی  پیش رویش چشم دوخت تا زودتر به خانه  

کابوس چند روزه ی مادربزرگش را پایان    برسد و این

ش شدند اما  دهد. بچه ها پر انرژی و خوشحال پیگی 

 همه را از خود راند و وارد آسانسور شد.  
ی

او با خستگ

حاال پشت در خانه ایستاده بود و نیم دانست  

برخوردش با عمه ی خیانتکارش چگونه باید باشد، به  

نیم توانست  جای محیا انگار او خجالت یم کشید که 

 لحظه ی  

رویاروتی اش را مجسم کند. نفس عمیقر کشید و  

د.    زنگ را فشر

تلفنش بس که زنگ خورد خاموش شده بود و یم   

ش تا جهنم رفته و برگشته، اما هر   دانست خانجون پی 
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چه یم کرد رسدی که نسبت به همه یافته بود را نیم     یگانه علیزاده 

 توانست عالج کند.  

لحظه چکش شد و   یاد به آغوش کشیدن نگار همان

به مغزش کوبیده شد رسش را روی در گذاشت و نالید  

 : 

 چقد دیگه باید بکشم؟   _ 

صورت مضطرب سورنا پشت پلک هایش بود که در  

 باز شد.  

دلش یم خواست آن لحظه را بارها و بارها از جهات  

ر کند. اما این چهره ی وا رفته   مختلف تحلیل و آنالی 

 کار را از او یم گرفت.  قدرت این  

فقط چند ثانیه زمان الزم بود تا خانجون نوه ی  

 خسته اش را پشت در بشناسد.  
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   یگانه علیزاده 

فریاد شادمانه اش به هوا خاست و تا ساحل به خود  

بجنبد در میان آغوش گرم و دلتنگ مادربزرگش فرو  

 رفت.  

  

 ]19:09 11.11.19[  

خانجون گذاشته و اشک  ساعتر بود که رس روی پای 

هایش از گوشه ی چشم یم چکید. هر چقدر کامران  

 و بغض گریانده بود. دست  
ی

او را خندانده بود دلتنگ

زن ال به الی موهایش یم لغزید   های آرامش بخش پی 

و بغض و لبخندش همزمان یم شکست و از  

 چشمانش رسازیر یم شد.  

ون رفته بود تا به حال بر  نگشته  محیا از صبح که بی 

بود و ساحل این خلوت و آرامش را به شدت نیاز  
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ر ساحل را با شادی به     یگانه علیزاده  زن خی  برگشیر داشت. پی 

ش داده بود و ساحل در دل پوزخند زده بود.    دخیر

باید یک روز، اساش با امجد و او صحبت یم کرد. از  

ی از   شت  که دستگی  شده بود تا به حال هیچ خی 

نده بود، مانند آرامش  امجد نبود و این کیم نگران کن 

قبل از طوفان بود، دلش شور یم زد و مدام حدس و  

 احتماالت وحشتنایک در ذهنش پدیدار یم شد.  

تنها اتفاق مثبت کنسل شدن جشن افتتاحیه ی  

شهروز بود و با این احتساب تا زمان جشن بعدی  

 هنوز امجد زمان داشت.  

او را تهدید کرده و در   این بار دیگر نیم دانست با چه

اکت محیا و   دهان شی  یم فرستند، بعد از اینکه از رسر

امجد باخی  شد، توسط سورنا تهدید شد و وسط  

کشیدن پای سورنا صد در صد موضوغ نبود که ت   



  

 

   

  
 1812 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ک جانش را در این راه فدا   اهمیت قلمداد شود. دخیر

 یم کرد.  

  

زن آخرین قطره ی اشکش را زدود و بغض   را در  پی 

 برای ت  کیس  
پستوی گلویش فرستاد، به اندازه ی کافر

نوه اش ضجه زده بود بهیر بود دیگر اتفاقات تلخ را  

 فراموش یم کردند...  

ساحل رسش را روی کوسن گذاشت و خانجون به  

خانه راه افتاد تا ناهار دخیر را آماده کند.   ر  طرف آشیی

ر وار در خود جمع شده بو  هاتی که  جنی  د و به خی 

خانجونش به او منتقل کرده بود یم اندیشید، اینکه  

دار شده بود که از زندان   ر چند ساعت قبل خی  همی 

آزاد شده است، اینکه تمام این دو روز هر ثانیه اش از  
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شهروز تمنای رضایت را کرده، اینکه شهروز شت  که     یگانه علیزاده 

ساحل دستگی  شده بود نیمه شب به آنجا آمده و  

زن  داد و  بیداد به پا کرده بود و اینکه آخر رس پی 

 پشش را از صدق دل نفرین کرده و کنار گذاشته بود.  

حواس ساحل میان صدای پربغض مادربزرگش گم  

شده بود، خییل درد داشت فرزنداتر که با خون دل  

ایم کنند   بزرگ کرده بود به رویش ایستاده و ت  احیر

زیرپا گذاشته و به  بدتر آنکه کرامات اخالفر را به کل 

ر بدتر از این   اهه رفته بودند، برای یک مادر هبچ چی  بی 

 نبود...  

خانه   ر رسش را باال آورد و ت  هوا نگاهش را به آشیی

زن به آرایم اشک یم ریخت...    فرستاد جاتی که پی 

 نکبت باری که قرار نبود  
ی

آیه کشید و به این زندیک

چشمانش را بست تا دیم   درست شود لعنت فرستاد. 
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   یگانه علیزاده 

د اما چهره ی سورنا پشت پرده ی چشمانش   آرام بگی 

 نقش بست.  

ده شد.     دلش بیشیر از قبل در هم فشر

چرا قرار نبود یک هفته بدون اتفاق ناراحت کننده ای  

ی شود؟    سیی

  

ر   ناهارش را که خورد برای تشکر و قدرداتر شسیر

ممانعت شدید  ظروف را بر عهده گرفت و با وجود 

وز شد. دلش یم خواست تا ساعتر   مادربزرگش پی 

خانه ی اوس رجب یم رفت خودش   ر دیگر که به آشیی

ر که ذهنش آزاد یم شد گوتی   را رسگرم کند، همی 

دست و پا در آورده و به رسعت خودش را به سورنا  

یم رساند. بغض چنگ یم شد در گلویش و راه نفسش  
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آمد که دانه های  را یم بست و زماتر به خود یم    یگانه علیزاده 

 اشک روی پوستش یم لغزیدند.  

لحظه ی در آغوش کشیدن نگار مثل خار در  

چشمانش یم خلید و قلبش از سینه در یم آمد، تند  

ر برود و   تند نفس عمیق یم کشید تا این بغض پایی 

 گریه و زاری را تمام کند.  

خانه   ر ظرف ها را شست دستر به رس و گوش آشیی

ض   کشید  ت زده و البته معیر و در مقابل چشمان حی 

و رسزنش گر مادربزرگش دوباره لباس پوشید و از  

ر کار را هم نیم داشت که از   خانه خارج شد. اگر همی 

 فکر و خیال دیوانه یم شد...  

هنوز چند قدم از در خانه فاصله نگرفته بود که  

منده ای صدایش کرد.    صدای دلتنگ و رسر
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   یگانه علیزاده 

اند و برای لحظه ای حس کرد  رس جایش میخکوب م

 قلبش ایستاد.  

 صدای سورنا بود...  

قدم های شتاباتر که به گوش رسید و بعد عطر  

 خوشش به مشام رسید.  

 ساحل، عزیز! صی  کن!   _ 

  
ی

ی در قلبش فرو ریخت و حس کرد تمام دلتنگ ر چی 

 های عالم روی دلش تلنبار شد.  

پر کرد و درست روبرویش  سورنا فاصله ی میانشان را 

 ایستاد.  

اشک در چشمان دخیر نم زد و رسش را باال نیاورد،  

 نیم خواست چشمان خیسش را ببیند.  
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ه نگاهش کرد، سیبک گلویش     یگانه علیزاده  سورنا چند لحظه خی 

ر شد و نیم دانست چه بگوید.    باال و پایی 

در یک حرکت دست دور شانه اش انداخت و او را به  

 میخوام! معذرت میخوام.  معذرت  _ بر کشید. 

ه زده بود ت  صدا    چنی 
بغیصر که در گلوی دخیر

ر چکید.    شکست و اشک ها ت  وقفه پایی 

تر که داشت خیس یم شد و نفس های منقطع   تر رسر

، قلب سورنا را زیر و رو کرد او را بیشیر به خود   دخیر

د و زیر گوشش پچ زد :    فشر

 لط کردم!  غلط کردم گریه نکن! غ _ 

ر در آغوشش مقاومتر نیم کرد   اینکه برای فرو رفیر

 کیم به سورنا جرات بخشید.  

ون امده از شالش، رس شانه هایش را   روی موهای بی 

 بوسید و باز معذرت خواست.  
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   یگانه علیزاده 

 ساحل دستش را باال آورد و روی سینه اش کوبید.  

 خییل نامردی!   _ 

ر ب ار  سورنا قلبش ریخت و سیبک گلویش برای چندمی 

ر شد.    باال و پایی 

 دور چشات بگردم، من که گفتم غلط کردم.   _ 

به ی آرایم به سینه اش کوبید و گفت   ساحل با رس ضر

 : 

  

 ]19:09 11.11.19[  

ر حل میشه؟    _   با غلط کردن همه چی 

سورنا دستش را محکم تر دور شانه اش حلقه کرد و با  

 امیدواری گفت :  
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، هر کار...  بگو چیکار کنم؟ هر کار   _    یگانه علیزاده 

ی
 بگ

ساحل هیچ نگفت فقط اشک هایش بیشیر چکید.  

 چه باید یم گفت؟  

 چه از او یم خواست؟  

یم خواست از نگار جدایش کند؟ عذاب وجدان نیم  

گرفت؟ اگر بالتی رس نگار یم آمد چه؟ خودش را یم  

 بخشید؟  

 دردمندانه به این نتیجه رسید که باید بسوزد و بسازد.  

رسش را از سینه اش جدا کرد و با صدای خسته ای  

 گفت :  

 باید برم رس کار.   _ 

و عقب گرد کرد که برود، سورنا متحی  دستش را  

 گرفت و نگهش داشت :  

 ساحل؟   _ 
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   یگانه علیزاده 

د   ساحل بغضش گرفت. نگاهش را به دور دست سیی

 تا محبت چشمان سورنا دلش را نلرزاند.  

م، بگو...  بگو منو  _   بخشیدی تا آروم بگی 

ر فرستاد و با صدای لرزان و   ساحل بغضش را پایی 

 لحن عاجزانه ای گفت :  

 کاری نکرده بودی...    _ 

حاال که از زوایای مختلف بررش یم کرد حق رسزنش  

کردن به خود نیم داد. اگر قرار بود کیس رسزنش  

نگار و سورنا  شود باید خودش یم شد، او که میان 

 دیوار کشیده بود.  

این اندیشه که از ذهنش گذشت یاس عمیقر در دلش  

 سایه انداخت و دلش گرفت.  
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ده شد تصور اینکه بغل     یگانه علیزاده  اما قلب سورنا بیشیر فشر

کردن دخیر دیگری برایش ت  اهمیت باشد مثل یک  

 باخت بزرگ بود.  

ون کشید و باز به راه   ساحل دستش را از دستش بی 

 افتاد. 

سورنا مظلومانه و کودکانه به دنبالش دوید و با نگراتر  

 گفت :  

ساحل، به موت قسم خی  نداشتم میخواد بیاد،   _ 

 اصال نیم دونستم.  

 ساحل نگاهش نیم کرد.  

د و لب زد :    سورنا بازوهایش را فشر

 نگاه کن منو، اون منو بغل کرد...   _ 

دداری  قلب ساحل تی  کشید و لب هایش را برای خو 

د.    بیشیر بهم فشر
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   یگانه علیزاده 

هر چه دخیر به سکوتش پافشاری یم کرد سورنا  

 بیشیر یم ترسید.  

ر تو رو نگاه   _  من.. من نیم خواستم. من داشتم رفیر

یم کردم که نگار اومد. فقط خواستم از دانشکده  

مش.   ون بی   بی 

ر زد زیر گریه زد.    اما اون توی ماشی 

گرفت و تکان کوچگ داد و تکرار    بازو هایش را دوباره

 کرد :  

 نیم خواستم باهاش برم.   _ 

ر باری بود که سورنا دستپاچه و مضطرب به   این اولی 

نظر یم رسید، انگار انقضای اعتماد به نفسش رس  

رسیده بود که لحظه به لحظه گیج و رسدرگم شده و  
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نمیدانست کار درست یا غلط چیست و یا چه     یگانه علیزاده 

 دخیر را رایصر کند.  توضیچ بدهد تا 

ساحل ت  طاقت از یادآوری آن لحظه با صدای خفه  

 ای گفت :  

ویل این کارو کردی! هم بغلش کردی، هم آرومش   _ 

. متوجه نیستر چه حال و روز   کردی، هم باهاش رفتر

ی پیدا کردم؟ حاال همه ی دانشکده درباره   ر رقت انگی 

نن.   ر  ی ما حرف می 

 داد و در تصحیح حرفش اضافه کرد :  رسش را تکان 

نن، اینکه چه دخیر   _  ر ه بگم، در مورد من حرف می 
بهیر

ر تو هیچ   آویزونیم یا بدتر اینکه با دوست دخیر داشیر

 مشکیل ندارم میفهیم؟  

ر کلماتش تمرکزش   ه نگاهش یم کرد گایه بی  سورنا خی 

را از دست یم داد و چشمانش به سمت چانه ی  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ت و باز رسسختانه جلوی خود را  لرزانش راه یم گرف

 یم گرفت تا کاری بر خالف میل دخیر نکند.  

حاال من چیکار کنم؟ چیکار کنم تا دلت باهام صاف   _ 

 شه؟ هان؟  

 این را با صدای آرام و بیچاره ای زمزمه کرده بود.  

  . 
ی

دیدن این سورنای متفاوت هم درد داشت هم تازیک

سیع یم کرد که اتفاق ظهر را   انگار حتر اگر ساحل

 سورنا به یادش یم انداخت که  
ی

مندیک فراموش کند رسر

اتفاق ساده و پیش پا افتاده ای رخ نداده بود و از آن  

 داشت که تا به حال ترس را در تر تر  
ی

جهت تازیک

 چشمانش ندیده بود. هیچوقت!  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
شاید شت  که او را میان آن همه قمه به دست دیده     یگانه علیزاده 

رخش پریده بود اما جنس ترس و نگراتر  بود رنگ از  

 امشب را نداشت.  

 سورنا بیچاره به نظر یم رسید.  

! من خودم خوب میشم، بذار   _  هیچکار سورنا هیچی

 برم. و سیع کرد خودش را از حصار سورنا برهاند.  

سورنا رسی    ع به خودش آمد و قبل از اینکه از محدوده  

 اش دور شود راهش را بست و پرسید :  

پس چرا تلفنتو خاموش کردی؟ چرا جوابمو   _ 

ندادی؟ ساحل بر آشفته از پرسش و پاسخ های  

لعنتر که هر چه بیشیر دور میشد بیشیر در عمقش  

 گی  یم افتاد با تغی  گفت :  

واقعا نمیتوتر متوجه بیسر من چی دیدم و حالم چی   _ 

 شد؟ سورنا رسی    ع و دلجویانه گفت :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

دم، ... خوردم اعصابتو بهم ریختم.  من غلط کر  _ 

 من...  

؟   _ 
ی

 بسه دیگه! اینا چیه که میگ

ی بخواه تا من سه سوته واست   _  ر خب بگو! یه چی 

م از عذاب وجدان. بگو..   حلش کنم، بگو دارم میمی 

ی   ر ی که بعد چشات یه پر اشک نشه، یه چی  ر یه چی 

 که بعد با هم بخندیم..  

 ساحل!  

 دا کرد.  و بعد با زاری نامش را ص

چشمان ساحل به آتر پر شد و برای اینکه حال نزارش  

ر انداخت.    را پنهان کند، رسش را پایی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
سکوت ساحل که طوالتر شد سورنا دستش را کشید     یگانه علیزاده 

و به سمت ماشینش که چراغ های روشنش منظره  

 ی پیش رویشان را روشن کرده بود پیش برد.  

بزرگ سورنا گم  دست ساحل ت  حرکت در دست 

دنش هر چند ثانیه یک بار   شده بود و سورنا با فشر

 ناخودآکاه او را ترغیب به واکنش یم کرد.  

بدون آنکه دستش را رها کند، در عقب را باز کرد و  

ون زده از آن   کیسه ی بزرگ خرید که محتویات بی 

ون   ابروهای ساحل را همان لحظه باال پرانده بود، بی 

 آورد.  

ر وا _   سه تو خریدم! دوست داری؟  ببی 

ت زده ی ساحل زل زد.    و با امیدواری به چشمان حی 

 ساحل چند لحظه  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ]19:10 11.11.19[  

ه ی حجم بزرگ کیسه بود که به نظر یم رسید   خی 

 یک هاییی مارکت را خایل کرده باشد.  

لبخند روی لب هایش نشست و ت  شباهت به حس  

 جوشیده بود لب زد :    خوت  که در دلش

 باج خریدی؟   _ 

 سورنا رسی    ع واکنش نشان داد :  

ان کنم.    _   نه فقط خواستم جی 

 ادامه داد :  
ی

 و بعد با ذوق زدیک

 امشبم بارسا یه بازی مهم داره بیا بریم خونه ی من.   _ 

و بعد امیدوار تر از قبل و با چشماتر که یم درخشید  

 میای؟    _ پرسید : 
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 ناباورانه ای زد و گفت :  ساحل تک خند    یگانه علیزاده 

 گرفتر منو؟    _ 

اخم های سورنا به آتر درهم رفت. ساحل راه آمده را 

 برگشت و با عتاب غرید :  

 دنبالم نیا!   _ 

سورنا هاج و واج از تغیی  ناگهاتر اش چند لحظه  

 مبهوت ماند.  

چه گفته بود که او را بر آشفته بود؟ از همان جا  

 مستاصل داد کشید :  

 ه غلظ کردم؟  باز چ _ 

ساحل با شنیدن صدای بلند و ت  مهابایش رس جایش  

ایستاد، بهیر نبود حرف یم زد؟ با حرف حلش یم کرد  

قبل از اینکه دلخوری ها در دلش رسوب کرده و از  

د ؟    اش کینه به دل بگی 
ی

 عزیز ترین مرد زندیک
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

راه رفته را برگشت و بدون آنکه حرف کش دهد  

 رسید  خشن پ 

 : 

 اگه کار جنابعالیو من یم کردم چیک...   _ 

قبل از اینکه جمله ی ساحل به پایان رسد سورنا ت   

 انعطاف و خشن تر از او حرفش را برید :  

 گردن جفتتونو خرد یم کردم!    _ 

حرفش چنان ضی    ح و قاطع بود که چند لحظه  

 فراموش کرد.  ساحل هر چه یم خواست بگوید را 

سورنا طوری حق به جانب نگاهش یم کرد که هیچ  

 شک و تردیدی از حرفش استنباط نیم شد.  

 ساحل به خود آمد و با طلبکاری گفت :  

 پس بزنم گردنتو بشکنم من؟   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
چشمان آماده به حمله ی دخیر تمام خشم سورنا را     یگانه علیزاده 

 فرو کش کرد.  

ر را فراموش کرد فقط عشق بود که روی پ  رده  همه چی 

 ی چشمش سایه انداخت.  

دست پشت کمرش گذاشت و او را به خود نزدیک  

کرد، در حالیکه با یک دستش او را در جوار خود نگه  

ون آمده از   داشته و با دست دیگرش موهای بی 

 شالش را نوازش یم کرد به آرایم لب زد :  

من  بزن! بشکن! تو اختیار هر کاری رو داری که با  _ 

  !  بکتر

 گردنش را کج و نزدیک کرد :  

 از مو باریک تر!   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یتر در رستارس وجود ساحل به جریان   مور مور شی 

افتاد. گرما و حرارتش به صورتش رسید و گونه هایش  

 رنگ گرفت.  

چشمان آرام و کیم هم خمار مرد جوان و لحن رس به  

 دارانه اش او را نرم کرده بود.  

 کرده بود...    حس و حالش به کل تغیی  

دلش طنازی یم خواست و برای یک بار هم که شده  

 شیطنت!  

انه لب زد :    انگشتانش را روی گردنش کشید و دلی 

 از مو باریک تر؟!   _ 
ی

 به این تنه ی درخت میگ

سورنا انگشتش را از تیغه ی بیتر اش رساند تا روی  

 لب هایش رسید :  

 واسه تو!   _ 
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به ی    یگانه علیزاده   آرایم زد و نرم ادامه داد :  روی لب هایش ضر

 فقط واسه ی تو از مو باریک تره!   _ 

ساحل ناتوان از خودداری اش لبخند زد... بعد لب  

 هایش کش آمد... و بعد خندید.  

ه به گونه های دخیر   سورنا نفس راحتر کشید و خی 

 گفت :  

 سورن قربون خنده هات بره!  _ 

ر رسش را به  مگی  زیر انداخت و سورنا برای  ساحل رسر

 اینکه گونه های رسخ او را بیشیر ببیند ادامه داد :  

 _    !  من دور رست بگردم آخه دلی 

دستانش در صورت کوچکش به گردش در آمد و  

 ادامه داد :  

پا، این ابروها اصال هر   _ 
ُ
پا
ُ
من دور این چشما، این لل

 چی که ساحِلساحل سورن داره بگردم!  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یتر در تمام تن دخیر به جریان افتاده بود،   لرزه ی شی 

ه و گرم او داشت کم یم آورد. رسش را   زیر نگاه خی 

 روی سینه اش گذاشت و چند لحظه آرام گرفت.  

سورنا یک دستش را پشت رسش گذاشت و دیگری  

 هنوز دور کمرش حلقه بود :  

 در بادیه ی عشق  اگر سی  شدم پی  شدم   _ 

  شدم  خسته و دلگی  

ت نیست حذر ما را...  
َ
ه
َ
 از رخ همچو َمَ
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   یگانه علیزاده 

 

            

  

      

  

                  

_            

_             
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   یگانه علیزاده 

لحظاتر که برای هر دو زودتر از مدت زمان  پس از  

ی شده بود ساحل به حرف آمد، یم   واقیع اش سیی

ی به جا بگذارد...    خواست از امشب یک نتیحه گی 

به ی آرایم با کف دست روی   دستش را باال آورد و ضر

 سینه ی پهن سورنا زد و  تهدید وارانه گفت : 

اگه یکبار دیگه از این حرکتا واسه  این بار هیچی اما  _ 

ای مردم بزتر به جون خودم جیگرتو در میارم.    دخیر

 سورنا نرم خندید و نرم تر از آن گفت :  

 چشم!   _ 

 دیگه دخیر دور و برت ببینم نه من نه تو ها!   _ 

 چشم!   _ 

ی باهات حرف زد، مثل یه پش خوب   _  هر دخیر

ر نگاش نیم کنیا!    رستو میندازی پایی 
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د :  سو    یگانه علیزاده   رنا بلند خندید و او را به خود فشر

 چشم!   _ 

ی پیشت اومد حواله ش میکتر به   _  اصال هر دخیر

 من!  

 چشم عزیز دل! چشم!   _ 

ساحل در آغوشش جا به جا شد و با چشماتر که  

سورنا ندیده یم دانست دارد در کاسه ی چشمش یم  

 چرخد گفت :  

 ببینم چی پیش میاد...  حاال همینارو رعایت کن   _ 

 سورنا باز خندید... این بار بلند تر و طوالتر تر...  

رسش را عقب برد و با همان ته خنده رو به آسمان  

 لب زد :  

 ای خدا! من فدای این دخیر بشم یا هنوز زوده؟!   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

  

 ]16:36 29.11.19[  

 152# 

  

  

  

  

که  دفیر وکالت حاج احمد خلوت تر از هر زماتر بود  

سورنا به خاطر یم آورد، حتر از منیسر و سایر  

ی نبود کار سختر نبود که   ر خی  همکاران حاج احمد نی 

این خلوتر ارتباط مستقییم با او و دخیر کنارش  

 داشت.  
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اما نکته ی قابل توجه این بود که هنوز پدرش تماس     یگانه علیزاده 

ر و یا پر رسزنیسر با او نگرفته بود و   تعجب  هشدارآمی 

ی کف دست   ر یم کرد اگر حاج احمد تا به حال چی 

پدرش نگذاشته بود. نفس عمیقر کشید و دست  

د تا به او قوت قلب رفته اش را   ساحل را فشر

بازگرداند. چشمان دلواپس ساحل در صورتش چرچر  

ر شد.    زد و سیبک گلویش باال و پایی 

شب بود و بدون آنکه به خانجون اطالغ   ۸ساعت 

شکایت از شهروز همراه سورنا پا به این   بدهد برای

 ساختمان گذاشته بود.  

عواقبش را با خودش یم سنجید و کیم هراس یم  

ر قدم جدی اش برای بدست آوردن   گرفت، این اولی 

اموال دزدیده شده اش بود و سهم عظیم هراسش از  

ر حاالیش با   این بود که شهروز را رس لج بیندازد همی 

وثیقه آزاد بود اما ناخواسته کار به جاتی رسیده  قید 



  

 

   

  
 1840 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ی   بود که سکوت بیشیر باعث دردرس های بیشیر

برای او بود. حاال حتر اگر او پس یم کشید سورنا به  

هیچ وجه قبول نیم کرد کارش با شهروز تمام شده  

 باشد.  

  

همه ی این ترس و نگراتر ها با دیدن سورنا و چشمان  

 ش پر زد و رفت.   پر آرامش و حامیانه ا

وقتر سورنا را پشت خودش داشت دیگر ترسیدن  

 معناتی نداشت.  

سش را پس زد و نفس عمیق کشید اگر موفقیت   اسیر

 یم خواست باید مبارزه یم کرد.  

نیم دانست امجد با او چه خواهد کرد قصد نداشت  

ر که کیس قدرتمند تر از   به هیچ وجه او را لو دهد همی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
او مخالف سیستم عمویش بود یک امتیاز بود. دلش     یگانه علیزاده 

یم خواست این نظام رسمایه داری که برای خودش  

برپا کرده بود به زودی برچیده شود حاال یا به دست  

 خودش و یا قدرتمند تر از او...  

 رفت که تابلوی طالتی  
ر
سورنا یک راست به طرف اتاف

رده  رنگ روی در فرد درون اتاق را به خوت  معرفر ک

ی.    بود : احمد دانش، وکیل پایه یک دادگسیر

ر کشید و در   ه را پایی  با بفرمایید دانش سورنا دستگی 

باز شد.سورنا بدون آنکه دست ساحل را رها کند پا به  

اتاق گذاشت.دانش رس پا منتظر ایستاده و با لبخند  

 محجوبانه منتظرشان بود.  

 سالم خوش اومدید.   _ 

 _   !  ممنونم حاچ 
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   یگانه علیزاده 

که به ساحل رسید ناخودآگاه دستش روی  نوبت  

 سینه قرار گرفت و سالم گفت.  

دانش لبخندی زد و با اشاره به صندیل ها آنها را به  

ر فرا خواند.    نشسیر

روی مبل دو نفره جا گرفتند و دانش برای پذیراتی  

 خود از جا برخاست.  

 چای یا قهوه؟   _ 

ی میل   _  ر  نداریم.  بفرما حاچ  چی 

ه قبلش یه لت  تر   _  خییل با هم کار داریم پشم بهیر

ون رفت و آن دو را برای   کنیم. دانش از اتاق بی 

دقایقر تنها گذاشت. سورنا دستش را پشت کمر  

 ساحل گذاشت و با لبخند پرسید :  

 چرا پریشوتر خوشگله؟ ساحل آیه کشید و گفت :   _ 
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سم عمو لج کنه به خاک سیاه بشون  _    یگانه علیزاده   تم.  مییر

 سورنا اخم کرد او را به خود نزدیک کرد و گفت :  

مگه من مردم؟ ما از اولشم اشتباه کردیم از راه   _ 

 قانون نیفتادیم دنبالش.  

د و ادامه داد :   شانه اش را فشر

سه که از هزار جا گاف داده.   _   اون باید بیر

گرفت  ساحل در آغوشش جا به جا شد و رسش را باال  

 تا کوه پشتیبانش را بهیر ببیند: 

 سورنا؟   _ 

 جونم؟   _ 

من اگه تو رو نمیداشتم باید چه گیل به رسم یم   _ 

 گرفتم؟!  

 سورنا خندید رسش را به سمتش پیش آورد و گفت :  
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   یگانه علیزاده 

 کردی پشیمون   _ 
ی

حاال وقتر یه عمر باهام زندیک

 شدی، این حرفو یادت میندازم!  

ی که گفته بود ساحل را پر از عشق و  جمله ی   ر طیر

 با سورنا آن هم  
ی

ه کرد. تصور رویای زندیک ر امید و انگی 

برای یک عمر لذتر بود که برای یک ثانیه هم او را  

 غرق شادی یم کرد.  

حاال چفت آغوشش نشسته بود و تصویر آینده را در  

میان محبت شناور در چشمانش یم دید... دستش را  

روی زلف هایش تا روی ریشش کشید و   باال آورد و از 

 لب زد :  

تو چقدر خوت  سورنا، منو با همه دیوونه بازیام ول   _ 

 نکردی.  

 منو از خودت محروم نکردی. 
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سورنا رسش را خم کرد و کف دستش را پر مهر     یگانه علیزاده 

 بوسید :  

 من فقط با تو انقد خوبم!   _ 

ر بار انگار تمام مرز  های ذهتر اش را  ساحل برای اولی 

کنار گذاشته بود، اصال دلش نیم خواست به هیچی  

فکر کند. نه به نگار، نه به وضعیت نامشخص  

خودش و نه به هیچ کدام از محدودیت ها و موانع  

ی و طنازی یم خواست، دلش   رس راهشان، دلش دلی 

 دل به دل دادن های سورنا را یم خواست...  

ره زد و با لحتر  دستانش را پشت گردن سورنا بهم گ

 نجواگونه گفت :  

عاشقت شدم پشجون، اونم بدجوری بیشیر از   _ 

 تموم زندگیم دوستت دارم!  
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   یگانه علیزاده 

و بدون آنکه رنگ پریده ی سورنا را متوجه شود  

 رسش را در گودی گردنش فرو برد.  

ر بار تحت   قلب سورنا دیوانه وار یم کوبید و برای اولی 

بود. اینکه از زبان ساحل که مدام مثل  تاثی  قرار گرفته 

مایه از دستش رس یم خورد و در یم رفت این حرف  

 غی  قابل وصف، در تنش به پا یم  
ها را یم شنید لذتر

کرد، حال خودش را نیم فهمید، دوست داشت بارها  

د و باز از نو بشنود. بعد از   ک اقرار بگی 
و بارها از دخیر

ر و آمدن انگار بال  خره  دلش را بدست  آن همه رفیر

آورده بود. دستانش دور شانه های ساحل حلقه شد  

 و با احساسات عمیقر که از او در دلش یم جوشید  

  

 ]16:36 29.11.19[  
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 به برش کشید. محکم و پر مهر...     یگانه علیزاده 

سورنا دور رست بگرده، بذار این مشکلم حل شه،   _ 

مو از خانجون خواستگاری   با اهل بیت میام دلی 

 میکنم.  

ک در اغوشش را کیش و مات   این بار او بود که دخیر

 کرده بود.  

 ساحل با شگفتر رس از سینه اش برداشت و پرسید :  

؟   _   چی گفتر

م گر گرفته   چشمانش گرد و صورتش از خجالت و رسر

بود، اما این نگاه براق میل به تکرار و شنیدن دوباره  

 داشت نه اینکه نفهمیده باشد! 

 رنا روی پیشاتر اش را بوسید و تکرار کرد :  سو 

 میام خواستگاریت!   _ 
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   یگانه علیزاده 

تقه ای که به در خورد و بعد سیتر که جلوتر از  

ت زده ی ساحل   دانش آمد نگذاشت چشمان حی 

ه بماند.  حاج احمد هنوز سیع داشت   روی سورنا خی 

سورنا  با تاخی  داخل آید، عشق عمیقر که در چشمان 

دیده بود او را مصمم کرده بود اتفاقات غی  قابل  

برگشتر میانشان رخ داده و دلش نیم خواست با یکهو  

منتظره ای ببیند، هر چند   وارد شدنش صحنه ی غی 

از سورنای خانزاده ای که یم شناخت این اتفاق بعید  

 بود، اما از یک عاشق نه!  

بلند شد تا  سورنا با احتیاط ساحل را رها کرد و از جا 

د.   سیتر را از دست دانش بگی 

 _   ! منده کردی حاچ   رسر

 _   . ر منده پشم، کاری نبود بفرما بشی   دشمنت رسر
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ساحل با صداتی که از شنیدن حرف های سورنا     یگانه علیزاده 

 هنوز به خود نیامده بود زمزمه کرد :  

 خییل ممنونم، زحمت دادیم.   _ 

پراند و بحث را از رس  دانش خواهش میکنیم زیر لب 

گرفت. جدیتر که با جمالت حقوفر دانش در اتاق  

پیچید آن دو را تا حدی از لحظات عاشقانه ی  

قبلشان جدا کرد. چند روز بعد قرار دادگاه ساخل فرا  

یم رسید و تا آن زمان باید مدارک جمع اوری شده ی  

شان به قدری یم بود تا از شکایت شهروز را ت  اثر کند  

حداقل بتوانند با تکیه بر مدارک با شهروز بر رس    و یا 

ر مذاکره بشینند. هر چه سواالت شهروز بیشیر یم   می 

شد، ساحل بیشیر به هراس و دو دیل یم افتاد که آیا  

 از وجود امجد حرفر بزند یا نه.  
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   یگانه علیزاده 

به طرز عجیت  دلش نیم خواست او را به دردرس  

دو   بیندازد شاید فقط به همان دلییل که میان هر 

ک بود.    مشیر

شکایت نامه تنظیم و امضا پشت امضا گرفته شد.  

دست ساحل کیم یم لرزید اما نگاه حامیانه و پر  

 محبت سورنا دلش را قرص کرد.  

ون یم آمد   وقتر از اتاق دانش با لبخندی پر تردید بی 

  
ی

نیم دانست باز قرار است یک شوک دیکر به زندیک

را به گریم   اش وارد شود. سورنا دست حاج احمد 

ش صمیمانه تشکر کرد،   د و بابت کمک های اخی  فشر

بر خالف اضار دانش برای همرایه آنها، اجازه نداد و  

همان جا بساط خداحافظر را برچید و همراه با  

ون زدند.    ساحل دست در دست از ساختمان بی 
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دست ساحل میان انگشتان بلند و کشیده ی سورنا     یگانه علیزاده 

د و با لبخندی عریض به روی لب مدام  گم شده بو 

به دستان گره کرده ی شان نگاه یم کرد و ته دلش قند  

 آب یم شد.  

کت مستقرت کنم از فردا ور دل   _  امشب باید بریم رسر

  .  خودم باشر

چشمان ساحل که گرد شد سورنا ت  توجه به عابرین  

خم شد و روی جفت چشمانش را بوسید و با لذت  

 گفت :  

 نجوری زل نزن، بیچاره تر میشم بچه!  آخ آخ ای _ 

ساحل با همان صورت گر گرفته اش با شگفتر پرسید  

 : 

؟   _ 
ی

 جدی میگ

 آره قربونت برم!   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 و بعد دستش را کشید و او را در آغوشش پرت کرد.  

ین ترین   بان قلبش که باز اوج گرفته بود شی  صدای ضر

رسید  نواتی بود که آن لحظه به گوش دخیر عاشق یم 

 تا اینکه صدای کلفت مردی به هوا خاست :  

 سورنا؟   _ 

ساحل هول کرده رس از سینه ی سورنا برداشت و به  

طرف منبع صدا چرخید جاتی که مردی سن و سال  

دار و متشخص ایستاده و با چشماتر پررسزنش و  

ر آنها و آغوش ممنوعه ی شان را یم   خشمگی 

 نگریست.  

ر و برنده بود که ساحل ناخودآگاه  آنقدر نگاه  مرد تی 

شانه ای که به بازوی سورنا چسبیده بود جدا کرد و با  

 فاصله ایستاد.  
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 صدای سورنا با مکث و تاخی  به گوش رسید :     یگانه علیزاده 

 _   !  سالم حاچ 

نگاه ساحل یکه خورده از روی سورنا به روی مرد   

ر   ر بر یم داشت و از روی این حاچ  گفیر مقابلشان خی 

خایل سورنا نیم توانست نسبت میانشان را  خشک و  

 حدس بزند.  

اما حاج محمد کیس نبود که به این آساتر یادش برود  

این دخیر کیست، همان روزی که با آن تیپ پشانه  

کت آمده بود یاد و خاطرش برای   همراه سورنا به رسر

ی بود که   ابد در ذهن مرد ثبت شد. این همان دخیر

بخاطرش سورنا از خود بیخود شده باز روی دور لج  

ی که باعث شد سورنا   افتاده بود، همان دخیر

ی که...    بخاطرش یک سییل نوش جان کند. آن دخیر
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   یگانه علیزاده 

حاج محمد تا فردا یم توانست از این دخیر که تا به  

حال همصحبتش نشده بود بدی و زشتر ردیف کند و  

 د.  رسزنش نگاهش یک درجه هم کاهش پیدا نکن

 آمد و ت  توجه به نگاه های  
ر سورنا از پله ها پایی 

فوقالعاده نارایصر پدرش دست ساحل را محکم تر  

 گرفت و به سمتش آمد.  

بدون اینکه به روی خودش بیاورد دستش را به سمت  

 پدرش دراز کرد و رو به دخیر گفت :  



  

  

  
 1855 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 

_                 
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   یگانه علیزاده 

س افتاده بود   تالش  این شوک کاهش یافته و به اسیر

کرد مودبانه ترین حالت ممکن را به چهره اش داده و  

 سالم بگوید.  

 _   .  سالم، شبتون بخی 

بعد ماند اظهار خوشبختر کرده و تملق به خرج دهد  

یا سکوت کرده و در این دوئیل که میان پش و پدر به  

جریان افتاده بود دخالتر نکند. حاج محمد طوری که  

ندیده و کالمش را نشنیده رو به  انگار اصال ساحل را 

 سورنا گفت :  

 باید حرف بزنیم.   _ 

واضح بود که از دیدن ساحل نه تنها خوشحال نشده  

که عصباتر هم شده است. نگاه های پر رسزنش و  

سالیم که ت  جواب مانده بود به خوت  ثابت یم کرد.  
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مزده از این ت     یگانه علیزاده 

  ساحل آب دهانش را قورت داد و رسر

اعتناتی قدیم عقب رفت، انگار واقعا نمیخواست  

د. سورنا    میان گفتگویشان قرار بگی 

رسش را تکاند اما ابروهای گره خورده اش نشان یم داد  

از رفتاری که با ساحل شده هیچ خوشش نیامده  

 است.  

 به دفیر وکالت دانش اشاره زد و پرسید :  

؟ پدرش با لحن رسدی گ _  ر  فت :  با حاچ  کاری داشتی 

ای مهم تری برای حرف زدن   _  ر آره اما یم بینم که چی 

 وجود داره.  

د و   و نگاه واضِحواضح ناخوشایندش را به ساحل سیی

 بعد به طرف سورنا برگشت.  



  

 

   

  
 1858 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ساحل رنگ پریده و با دمای بدن کاهش یافته هاج و  

واج حاج محمد را نگریست. قلبش تند تند یم کوبید و  

 رسدی روی کمرش نشسته بود.  عرق 

ک دری    غ   اما سورنا مانند همیشه حمایتش را از دخیر

ه در چشمان   نکرد، دستش را در دست گرفت و خی 

 حاج محمد گفت: 

نیم.   _  ر  ساحلو برسونم خونه، میام حرف می 

نه ممنوِنممنون دستپاچه و بلند ساحل با صدای  

ر االن در هم   ر حاج محمد که یم گفت همی  تحکم آمی 

آمیخت و سپس سکوت رسد و ممتدی سایه  

 انداخت.  

ساحل یخ زده از صدای بلند حاج محمد و  سورناتی  

که قصد کوتاه آمدن نداشت به هراس افتاده بود،  
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ر دیدار یک دعوا و     یگانه علیزاده  ر اولی  دلش نیم خواست در همی 

یا جنگ لفظر پیش آید اما این چشمان پررسزنش و  

 را یم چید.  عصباتر داشت مقدماتش 

ساحل آب دهانش را قورت داد و قدم رفته اش را  

 برگشت.  

ه در نگاه پدرش و صورتر که داشت قرمز   سورنا خی 

 یم شد ایستاده بود.  

ر خیابون... خرید دارم، لطفا با...   _   من همی 

قبل از اینکه جمله اش کامل شود سورنا رو به سمت  

 حاج محمد محکم گفت :  

 یم.  با هم می   ۳پس هر  _ 

د.    و بعد جلوتر از همه به راه افتاد و سوییچ را فشر
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   یگانه علیزاده 

ساحل مستاصل و درمانده، خجالت زده از حضوری  

که با نگاه های برنده ی حاج محمد حس مزاحم را به  

 او القا یم کرد مانده بود چه کند؟  

 سورنا در را باز و رو به آن دو گفت :  

؟   _  ر  چرا معطلی 

نیم دانست این کینه و کدورت عمیق میان  ساحل 

چشمان حاج محمد از چه روست، طوری نگاهش یم  

 ت  اصل و  
کرد که انگار دارد به یک دخیر خیاباتر

نسب یم نگرد، اما سورنا دلیل رفتار پدرش را خوب یم  

دانست بخصوص که هنوز دعواتی که چند ماه قبل  

نگ  بخاطرش کرده و سییل که خورده بود در گوشش ز 

 یم خورد.  
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ساحل با امیدواری خصومت پدر سورنا را به آغوش     یگانه علیزاده 

دقایق قبلشان ربط داد و در دل به او حق داد که از  

ش کمیر چند قدم   این برخورد نارایصر باشد پس با اسیر

ر جلو آمد.    به سمت ماشی 

ر را دور زد و   حاج محمد با تنفر نگاه گرفت، ماشی 

 سوار شد.  

سورنا هنوز ایستاده و نگاهش به ساحل و زیر چشیم  

 پدرش را یم پایید.  

ساحل با قدم های سست و کش دار بالخره به سورنا  

ر گشود، سورنا   رسید و تا لب به اضار برای تنها رفیر

ر را باز کرد.    دست پشت کمرش گذاشت و در ماشی 

ر عشقم!   _   بشی 

ت  زده نگاهش  گردن ساحل که به یکباره چرخید و حی 

کرد سورنا را خنداند، در وضعیت متشنچ  که قرار  
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   یگانه علیزاده 

داشتند خندیدن ت  معتر بود، اما سورنا نیم  

 بماند.  
ر
ایط به همان وضع باف  خواست رسر

ر حاچ  باس با عروس آینده ش آشنا   _  هیشش! بشی 

 بشه دیگه!  

ر ترغیب کرد.   دن شانه اش او را برای نشسیر و با فشر

ا صورتر رسخ از خجالت نشست و خودش را  ساحل ب 

 در آغوش گرفت.  

انرژی منقر که از حاج محمد ساطع میشد به قدری  

زیاد بود که همان لحظه از نشستنش به شدت  

 پشیمان شود.  

اما هنوز نگاه های حامیانه و پر محبت سورنا برقرار  

بود و با تکیه بر او یم توانست رسدی پدرش را تحمل  

 کند.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
به سمت خیابان موردنظر ساحل راند و آینه را  سورنا     یگانه علیزاده 

ک تنظیم کرد. تمام   س دخیر رو به صورت پر اسیر

تالشش بر این بود جو را از آن حالت خفقان خارج  

 کند. رو به ساحل گفت :  

م.   _   خریدات چیان؟ لیست کن برم بگی 

ساحل نگاه رسییع به حاج محمد کرد و با چشم و ابرو  

آینه درخواست سورنا را رد کرد، اما سورنا قرار   رو به 

 نبود به این آساتر عقب بکشد.  

 بجنب ساحل!   _ 

 ساحل دوباره چشم و ابرو آمد و بالخره گفت :  

م، باید   _  نه ممنون، من خودمم نمیدونم چی باید بگی 

 خودم برم.  

و بعد دوباره به پدرش که نارایصر رو به شیشه کرده  

 لب زد :  بود اشاره زد و 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 تو نیا با من!   _ 

ش   ی که اسیر س دخیر سورنا لب خواتر کرد و از اسیر

 نیم شد به خنده افتاد.  

ر گوشه ی خیابان متوقف شد ساحل   وقتر ماشی 

رسی    ع کوله اش را چنگ زد و با خداحافظر رسی    ع رو  

ر پیاده شد.    به هر دو از ماشی 
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 پدرش گفت :   سورنا رو به 

باید باهاش برم، این موقع شب نمیتونم تنهاش   _ 

 بذارم.  

 حاج محمد با لحن گزنده ای گفت :  
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این موقع شب اگر بدموقع است نباید برای خرید   _    یگانه علیزاده 

ون.    پاشو میذاشت بی 

اگه شما و ت  توجیه تونو نیم دید مجبور نیم شد   _ 

 به دروغ خریدو بهانه کنه.  

اعصات  خراب زمزمه کرده بود. دلش  با صدای آرام اما 

ایم کند اما بعیصر اوقات این روی   نیم خواست ت  احیر

قابل تحمل یم شد، اصال از زماتر   پدرش به شدت غی 

ر درهم پیچید.    که نگار را مطرح کرد همه چی 

ر پیاده شد و به سمت ساحیل که با قدم های   از ماشی 

رفت پا تند کرد. در چند قدیم  شتابزده درون پاساژ یم 

 اش که رسید صدایش کرد.  

؟   _   یه بچه چرا چار نعل میتازوتر

ساحل یکه خورده از شنیدن صدای سورنا به عقب  

ر و بعد هم   چرخید. در حالیکه پیاده شدنش از ماشی 
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   یگانه علیزاده 

آنجا ایستادنش را هیچ انتظار نداشت متعجب گفت  

 : 

 چرا دنبال من اومدی؟   _ 

 انه اش انداخت و گفت :  سورنا دست دور ش 

 ساعتو دیدی؟ یازده و نیمه!   _ 

ون خزید و با دلواپیس گفت :    ساحل از آغوشش بی 

سورنا بابات، ت  خیال ما شو! رسر میشه، من االن   _ 

م برمیگردم.    آژانس میگی 

سورنا چانه باال انداخت، دستش را کشید و رو به جلو  

 حرکت کرد :  

 میشه تنهات  نوچ! نمیشه! خود حاجیم عصت   _ 

 بذارم.  

 ساحل عاقل اندر سفیه نگاهش کرد و گفت :  
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 آره حتما!   _    یگانه علیزاده 

من که میشم؟ نمیشم؟ انقدر بحث نکن اگه   _ 

 خریدی داری انجام بده بریم سوار شیم.  

ر کوبید و نق نق کنان   ساحل با ناله پایش را به زمی 

 گفت :  

 سورنا!!!   _ 

 سورناااا؟  جوِن  _ 

 لحنش به تقلید از دخیر کشدار شده بود.  

ر مغازه ی پاساژ راه افتاد و پکر گفت :    به سمت اولی 

بابات چرا ازم بدشون میاد؟ چون تو خیابون پریدم   _ 

 بغلت یا نکنه ظاهرم موجه نیست ؟  

و بعد با شک و تردید دستر به مانتویش کشید و  

 منتظر به سورنا چشم دوخت.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 خنده دست دور گردنش انداخت و گفت :   سورنا با 

نه دورت بگردم این بحثا نیست اصال! حاچ  یکم با   _ 

دور و بریای من مشکل داره، هریک! واسش فرق  

 نمیکنه، فقط با رفیقای من حال نمیکنه.  

ساحل مغموم و متفکر سکوت کرد. اگر پدرش  

. انگار از رس  اینگونه بود خدا مادرش را بخی  یم کرد 

شب که از خواستگاری گفته بود ساحل را نگران  

 آینده و برخورد های احتمایل کرده بود.  

 من من کنان و شمرده شمرده پرسید :  

؟   _  ر  مامانتم ممکنه باهام حال نکیر

لحن ترسیده و محتاط گونه اش آنقدر به نظر سورنا  

ین آمد که غش غش و با صدای بلند زیر خنده زد.    شی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
و دستش را چنگ گونه های دخیر کرد و با لذت  د   یگانه علیزاده 

 کشید :  

ین زبون من! کیه که از تو بدش بیاد یا   _  ای خدا شی 

باهات حال نکنه؟ هان؟ من تمام قد فدات شم که از  

 االن رفتر تو فکر خواستگاری! 

ساحل رسخ شده از ت  پرواتی سورنا و نگاه هاتی که  

پاساژ به سمتشان روانه یم کردند با  افراد موجود در  

 شماتت و خجالت گفت :  

 عههه زشته نکن!   _ 

ک را   ساحل ت  خیال همه خم شد و بناگوش دخیر

 بوسید و با آن صدای خش دارش زمزمه کرد :  

س همه عاشقت میشن!  _   نیر
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   یگانه علیزاده 

قلب دخیر یه یم ریخت و یه سیع داشت جمعش  

ر  کند اما این سورنای ت  پروا که گوتی از هی چ چی 

 خجالت زده نمیشد راهش را سخت کرده بود.  

 راهش را به سمت خروچ  تغیی  داد و گفت :  

 برگردیم من که از اولم خرید نداشتم.   _ 

سورنا خودش را به او رساند و نیمه شوچر نیمه جدی  

 گفت :  

از غرغرای پدر شوهرت خسته نشو خوشگله، به   _ 

 مرور...  

چنان با چشمان گرد شده به سمتش برگشت  ساحل 

 که حرف در دهانش نیمه ماند.  

 چیه؟ چی گفتم مگه؟   _ 
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لب هایش کش یم آمد ویل سیع داشت نخندد.     یگانه علیزاده 

 صورت ساحل از بس گر گرفته بود رسخ رسخ بود.  

 سورنا با ولع لپش را کشید و گفت :  

 ای خدا فنچ گاز گرفتتر چه چشیم گشاد کرده!   _ 

لندی به حرفش دست در دست ساحیل  و با قه قه ب 

ت و ناباوری زبانش بند آمده بود از پاساژ   که از حی 

ون آمد.    بی 

داشتم میگفتم پدر شوهر آینده ات یه خرده بد   _ 

 قلقه ویل به مرور درست میشه! دونت وُورُیری!  

  

  

در یگ از کالس های عمویم اش نشسته و دیدار  

سورنا را برای خود مرور یم کرد. نکات  دیشب با پدر 

ر باعث پکر و ت     زیادی دریافته بود که همی 
منقر
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   یگانه علیزاده 

حوصله شدنش شده بود، پدری که دیده بود بیشیر  

از آن چه سورنا گفته بود بدقلق و یک دنده به نظر  

یم رسید و ساحل نیم دانست چه رفتاری پیشه کند،  

این   تمام نگراتر اش بابت این بود که روزی تمام 

نارضایتر های پدرش به سورنا هم منتقل شود و  

 بالخره برای همیشه دل از او کنده و ترکش کند.  

ه    راه گرفته خی 
دست زیر چانه گذاشته و با چشماتر

ی تخته و نکات نوشته شده روی آن بود، در حالیکه  

 افکارش فرسنگ ها آن طرف تر سی  یم کرد.  

رید من در آوردی شان برگشتند  شب قبل وقتر از خ 

ر پیاده شد و بدون آنکه   حاج محمد با غیظ از ماشی 

کالیم بر زبان بیاورد، در مقابل چشمان متعحب آن  

دو، برای تاکیس دست تکاند و بعد هم سوار شد.  

برای صدا زدن های سورنا هم تره خرد نکرد. سورنا  
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ه به ماشیتر بود که در پیچ خیابان     یگانه علیزاده  هاج و واج خی 

اپدید شده و پدرش را با خود برده بود. ساحل  ن 

 دستپاچه پشت رسش ایستاد و گفت :  

 بابات حتما بد آتییسر شده سورنا!   _ 

ر زل زده بود.    مانده از ماشی 
اما او هنوز به رد محو بافر

 هر چه با خودش حساب و کتاب یم کرد دلیل رنج  
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ر و برگشتنشان بیشیر از  یدن پدرش را نیم فهمید.  رقیر

ایم   ۵ دقیقه هم نشده بود پس دلییل برای ت  احیر

 وجود نداشت.  

ون آورد و با پدرش تماس گرفت. تماس   تلفنش را بی 

اول ت  پاسخ ماند و قطع شد اما وقتر برای بار دوم که  
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   یگانه علیزاده 

زنگ زد، حاج محمد بدون فوت وقت تماس را برقرار  

ر یک ج   مله بسنده کرد.  و به گفیر

نیم.   _  ر  خونه حرف می 

و بعد هم بالفاصله آن را قطع کرد. سورنا لعنتر زیر  

لب پراند و به ساحل اشاره زد سوار شود. شب  

قبه ی پدرش متشنج شده   میر خوبشان با حضور غی 

 بود اما بد کماکان نه!  

کت   ر به رسر وقتر ساحل را به خانه یم رساند برای رفیر

ر به  ب  عد از کالس های ساحل قرار گذاشت و رفیر

خانه ی اوس رجب را تا اطالع ثانوی غدقن کرد.   ر آشیی

برخالف تصور سورنا، ساحل با غرغر و نارضایتر این  

حرف را پذیرفت. گرچه دقایق قبل از این حرفش  

ر   استقبال کرده بود اما خوب که فکر یم کرد برای رفیر
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ید یم افتاد.  به آنجا معذب شده و به شک و ترد    یگانه علیزاده 

حضور چند ساعت بیشیر در روز کنار سورنا،  

موهبتر بود که قابل چشم پوشر نبود اما دلش رسبار  

 شدن نیم خواست.  

با همه ی این ها سورنا قوی تر از آتر بود که به غرغر  

های ساحل در این باره اهمیتر دهد، ساحل اگرچه  

نتوانست مقابل آن خواسته ی سورنا بایستد اما  

 بل سایرین که یم توانست.  مقا

پالستیک بزرگ خریدی که به مناسبت آشتر کنان  

 برایش  

خریده بود را همان عقب گذاشت و فقط یک چیپس  

ون کشید. در مقابل اضار سورنا رضایت   از درونش بی 

نداد و با دو به طرف خانه اش رفت. سورنا نیم  

بردن آن همه  دانست اما خودش که یم دانست 
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   یگانه علیزاده 

خورایک به خانه و مقابل چشمان وا رفته ی خانجون  

ایط نا به سامان اقتصادی کار   ر رسر آن هم در چنی 

منطقر نبود. پس توصیه کزد پالستیک را برای زماتر  

نگه دارند که هر دو قرار است ساعت ها با هم تنها  

 شوند.  

  

بعد از خداحافظر با او یکراست به نزد پدرش رفت تا  

ت های مهمش را بشنود. وقتر به خانه رسید از  صحب

استقبال نه چندان گرم مادرش و ماریاتی که پر  

تشویش گوشه ی سالن ایستاده بود دانست شب  

 خوت  در انتظارش نیست.  

محکم سالم داد و درست روبروی پدرش که در فکر  

عمیقر فرو رفته بود ایستاد. مدت طوالتر بود به خانه  
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صبح نکرده بود و با این اوصاف  رس نزده و شب را    یگانه علیزاده 

ر    شود برای همی 
هیچ دلش نمیخواست شب ماندتر

 ت  مقدمه پرسید :  

اومدم تا حرف های مهیم که شما رو از این رو به   _ 

  !  اون رو کرد رو بشنوم حاچ 

 و ت  مییل رسش را باال آورد و به  
حاج محمد با کرختر

. پشی که  چشمان مصمم و لجباز پشش دوخت 

خوب استخوان ترکانده و برای خودش مردی شده  

بود، پشی که ببش از سایر فرزندانش لجباز و یکدنده  

بود پشی که هر چه میکرد آبش با او در یک جوی  

 نیم رفت.  

ش از چشمانش باال آمد و روی موهاتی   نگاه با تاخی 

ر مخالفت های سورنا با طرز فکرش بود   که جز اولی 

د همیشه استایل خاص خودش را  نشست. مانن
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   یگانه علیزاده 

ت النگ و زنجی  های تی در تی که   داشت. تر رسر

 سینه ی پهنش را پوشانده بود.  

ر سینه   ک را چطور به همی 
 یادش افتاد که رس آن دخیر

چسبانده و موهایش را یم بوسید، آن هم بدون ابا و  

یم در یک مکان عمویم.    رسر

غیظ و  اخم هایش درهم رفت و نگاهش را پر از 

 رسزنش کرد.  

سورنا هنوز کالفه ایستاده بود، چشمانش ت  حوصله  

شده و کم مانده بود صدایش درآید که حاج محمد با  

 عتاب غرید :  

م نمیکتر از اون کارت اونم تو مال عام؟   _   رسر

ابروی سورنا باال پرید و رنگ از صورت ماریا و مادرش  

 پرید.  
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 اد :  حاج محمد عصباتر تر از قبل ادامه د   یگانه علیزاده 

ه ی هرج..   _   یه دخیر

 _   !  حاچ 

فریاد بلند و عصباتر سورنا که بلند شد ماریا یکه خورد  

و دست و پای مادرش به لرز افتاد. حاج محمد با  

ر پشش که اینطور   شنیدن صدای بلند و هشدار آمی 

ون پرانده بود عصت  سکوت کرد.    رگ گردن بی 

شعله یم کشید. باز حکایت  از چشمان سورنا آتش 

چند ماه قبل داشت تکرار یم شد با این تفاوت که  

ده تر شده   ر های حاج محمد هم گسیر دایره ی توهی 

 بود.  

بار قبلم گفتم،این بارم میگم، اون دخیر کیس نیست   _ 

 که این زشتر ها بهش بچسبه.  
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   یگانه علیزاده 

ر   چهره اش رسخ بود و قفسه ی سینه اش باال و پایی 

 یم شد.  

دستش مشت شده دو طرف بدنش آویزان  هر دو 

 بودند.  

 _   ! ا دنیا و آخرتتو تباه نکن حاچ   پس با تهمت و افیر

کنایه اش دل حاج محمد را سوزاند و لحظه ای او را  

ر روزی که این کدورت را میانشان   پرت کرد به اولی 

 انداخته بود.  

مادرش با احتیاط جلو آمد و سیع کرد تنش را  

خواباند اما آتیسر که به جان سورنا افتاده بود به این  ب 

 آساتر خاموش نیم شد.  

بغلش کردم و هزار بار دیگه هم میکنم، چون   _ 

 میخوامش... و بعد تی  آخر را پرتاب کرد :  
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ر دخیر ازدواج کنم.   _     یگانه علیزاده   چون قراره با همی 

سکوت رسد و مرگباری که در خانه نشست خی  از  

ت اعضای خانه یم داد و شویک که سورنا   بهت و حی 

 یکباره وارد کرده بود.  

ت به جای خشم در   ابروهای پدرش باال پرید و حی 

 صورتش نشست :  

؟   _   پس..پس نگار چی

 سورنا پوزخندی زد و رسش را ریز تکاند :  

؟    _ 
ی

؟ االن میگ  پس نگار چی

ی که نطفه ش شک و شبهه داره   ! دخیر نگار هیچی

 ...  هیچی 

ل خشمش فریاد کشید :    و ناتوان از کنیر

 _   !  نگار هیچی
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   یگانه علیزاده 

ماریا ترسیده زیر گریه زد و مادرش لرزیده لرزیده پش  

 عصباتر اش را در آغوش گرفت.  
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، نگار   _    یگانه علیزاده  شت  که به گناه نکرده قصاصم کردی حاچ 

ه ی ت  نام و نشون بود که قصد خام کردن  
یه دخیر

منو داشت، چی شد که االن به هول و وال افتادی که  

؟    پس نگار چی

نیم  ماریا با بغض و ترس پدر و برادرش را یم دید و 

دار یم کرد    بود پوریا را خی 
دانست چه بکند، شاید بهیر

تا باز با میانچ  گری این معرکه را بخواباند. مینا خانم  

با چشم های پر هراس به شوهرش التماس یم کرد  

دن هر چند ثانیه یک باِربار بازوی   تمامش کند و با فشر

پشش او را به خاموشر تشویق یم کرد، اما انگار هیچ  

 میل پس کشیدن نداشتند.    کدام

حاچ  در امتداد نگایه عمیق و پر حرف که شاید  

ه ی سورنا و طاق    اش را نشان یم داد خی 
ی

درماندیک

 شدن طاقتش بود.  



  

 

   

  
 1884 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

تو خودتم میدوتر گناه نکرده نبود که اگر بود اون   _ 

شب اون دخیر خودشو الی چادر نیم پیچوند که از  

 جلو چشم من فراری بشه!  

باوری و تاسقر عمیق از یک برداشت  سورنا با نا 

 سطچ ماندکه چه بگوید؟  

خییل سخت بود اصال دلش نیم خواست آن طور  

واضح تصورات پدرش را به رویش آورده و تصحیح  

 کند :  

ما هیچ کاری نکردیم نه اون شب و نه هیچ شب   _ 

 دیگه ای...  

چشماتر گرد شده  قلب مینا خانم تکان خورد و ماریا با 

 و قلت  که تند تند یم تپید برادرش را نگاه کرد.  



  

  

  
 1885 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
از گوش هایش حرارت بر یم خاست و از رک گوتی     یگانه علیزاده 

ت افتاده بود.    سورنا به حی 

 تلخندی زد و ادامه داد :  

 حاج محمد قضاوت فقط کار خداست!   _ 

 و بعد رو به پله ها باال رفت.  

اما ساکت نماند. اینکه هر بار  تن حاج محمد یخ کرد 

مستقیمو غی  مستقیم قضاوت هایش را زیر سوال یم  

ر و   برد و آن ها را نادرست یم پنداشت برایش سنگی 

دردآور بود اما معتقد بود درست ترین شیوه ی تربیت  

ی قبل از وقوع حادثه است آن هم   فرزندانش پیشگی 

 به این صورت...  

ی رو  ر  ح سورنا را خالند :  صدای حاج محمد مانند تی 

تو حق نداری پاتو بکیسر کنار، دست گذاشتر رو   _ 

 دخیر مردم! اسمشو انداختر رس زبونا!  



  

 

   

  
 1886 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 سورنا با تعجب به عقب برگشت و گفت :  

کدوم زبونا پدر من؟ کدوم زبون؟ بخاطر اینکه هر    _ 

 چی لیچار از دهنت دراومد، اون شب گفتم پس بریم  

وافقت نکردی اینم  خواستگاریش، خواست خدا بود م

 شد نتیجه ش.  

حاج محمد برآشفته از خونشدی پشش داد کشید و  

پشه ی ت  آبرو کیس تو این خانواده نیست   _ گفت : 

که ندونه دلباخته ی اون دخیر شدی حاال جدیدترشو  

 این شد نتیجه ش؟  
ی

 دیدی میگ

اینه رسمش المروت؟ این چه دل هرزه ایه که تو  

د و چشمانش را  دار  ی؟ سورنا دندان هایش را بهم فشر

 ت  منطق یم شد دیگر  
باز و بسته کرد، پدرش وقتر



  

  

  
 1887 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
ر جلودارش نبود، این را باید همان سال شوم     یگانه علیزاده  هیچ چی 

 یم فهمید...  

ه اش را از نفس کشیدن های عصت  پدرش   نگاه خی 

گرفت و بدون توجه به التماس های مادرش از خانه  

 ماندن هم اشتباه بود...  خارج شد، حتر یک شب 

  

ساحل ت  خی  از اتفاقات افتاده با ذهتر مشوش  

وانمود یم کرد همه ی حواسش پای استادی است که  

تخته را سیاه کرده بود. ت  عالقه و خسته از جزوه  

ش را بست و رسش را روی آن گذاشت.   ر دفیر نوشیر

ی یم شد و او از این   ر در سکوت ترسنایک سیی همه چی 

 آرامش قبل از طوفان یم هراسید.  

کالس که به پایان رسید خسته و ت  حال از جا  

برخاست و با ت  مییل وسایلش را جمع و جور و از  



  

 

   

  
 1888 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

کالس خارج شد. صدای رضا که شتاب زده او را به  

سمت خود یم خواند باعث شد فکرش پاره شده و به  

ا بتکاند نگاه پر  طرف کالس برگردد. بدون آنکه زبانش ر 

سوالش را به رضا که داشت کوله اش را انداخته و  

 جزواتش را مرتب یم کرد دوخت.  

 رضا هیجان زده گفت :  

 فردا تحویل موقته ساحل، باید شیت تحلیلو بندیم.   _ 

انگار با این خی  غم دنیا را در دلش رسازیر کرده بودند  

 شد :  
ی

 و درماندیک
ی

 که چهره اش پر از خستگ

 ای وای! خدا چرا فراموشش کرده بودم؟   _ 

رضا خوشحال از همصحبتر ساحل و یادی که به  

 چند ماه قبل پر زده بود گفت :  



  

  

  
 1889 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
نگران نباش کار زیادی نیست، فقط تحقیقات   _    یگانه علیزاده 

میداتر مونده و بعد همه ی مدارکمونو تو فرمت  

 بذاریم.  

 و با خنده اضافه کرد :  

 و شیت!   _ 

 تکاند و گفت :  ساحل آه کشید رسش را 

تحقیقات میداتر با من، فقط تو مدارکو بذار تو   _ 

 فرمت لطفا!  

 شیتم فردا سه تاتی یم بندیم.  

رضا با یادآوری فرد سویم که این روزها شایعات  

مختلقر ازش شنیده و دیده یم شد، با اخم های درهم  

 کنایه زد و گفت :  

 اون که بود و نبودش....   _ 



  

 

   

  
 1890 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

تا چشمش به چشم های آماده به حمله ی ساحل  و 

 افتاد، چشم غره ای رفت و سکوت کرد.  

بگذریم، پس امروز هر چی برداشت کردی بفرست   _ 

 برام.  

 و بعد دستش را به نشان خداحافظر باال برد و رفت.  

ساحل خسته و با قدم هاتی که کش یم آمد پله ها را  

ر رفت تا خودش را   به محل پروژه اش برساند.    پایی 

 کاش سورنا هم در این تحقیقات همراهش بود...  

ون نزده بود که سالم شادی   هنوز از در دانشکده بی 

 او را رسجایش خشکاند.  

 سالم ساحل خانوم!   _ 

شگفت زده به پشت رسش چرخید که کامران نیشخند  

 زد و گفت :  



  

  

  
 1891 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
 پارسال دوست امسال دشمن!   _    یگانه علیزاده 

 حوصله گفت :  ساحل ت   

 دست بردار نوکرتم!   _ 

 و در خالف جهت او به راه افتاد  

  

 ]20:30 03.12.19[  

 . 

کامران قدم های بلندش را برداشت تا همرایه اش  

کند و ساحل دل نگران شد تا مبادا سورنا از راه رسیده  

 و آن ها را ببیند.  

ا؟   _   چه خی 

ا!   _   ت  خی 



  

 

   

  
 1892 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

حال گفت و طوری نگاهش کرد، که گوتی  ساحل ت   

ش را کم کند، اما  با نگاهش از او یم خواست زودتر رسر

در واقعیت این روزها با دیدنش عصت  و آشفته نیم  

شد، نمیدانست به حضور گاه و ت  گاهش عادت کرده  

بود یا دلش به حال تنهاتی که او را اینگونه کینه توز بار  

 آورده بود سوخته بود؟  

ی   ر هر چه بود جز ترس از رس رسیدن سورنا، دیگر چی 

 حضورش را برایش آزاردهنده جلوه نیم کرد.  

 کامران بدون آنکه به نگاهش اهمیتر دهد گفت :  

 ماشینم از پارکینگ دراومد.  _ 

 و بعد خندید.  

 ساحل همراه با لبخند ابروتی باال پراند و گفت :  



  

  

  
 1893 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
گرو گذاشت یا موعدش رس  مبارکه! بابات ریش   _    یگانه علیزاده 

 رسید؟!  

 کامران با خنده جواب داد :  

بابام! حیف که خییل لنگش بودم وگرنه غرورمو زیر   _ 

 پا نمیذاشتم.  

 و بعد آه کشان سکوت کرد. 

ساحل حواسش پرت کالم غمگینانه ی کامران شد و او  

 گوتی کیس از او توضیچ خواسته بود ادامه داد :  

 بابای من،...   _ 

 بعد حرف خودش را رسی    ع اصالح کرد :  و 

نه تنها بابام، کال برادرای خانزاده عقده ی اطاعت   _ 

شدن و مطیع دیدن دارند، بابام فکر میکنه بچه هاش  

  
ی

برده ی زر خریدشن، من باید اونجور که میگه زندیک

ت کنم. اگر مطابق میلش   کنم، لباس بپوشم، معارسر



  

 

   

  
 1894 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یشه، لجباز و ت  منطق! تهدیدم  نباشه مثل بچه ها م

میکنه، تحریمم میکنه، مثل بچه ها هدیه هاشو پس  

ه!    میگی 

 و بعد پوزخند زد.  

 از این بدگوتی ها با بدخلقر گفت :  
 ساحل نارایصر



  

 _ 

  
 1895 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
، قدر مامان باباتو بدون،     یگانه علیزاده  یواش پش! تخته گاز رفتر

جای من نیستر که دلت پر بزنه واسه یه بار دیگه  

 دیدنشون!  

ل زیر خنده زد،   کامران با شنیدن حرفش بدون کنیر

ساحل هاج و واج نگاهش کرد و نیم دانست جمله ی  

 اندرزگونه اش چطور او را به خنده انداخته است!  

 کامران با چشمان و لب های خندان گفت :  

، من میدونم اونا منو ول   _ 
ی

هر آن منتظر بودم بگ

ر اما من!...    کردن، من میدونم اونا منو تنها گذاشیر

گذار در مقابل چشمان وق زده ی   با چهره ی تاثی 

 ساحل ادامه داد :  

 ر میکشه واسه یه بار دیگه دیدنشون!  اما من! دلم پ  _ 

 و بعد قاه قاه به خنده افتاد.  



  

    _ 

  
 1896 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
دوزاری ساحل که تازه افتاده بود با رسایت لبخندش     یگانه علیزاده 

 از او، خندید و دیوانه ای نثارش کرد.  

ر شده!    دیالوگ این روزهای همه، همی 

پشی از آن طرف خیابان بدون توجه به مرد کنارش  

ه  متلگ روانه ی ساحل کرد و در  انتظار پاسخ خی 

ه نگاهش کرد.    خی 

 کامران عصت  سینه سیی کرد و غرید :  

 برم بزنم لهش کنم؟   _ 

ساحل به پشک چشم غره ای رفت و خطاب به  

 کامران رو به او گفت :  

 ت  خیال پش! بچه که زدن نداره!   _ 

 و نیشخند زنان او را به حال خود رها کرد.  



  

 _ 

  
 1897 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
کامران مشغول رجزخواتر بود که تلفن ساحل  هنوز     یگانه علیزاده 

ون   به صدا در آمد، با حواش پرت از جیبش بی 

ر را کشید، هنوز تلفن کنار گوشش   کشید و خط سی 

جفت و جور نشده بود که صدای نفس نفس بریده  

ر زیر پایش را خایل کرد :    ی خانجون زمی 

 ساحل، ننه، بیا!  

دای نفس  و بعد خش خش تلفتر که گویا افتاده و ص 

 های دردمندانه ای که دور شده بود.  

دست و پای دخیر به آتر سست شد و رنگ از رخش  

پرید.کامران دلواپس نگاهش کرد و با احتیاط حالش را  

 پرسید اما 

او با نشنیدن صدای خانجون وحشت زده فریاد  

 کشید :  

 یا خدا! ننه؟ ننه؟   _ 



  

    _ 

  
 1898 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
غض و وحشت شده  و در حالیکه چهره اش پر از ب   یگانه علیزاده 

 بود لب زد :  

 ننه االن میام، ننه میام!   _ 

ساحل ت  توجه به او به سمت خیابان دوید تا تاکیس  

د.    بگی 

ر در کشی از ثانیه اتفاق افتاده بود، لب های   همه چی 

خندان دخیر به فاصله ی کوتایه حاال از ترس و غم  

یم لرزید، حتر پشک متلک گو هم متعحب و کنجکاو  

 نگاهشان یم کرد.  



  

  

  
 1899 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 کامران دست تکان دادنش را دید و شتاب زده گفت :  

ر آوردم.   _   من ماشی 

 و بدون معطیل به سمت ماشینش دوید.  

ر را پیش  پایش آورد، هنوز  خوشبختانه تا او ماشی 

د.   موفق نشده بود تاکیس بگی 

 یاال سوار شو!   _ 

دست ساحل در هوا ماند با گیچ  به کامران و  

ماشینش زل زد. از این زاویه که او را نگران یم دید  

 چقدر شبیه سورنا بود.  

وا رفته و مردد مانده بود چه کند که کامران تشر زنان  

 گفت :  

 باش تا اتفافر نیفتاده.  زود  _ 

شاید اگر هر زمان دیگری بود قبول نیم کرد اما حاال  

 پای جان مادربزرگش در میان بود.  



  

  
 1900 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ه را کشید و سوار شد.    ت  معطیل دستگی 

 پش رس جدت فقط منو زود برسون خونمون!   _ 

ده از بغض نالید :    و بعد با گلوتی فشر

 ننه ام حالش خراب شده!   _ 

ر چکید و با قلت  که وحشت زده یم   اشک هایش پایی 

 تپید به اورژانس زنگ زد و درخواست آمبوالنس داد.  

 زمزمه های زیرلت  اش پر بود از عجز و البه :  

 خدایا کمکم کن!   _ 

کامران قوت قلب یم داد و او باز به عذاب وجدان  

 ...  افتاده بود، کاش سوار نیم شد، پشیمان شده بود 

اگر سورنا یم فهمید، اگر حاد بودن اوضاع را درک نیم  

 کرد، اگر...  

 فکرش را پس زد و خییل زود برای سورنا تایپ کرد :  



  

  

  
 1901 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
سورن جون بدون اینکه عصت  بیسر پیام منو   _    یگانه علیزاده 

م خونمون،   ر کامران دارم می  بخون، من با ماشی 

خانجون حالش خراب شده، نمیدونم چی شده؟ بهم  

از دستش افتاد و صداش قطع شد،   زنگ زد اما تلفن

 خییل نگرانشم، اصال سابقه نداشته،  

  

 ]20:30 03.12.19[  

محیام معلوم نیست کجاست که ننه مو تنها گذاشته،  

سم کار امجد باشه، اینارو گفتم تا بدوتر چاره ای   مییر

 نداشتم، سورنا به قرآن مجبورم وگرنه سوار نمیشدم.  

میدونم اعصابت بهم ریزه، به جون ننه ام همه شو  

م نیومد مجبور شدم. سورنا جون   میدونم، تاکیس گی 

 من عصباتر نشو...  



  

  
 1902 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ایکون ارسال را لمس کرد و با دلشوره چشم به مسی   

دوخت. سورنا با نگایه عمیق و دردمند و ابروهاتی  

ه به   که در هم گره خورده بودند در سکوت خی 

ر کامران   شد که با رسعت زیاد از کنارش گذشت.  ماشی 

حضور کامران نزدیک دانشکده ی ساحل به اندازه ی  

کافر کنجکاوش یم کرد تا صندیل شاگرد را دید بزند و  

 بد آن زماتر بود که عزیزش را روی صندیل دید.  

صدای دینگ پیامش برای ثانیه ای چشمان راه گرفته  

 اش را چرخاند...  

  

 ]16:35 06.12.19[  
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 1903 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
     یگانه علیزاده 

  

مینا خانم با ت  قراری و طاقتر که رس رفته بود رو به  

 حاج محمد توپید :  

، منم مادرشم، نباید بدونم دور و بر   _  اگه تو پدرشر

پشم چی میگذره؟ انقدر غریبه شدم که باز میخوای  

به سکوتت ادامه بدی؟ مثل این چند سال؟ اگه  

پشت دیشب اون حرفو نیم زد من صد سال دیگم  

ر شما از چی   نیم فهمیدم این جنگ و دعوای بی 

 رسچشمه گرفته.  

ی اش   ر و بعد با بغض رویش را برگرداند و مشغول آشیی

 شد.  

حاج محمد با خونشدی تای روزنامه اش را بست و  

ر سورنا وقتر مینا   ر گذاشت. دیشب بعد از رفیر روی می 



  

  
 1904 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

قراری اتفاقات آن شب را پرسیده بود  خانم با ت  

فقط چند ثانیه مانده بود تا قفل دهانش باز شده و  

دیده و شنیده هایش به همراه برداشت های ذهتر  

اش را روی دایره ریخته و تحویل همش نگرانش دهد،  

اما همان لحظه که دهان باز کرد تا از نگار بگوید  

ی ته قلبش تکان خورد و دستور ایست دا ر  د   چی 

حاج محمد در تمام این مدت آنچه که دیده بود را  

آنقدر پردازش کرده، آنقدر دلیل و برهان برایش صادر  

کرده بود که ناخودآگاهش بیشیر از آنچه که دیده  

بود، قبول کرده و حال دچار لغزشلغزِش باور شده  

 بود.  

با صدای تق کوبیدنکوبیدِن پر حرِصحرص قاشق به  

ون آمد. نگاهش به طرف   لب قابلمه از فکر بی 

همشش برگشت که دلخور شدنش را عیان یم کرد اما  

ر   نیم توانست حرفر بزند، نیم خواست بعدا از همی 



  

  

  
 1905 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
هم پشیمان شود . از درون داشت خورده یم شد.     یگانه علیزاده 

 نیفتاده بود با  
ر
اینکه سورنا گفته بود آن شب اتفاف

ورناپذیر به  توجه به سوپیشینه ای که از او داشت با

نظر یم رسید اما آن نگاه زالل پشش دروغ را کمرنگ  

ر باری بود   کرده بود، شاید بعد از آن ماجرا این اولی 

که با یک جمله ی سورنا اینطور دچار شک و تردید  

 شده بود.  

 رو به همشش با مالیمت و مالطفت گفت :  

مینا جان عزیزم، نگراتر و به فکر بودن شما تو این   _ 

ه از هیچکس پوشیده نیست، منم اگر سکوت  خون 

ی تو   ر شماها تاثی 
کردم به خاطر این بوده که دونسیر

 اون اتفاق نیم گذاشت.  

ی بگوید، حاج محمد   ر تا همشش دهان باز کرد چی 

 دستش را باال برده و متوقفش کرد :  



  

  
 1906 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

اجازه بده من حرفم تموم شه، دور و بر پشتم   _ 

ی دیدم و  موضوع خایص پ  ر نه، من یه چی  ر رسه نمی 

حاال بعد این همه مدت انگار قراره کم و کاستر های  

ت   ر شم، باخی 
ان بشه، اجازه بده مطمی  دیدن من جی 

 میکنم.  

ی در کاهِشکاهش نگراتر های   اما این حرف ها که تاثی 

مینا خانم نداشت با پریشاتر به سمتش برگشت و  

 گفت :  

سم  بخدا از دیشب خواب به چش _  مم نیومده، مییر

ه افتاده باشه، تو رو خدا فقط   پشمون به گناه کبی 

؟    بهم بگو اونا رو تو وضع بدی دیدی؟ آره حاچ 

و با دست به پشت دست دیگرش کوبید و ترسیده و  

ناامید زل زد به دهان شوهرش تا آب پایک را روی  

 دستش بریزد.  

 گفت و چشم غره رفت :  حاج محمد ال اله اال الیه  



  

  

  
 1907 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
 دچار تزلزل شدم خانم،   _    یگانه علیزاده 

ر
من االن به اندازه ی کاف

  . م این آتیش نیسر ر ه هی 
 بهیر

 مینا خانم با لچ  در آمده رو از او گرفت و گفت :  

باشه حاچ  به پنهون کاریات ادامه بده تا آخرش   _ 

صمیمیت این خونه به باد بره و همه مون تو یه چاله  

 ای بیفتیم.  

ی روح حاج محمد را خالند و ترس  حرفش مث ر ل تی 

برش داشت. همشش راست میگفت صمیمت این  

خانه در معرض خطر بود، آن اتفاق و انباشته شدن  

کدورت ها باعث شده بود سورنا را از دست بدهند،  

اول خانه اش را جدا کرده بود و حاال هم کارش را،  

ر دیدار های دیر به دیرش را هم از    شاید بعد ها همی 

 دست یم دادند.  

 آه خسته ای کشید و به آرایم گفت :  



  

  
 1908 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 اون شب من نگارو با وضعیت نامناست  دیدم...   _ 

مینا خانم با قلت  به وحشت افتاده قابلمه را روی گاز  

 رها کرد و به طرفش برگشت.  

ر  چشم از چشمان پرهراسش که او را ترغیب به گفیر

ر دوخت :  بیشیر یم کرد، گرفت و به   زمی 

 اونم توی خونه ای که فقط سورنا بود!   _ 

  

  

ر و خسته اش را بر میداشت تا   سورنا قدم های سنگی 

ر که وارد راهروی طویل   به اتاق مورد نظر برسد، همی 

اتاق ها شد، ساحل را دید که روی صندیل ها نشسته  

جانش  و رسش را در دست گرفته است و تا نگراتر به  

افتاد چشمش به کامران افتاد که کیم آن طرف تر  

نشسته بود. پاهایش را دراز و دستانش را پشت رسش  



  

  

  
 1909 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
درهم قالب کرده بود. دندان قروچه ای کرد و     یگانه علیزاده 

 دستش از خشم مشت شد.  

 تف تو روحت!   _ 

صدای گام های محکیم رس کامران را به طرف منبع  

متفاوتش  صدا چرخاند، با دیدن سورنا و ظاهر 

 ابروهایش باال پرید.  

ی نشده بود،   ر ظاهرا ساحل هنوز متوجه ی چی 

باوجود ترش که به دلش افتاده بود خودش را محکم  

 نشان داد و گفت :  

 عشقت اومد!   _ 

 ساحل با گیچ  رسش را باال آورد و نگاهش کرد.  

 کامران با ابرو به پشت رسش اشاره زد :  

 اوناهاش!   _ 



  

  
 1910 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

به عقب چرخاند و تا چشمش  ساحل با شتاب رس 

 به سورنا افتاد ته دلش خایل شد.  

هر چه با زبان ت  زباتر به کامران حایل کرده بود که  

بهیر است زودتر برود به خصوص که سورنا هم  

آدرس بیمارستان را گرفته است، حرف حایل اش  

نشده بود و رستقانه برای کمک مانده بود، اما چه  

 در  
ی

میکرد که چون امروز برای بار چندم لطف بزریک

حقش کرده بود نیم توانست ت  معرفتر کرده و او را از  

خود برنجاند، تمام امیدش به پیایم بود که به سورنا  

 داده و تا حدودی او را مجاب  

  

ایطش کرده بود.  16:35 06.12.19[   ] به پذیرش رسر

م به موازاتش  با ترس و دلهره از جا پرید و کامران ه

بلند شد. حاال سورنا در چند قدیم شان ایستاده بود.  

ر نداشت، اخم های عمیق سورنا   ساحل پای جلو رفیر



  

  

  
 1911 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
ر دخیر را     یگانه علیزاده  و نگاه های خط و نشان دارش پای رفیر

 سست کرده بود.  

 سالم سورنا!   _ 

 سورنا برای ساحل رسی تکاند و رو به کامران توپید :  

 !  به سالمت! دیگه میتوتر بری _ 

 کامران پوزخندی زد و رو به ساحل گفت :  

 خداروشکر که بخی  گذشت، کمگ..   _ 

سورنا با عصبانیت حرفش را قطع کرد و بلند تر غرید  

 : 

 به سالمت!   _ 

ساحل ترسیده میان پش ها ایستاد و رو به کامران با  

 دلجوتی و مالحظه گفت :  

 کردی. ممنونم.  دستت درد نکنه خییل لطف   _ 



  

  
 1912 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

صدای سایش دندان های سورنا باعث شد سکوت  

 کرده و فقط بگوید :  

 خداحافظ!   _ 

ل   و با چشماتر ملتمس از او خواست قبل از اینکه کنیر

 سورنا از دست برود بیمارستان را ترک کند.  

کامران که رفت ساحل هنوز از نگاه کردن به سورنا  

اما سنگیتر نگاهش داشت او را از پا  طفره یم رفت، 

 در یم آورد.  

 پیاممو خوندی؟ و باز نگاه دزدید.   _ 

 سورنا به رسدی پرسید :  

 حال خانجون چطوره؟   _ 

لحن دلخورش قلب ساحل را از جا کند. به سختر رس  

 باال آورد تا نگاهش کند.  



  

  

  
 1913 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
ر که رسش را باال آورد انگار تازه او را یم دید،     یگانه علیزاده  اما همی 

لحظه ی اول از دیدنش شوکه شده بود که   آن قدر 

 این ظاهر جدید و جذابش را متوجه نشده بود.  

تک ابرویش ناخودآگاه باال پرید و با نگایه آشکار چند  

 بار رس تا پایش را از نظر گذراند.  

سورنا به سختر جلوی خنده اش را گرفته و هنوز  

دانست این  خنتر نگاهش یم کرد. خودش هم یم 

تغیی  ظاهر ساحلش را متعجب خواهد کرد و ت   

ر طور   انه منتظر دیدن واکنشش بود، اما همه چی  صی 

 دیگری رقم خورده بود.  

ت یم پوشید این بار استایل   بر خالف همیشه که اسیی

 رسیم به خود گرفته بود.  

کت شلوار کتانش عجیب به او یم آمد، هر چند که  

اهن مردانه ای که  کتش روی دستش آویزان بو  د اما پی 



  

  
 1914 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 هاتی که تا روی  
ر سه دکمه ی باالتی اش باز و آستی 

آرنجش با ت  قیدی تا خورده بودند جذابیت نفس  

ی به او داده بود. روی یک دستش کتش آویزان   گی 

بود و دست دیگرش دسته گل را به دست داشت، اما 

 چشمانش هنوز خط و نشان یم کشید.  

و چون هنوز از او هیچ   ساحل چند قدم جلو آمد 

 گشاییسر ندیده بود من من کنان گفت: 

ه، یعتر تو، با این لباسا، یعتر که خب   _  ر میگم، چی 

 چرا، یعتر میگم، که...  

 گفت 
ی

و بعد ناتوان از تکمیل کردن جمله اش با کالفگ

 : 

 اه سورنا این چه وضعشه؟   _ 

 زل زد به چشمان ت  حالت 
 سورنا.   و با ناراحتر



  

  

  
 1915 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
کم مانده بود با شنیدن صدای ناله مانند دخیر زیر     یگانه علیزاده 

خنده بزند، اما هنوز سفت و سخت پای رسدی اش  

 ایستاده بود.  

ساحل که حاال خیالش از خانجون راحت شده بود و  

سورنا هم داد و بیداد به پا نکرده بود یم توانست با  

 روش خودش از دلش در بیاورد.  

فاصله را به صفر رساند و مقابل سورنا ایستاد و به  

 نریم پرسید :  

 از اینکه با کامران اومدم دلخوری؟   _ 

نگاه سورنا طوری بود که صد تا شماتت در خود  

داشت.ساحل ت  طاقت از این رسدی، روی پنجه ی پا  

 ایستاد و لب زد :  

 گفتم که مجبور شدم.    _ 



  

  
 1916 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ا بیشیر درهم رفت آب  و چون اخم های سورن 

 دهانش را قورت داد و اضافه کرد :  

 به جون خودم،تاکیس نبود خب.   _ 

 داشت و هنوز در سکوت حرف  
ی

سورنا اخم کمرنگ

 هایش را گوش یم کرد.  

اهن   ساحل دستانش را باال برد و یگ یگ دکمه های پی 

مردانه ی سفیدش که عجیب به او یم امد را بست و  

 گفت :  

سته از من دلخوری،یه غلظ کردم، چرا  حاال در  _ 

؟ اینا چیه که پوشیدی؟ هان؟    لجبازی میکتر

حرکت تند و شتاب زده ی انگشتان دستش که به  

 گردن سورنا یم خورد باعث یم شد قلبش فرو بریزد.  



  

  

  
 1917 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
سورنا آب دهانش را قورت داد و با چشماتر که خلع     یگانه علیزاده 

تالش با آخرین  سالح شده بود نگاهش کرد که پر  

 دکمه اش کلنجار یم رفت.  

دکمه ی آخر، درست زیر گلوی مرد جوان را به سختر  

 بست و با غرغر ادامه داد :  

 عروش عمه ت...   _ 

 و بعد زبانش را گاز گرفت و دستپاچه ادامه داد :  

ه؟ رس هر بار که   _  یعتر عمه ی من بوده؟ چه خی 

؟  ناراحت مییسر باید اینجوری خون به   جیگرم کتر

 هان؟  

به دکمه هاتی که حاال همه بسته شده بود اشاره زد و  

 گفت :  

 اینارو هم باید تا فیها خالدونت باز بذاری؟  _ 



  

  
 1918 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ک   سورنا همان لحظه دلش میخواست دخیر

غرغروی مقابلش را غرق بوسه کند او که ندانسته  

 چه دیل از او یم برد...  

ه را دوباره با وسواس از  ساحل دکمه های بسته شد 

 نظر گذراند و زیر لب غر زد :  

 ت  حیا تا اینجا دیدت   _ 
معلوم نیست چند تا دخیر

 زدن...  

این را که گفت لب های چفت شده ی سورنا ت  هوا  

 از هم باز شد و قهقه اش در راهرو به هوا رفت.  

ساحل دست زیر چانه اش زد و هر چه عشق داشت  

 اهش کرد.  در چشمانش ریخت و نگ

 پس بلدی بخندی!   _ 

سورنا دست پشت کمرش گذاشت و او را به خود  

 نزدیک کرد، چشمانش خمار و پرخنده بود :  



  

  

  
 1919 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
یم بدهکار شدیم!   _    یگانه علیزاده  ر  مثل اینکه یه چی 

 مجبور شدم، به جون خانجون مجبور شدم!   _ 

سورنا دسته گل را روی صندیل انداخت تا دستش آزاد  

ک را  شود، ون آمده از مقنعه ی دخیر آنگاه موهای بی 

 به نریم داخل فرستاد و گفت : 

ون! یه قراداد توپ بستم،   _  مت بی  اومده بودم بی 

ر کامران  اومدم دانشکده دنبالت که دیدم سوار ماشی 

 شدی.  

  

 ]16:35 06.12.19[  

 و با چانه ی سخت شده به او زل زد.  

 فت :  ساحل متعجب ابرو باال پراند و گ

 تو اونجا بودی؟ پس، پس چرا صدام نزدی؟  _ 



  

  
 1920 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 اگه پیامتو نخونده بودم، االن اینجا هم نبودم.   _ 

 گفت :  
ی

مندیک  ساحل با رسر

 معذرت میخوام.    _ 

روی پنجه ی پا بلند شد و در مقابل چشمان پر سوال  

 سورنا لب هایش را به ته ریشش چسباند و لب زد :  

 دیگه تکرار نمیشه!  معذرت!  _ 

 قلب سورنا پر شتاب به تپش افتاد. 

حس کرد از شدت هیجان دمای بدنش چند درجه  

 افزایش یافته است.  

ساحل دستانش را دور گردن پهنش بهم گره زد و  

 رسش را روی سینه اش گذاشت :  

سورنا من جز تو و خانجون هیشکیو ندارم اینجوری   _ 

 تنبیهم نکن دیگه.  



  

  

  
 1921 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
رست زیر گوش دخیر هنوز پر شتاب یم  قلب سورنا د   یگانه علیزاده 

 تپید.  

ر باری بود که ساحل با این ضاحت ابراز   این اولی 

عالقه یم کرد و سورنا تازه یم فهمید از آنچه که  

 تصورش را یم کرد لذت بخش تر است.  

ک را به   با گرماتی که تمام تنش را درنوردیده بود دخیر

د و ساحل دوباره پ  رسید :  خود فشر

 بخشیدی؟   _ 

 سورنا روی موهایش را بوسید و به نریم گفت:  

وقتر یک نفر تموم زندگیت میشه، هر حرکتش   _ 

 هزار معتر پیدا میکنه برات!  

هر کار بکنه هزار دلیل و برهان ردیف میشه تو  

ذهنت، و وقتر با چشمای خودت ببیتر که از خط  



  

  
 1922 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ، انگار یگ چاقو  قرمزات داره رد میشه که دیگه هیچی

 رو تا دسته تو قلبت فرو میکنه.  

ساحل تحت تاثی  صدای بم سورنا این بار با بغیصر که  

 در گلویش نشسته بود گفت : 

 غلط کردم سورن جونم!   _ 

منده و خطاکارانه و جمله ای که گوتی از  
این لحن رسر

اعماق قلبش برخاسته بود، قلب سورنا را لرزاند،  

د و گفت :  دخیر   ک را بیشیر به خود فشر

 ای خدا یک خشمم نمیشه نشونش بدیم!   _ 

ساحل رس از سینه اش برداشت و با مظلومیت پرسید  

 : 

 بخشیدی دیگه؟   _ 

ه در چشمان ساحل که هنوز   سورنا آرام خندید، خی 

ر دو دو یم زد گفت :    نامطمی 



  

  

  
 1923 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
!   _    یگانه علیزاده   من دور چشمات بگردم که هم دردی و هم دواتی

  

  

ر رفته بود   ساعتر بعد که کینه و کدورت ها همه از بی 

و ساحل رسش را روی شانه ی سورنا گذاشته و به  

ه شده بود به حرف آمد :    اتاق خانحون خی 

 شهروز اومده بود خونمون!  _ 

 سورنا متعجب تکاتر خورد و ساحل ادامه داد :  

ف به این  _  روز  خانجون واس خاطر اون ت  رسر

 افتاده.  

شکایت نامه به دستش رسیده بوده. همه جاش  

سوخته و اومده رس مادر بیچاره ی خودش خایل  

  . ر  کرده. همسایه ها بهم گفیر

 پر بغض ادامه داد :  



  

  
 1924 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

نامرد انقدر رس مادرش داد و بیداد کرده که فشار   _ 

زنرفته باال بعدم که گورشو گم کرده و ندیده   پی 

 ده.  حرفاش با مادرش چیکار کر 

رس از شانه اش برداشت و با ترس زل زد به چشمان  

 مصمم و پرحمایتش :  

 گفته ساحل با این کارش گور خودشو کنده!    _ 

 اخم های سورنا به آتر درهم رفت و فکش قفل شد:  

... خورده، مرتیکه ت  وجود، مگه من مردم اون   _ 

 دستش به تو برسه؟  

 کرد و حامیانه لب زد :  گونه اش را نوازش  

ش به من! تو خیالیت نباشه!  _   بسیی

و بعد پیشاتر اش را بوسیده و رسش را به سینه  

چسباند. صدای ساحل که با مظلومیت تهدید شهروز  



  

  

  
 1925 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
را به او منتقلکرده بود، در گوشش زنگ یم خورد و     یگانه علیزاده 

ده یم شد.  ده و فشر  قلبش فشر

ر حاال رف ته و شهروز نامرد را  دلش یم خواست همی 

کش را ترسانده بود.   رس جایش یم نشاند که دخیر

نفیس گرفت و حرف های حاج احمد در ذهنش مرور  

فت...   وع شده و باید با سیاست جلو می   شد. بازی رسر
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 1926 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

باید فکر حرف های حاج احمد یم بود باید برای  

شهروز ومداریک که داشت فکری یم کرد و بدتر از  

همه باید حواسش به کامراتر یم بود که توانسته بود  

در ساحل هم نفوذ کند، زنگ خطر هاتی در گوشش  

صدا یم داد و ذهنش آشفته تر از هر زمان دیگری  

بود، اما اگر قرار بود ساحل همیشه همانقدر نزدیک  

ا هم یم  در کنارش باشد، همه ی مشکالت دنی

 توانست قابل حل باشد.  

کتش روی پای ساحل بود و خود ساحل در آغوش  

او. مانند کودیک خسته و ت  پناه در آغوشش خزیده و  

 آنقدر آرام بود که حاال شاید خوابش برده بود!  

دلش یم خواست این ثانیه ها تاابد کش پیدا کنند، تا  

ر این آرامش را  از  ابد ساحل مال او باشد و هیچ چی 

د...    آنها نگی 



  

  

  
 1927 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
اما یم دانست برای این امر باید اقدامات جدی تری     یگانه علیزاده 

 انجام دهد.  



  

    _ 

  
 1928 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
 کامرانو از کجا یم شناش؟     یگانه علیزاده 

یتر فرو رفته بود یکهو با  ساحل که در خلسه ی  شی 

 شنیدن این حرف تکان خورده از جا پرید.  

ه   ه خی  س بود و سورنا خی 
چهره اش کیم پر اسیر

ه در چشمانش   نگاهش یم کرد. میخواست با خی 

راست و دروغش را دریابد، به او اعتماد داشت اما به  

 کامران نه!  

اش را خوب یم   و از آنجاتی که پشعموی پر کینه

شناخت یم دانست حساب شده پیش آمده تا حدی  

که اینگونه دل ساحل را نرم کرده بود. هنوز تشکر و  

قدرداتر مالییم که ساحل از او کرده بود در گوشش  

زنگ یم خورد و یم دانست کامران آنقدر مرص و با  

پشتکار هست که بتواند میان او و ساحل شکاف  



  

    _ 

  
 1929 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
و باید زمینه های پذیرش  ایجاد کند، پس قبل از ا   یگانه علیزاده 

ر یم برد...    حضورش را از بی 

 ساحل آب دهانش را قورت داد و گفت: 

و یه جور دیگه   ر زیاد نیم شناسم، یعتر که کال همه چی 

 برای تو توضیح دادم.  

 حاال ابروهای سورنا بهم نزدیک شده بود.  

ساحل روی صندیل چهارزانو نشست و کامل به  

 ظلومانه گفت :  طرفش برگشت، با چهره ای م

ط اینکه   _  همه چیو از اول برات تعریف میکنم به رسر

  .  عصباتر نیسر

حاال سورنا بیشیر از قبل کنجکاو و به همان اندازه هم  

عصت  شده بود. اما با آرامش ظاهری رس تکان داد و  

 گفت :  



  

    _ 

  
 1930 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
 نمیشم، تعریف کن.   _    یگانه علیزاده 

گونه نریم و  لحنش خواسته و ناخواسته عاری از هر  

مالیمتر شده بود و این برای ساحل که به مهرباتر اش  

 عادت داشت سخت به نظر یم رسید.  

 بازویش را با هر دو دستش گرفت و گفت :  

ر االن که اخمات رفت تو هم.    از همی 

 از اول برات تعریف میکنم و عصباتر   _ 
ی

وقتر میگ

 قطعا یه اتفاقات بدی افتاده که من ت   
نشو یعتر

 م.  خی  

نه نه! هر چی بوده تموم شده یعتر اونقدر تاثی  بد   _ 

 نذاشته توی زندگیت.  

حاال شما تعریف کن بعد در مورد عصباتر شدن یا   _ 

نشدن با هم به تفاهم یم رسیم. دستان ساحل که  



  

    _ 

  
 1931 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
دور بازو هایش پیچیده بود داشت کم کم عصبانیتش     یگانه علیزاده 

ر که کن ارش بود دلیل  را کاهش یم داد. اصال همی 

قانع کننده ای برای آرامش بود، اما نه تا وقتر که  

 از کامران در میان بود... 
ر
 حرف

 خب یم شنوم.   _ 

وع کرد   ساحل آب دهانش را قورت داد و ت  مکث رسر

ر باری که کامران را دیده بود، از   به حرف زدن. از اولی 

همان روزی که سورنا استعفا داد و بعد در خیابان او و  

 ار را با هم  نگ



  

  

  
 1932 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر پیاده شده بود   دید، همان روزی که ساحل از ماشی 

تا مبادا با نگار در آن وضعیت متشنج روبرو شود و  

دعوای آنها شده بود، همان  پشت بوته ها نظاره گر 

روزی که جلوی کامراِن کتک خورده را گرفته و  

خواهش کرده بود عکس های خصویص نگار و سورنا  

را پخش نکند، همان روزی که کامران را به تغیی  نقشه  

 هایش وا داشته بود...  

ر برای هر دو سخت پیش یم رفت اما وقتر   همه چی 

 ماجرای عکس ها را گفت
ی

، رنگ از  ساحل چگونگ

 روی سورنا پرید.  

ت گشاد شده بود پرسید :    که از فرط حی 
 با چشماتر

 عکسارو کامران پخش کرده بود؟   _ 

ان ماند، جمله ی سورنا عجیب   ساحل یک لحظه حی 

به نظر یم رسید، انتظار داشت با تعجب از چیستر  



  

  
 1933 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

عکس ها پرسیده و حداقل لحظه ای شوکه شود،  

 ود. اما واکنش او طور دیگری ب 

 ساحل با توام، میگم کار کامران بود؟   _ 

  
ی

ساحل ترسیده از صدای بلند سورنا با دستپاچگ

 جواب داد:  

نه نه! بعدش پشیمون شد، اولش میخواست پخش  _ 

 کنه اما...  

 سورنا حرفش را با عصبانیت برید و گفت:  

فر تو اون روز اون عکسا رو برد   _  پس کدوم ت  رسر

کت؟ ساحل تا برای دفاع از بیگنایه کامران دهان   رسر

باز کرد جمله ی سورنا او را خشکاند، دهانش با  

 شگفتر باز ماند و حس کرد اشتباه شنیده است.  

 اون عکسا؟؟   _ 

ت از هر کالمش چکه یم کرد.    حی 



  

  

  
 1934 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

وع به قدم   سورنا عصت  از جا بلند شد و در راهرو رسر

 زدن کرد.  

 از جا پرید و با تته پته گفت:  ساحل به تبعیت از او 

؟ تو عکسارو   _  ؟ تو میدونستر
ی

سورنا چی داری میگ

دیده بودی؟ سورنا من گیج شدم، کامران عکسارو داد 

 به من، اون شب پاکت عکسو داد به من!  

د و نفس عمیقر کشید.   سورنا دندان هایش را بهم فشر

چهره ی سورنا  ساحل هنوز گیج و رسدرگم بود، اما 

چنان در هم رفته بود که جرئت پرسیدن دوباره  

نداشت، فقط با نگراتر نگاهش یم کرد تا حرفر زده و  

 هر دو را از این رسدرگیم نجات دهد.  

 خدا لعنتش کنه!   _ 



  

  
 1935 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

این را زیر لب با خشم جوید و به طرف کتش آمد.  

ساحل ترسیده از رس و صورت رسخ سورنا خودش را  

 ت و گفت :  جلوی او انداخ

 سورنا کجا میخوای بری؟ سورنا او   _ 
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 را کنار زد و کتش را برداشت:  

این بار که زیر دست و پام جون بده میفهمه رسشو   _ 

ون.    من باس بکشه بی 
ی

 از زندیک

 ساحل دو دستش را گرفت و با نگراتر گفت:  

 جوِنجون ساحل، یه لحظه...   _ 

ر بود با   سورنا که از عصبانیت در حال آتش گرفیر

شنیدن این حرف مانند انبار باروت منفجر شد و  

 یکهو داد کشید :  



  

  

  
 1936 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

بسه دیگه، باید بزنم تو دهنت تا بفهیم انقد   _ 

 جوِنجون خودتو قسم ندی؟  

سکوت سنگیتر در راهرو پیچید و صدای سورنا در  

 گوشش اکو شد.  

ن کالم ت  انعطاف سورنا بند آمد،  نفس ساحل از ای 

ت گرفت و با چشماتر که از   نگ درد و حی  نگاهشر

 ناباوری دودو یم زد، نگاهش کرد.  

 بزنم تو دهنت...   _ 

 بزنم تو دهنت...   _ 

 بزنم تو دهنت...   _ 

یادش آمد که یکبار قصه ی کتک زدن نگار را چطور  

کمرش نشست و  تعریف کرده بود. عرق رسدی روی  

 بدنش از رسمای افکار ناامیدکننده یخ کرد.  



  

  
 1937 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا با دیدن چشمان دلگی  ساحل خییل زود  

پشیمان شد و به همان اندازه هم نفرتش از کامران  

  ...  بیشیر

 معذرت، چرت گفتم!   _ 

 ساحل رسی تکاند و هیچ نگفت.  

سورنا طاقت رنجاندنش را نداشت پیش آمد و نرم تر  

 از قبلگفت :  

 من غلط بکنم دست روت بلند کنم.   _ 

ساحل بغضش گرفت و سورنا کیم عصت  در حایل که  

 تالش میکرد حرفش را اصالح کند گفت :  

یه لحظه اعصابم بهم ریخت، از روز اول بهت   _ 

گفتم انقد اینو نچپون تو دهنت، تا حرف کامراِنکامران  

ازش بیشیر  کثافت در میون میاد استفاده ی توام 

 میشه.  



  

  

  
 1938 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ساحل ت  توجه به تالش سورنا آرام گفت :  

خواهش میکنم االن نرو رساغش، عصت  شدی یه   _ 

 میفته.  
ر
 اتفاف

نرمیسر که سورنا در پیش گرفته بود با یادآوری کامران  

ر رفت. قدیم فاصله گرفت و با   خییل زود از بی 

انگار نمیدوتر اون کثافت چیکار   _ بدخلقر گفت: 

گه اون عکسایلعنتر به دست پوریا نیم افتاد  کرده؟ ا 

 االن چشم هر ت  ناموش نگار رو دید زده بود.  

قلب ساحل از کالم قلدرانه اش تی  کشید و به طرز  

 عجیت  حسادتش برانگیخته شد.  

 جز داداشت کس دیگه ای ندید؟   _ 

ساحل نیم دانست که عکس هاتی که کامران پخش  

بود تصویر نگار را طوری محو کرده بود تا  کرده  



  

  
 1939 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

هویتش قابل تشخیص نباشد و با همه ی این ها  

 سورنا اینطور برآشفته بود.  

 سورنا ت  حوصله چانه باال انداخت و گفت:  

ف قصدش پخش عکس ها   _  نه! اما اون کامران بیشر

بود، اینکه چشم هر کس و ناکیس بیفته به دخیر عمه  

یو عوض نمیکنه.  ش، اینکه من شانس آو  ر  ردم چی 

 و باز خشم در تمام تنش به غلغل افتاد.  

ساحل دست خودش نبود که از تب و تاب سورنا و  

جمله ایکه پای نگار را به میان آورده بود به حسادت  

 افتاده بود.  

 حاال که نیفتاده.   _ 

لحنش با تمام تالشش برای خونشدی بوی حسادت  

 یم داد.  

   سورنا فقط نگاهش کرد. 



  

  

  
 1940 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

مزده گفت:    ساحل از نگاهش رنگ به رنگ شد و رسر

خب منظورم اینه که شاید هدفش فقط اذیت   _ 

 کردنت...  

و چون نگاه بران سورنا را دید ترجیح داد سکوت کرده  

 و بیشیر ادامه ندهد.  

 میشه نری؟ خواهش میکنم.   _ 

 ... _ 

 سورنا؟ خواهش میکنم.   _ 

خراب نبود و در بیمارستان حضور  اگر حال خانجون  

نداشتندبرای له کردن کامران دقیقه ای هم تردید نیم  

کرد اما حاال وضعیت کیم پیچیده بود، باید رس  

 فرصت به حسابش یم رسید. 



  

  
 1941 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا با بدخلقر کتش را روی صندیل ها پرت کرد و  

، توانسته بود به  این  بعد نشست، از اینکه این دخیر

 زودی او را از ضافت کارش بیندازد ناخشنود بود...  

 اما قرار نبود کار کامران را ت  جواب بگذارد...  

 باید اول قصه ی میان او و ساحل را یم فهمید.  

 خب بقیه ش؟   _ 

 ساحل گیج تر از قبل به سمتش برگشت و گفت :  

؟   _   بقیه ی چی

 از مرگ برت گردوند...   _ 
ی

 اینکه هر بار میگ

قلب ساحل ایستاد و رنگ از رخش پرید انقدر که  

سورنا لحظه ای مکث کرد و با نگراتر زل زد به چهره  

 ی رنگ پریده اش.  

سورنا با مکث و تاخی  جمله اش را کامل کرد در حایل  

 که نگاهش هنوز با او بود :  



  

  

  
 1942 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 کامران... چطوری کمکت... کرده؟    _ 

ر  اما ساحل انگار که   نیم شنید تمام ذهنش روی اولی 

جمله ی سورنا قفل شده بود، انگار یادش رفته بود  

 اش را با بدترین آدم از نظر سورنا  
ی

بدترین اتفاق زندیک

یک شده و بدتر از همه آنکه سورنا از این ماجرا   رسر

هیچ نیم دانست. انگار هر چه سیع یم کرد صداقت  

ر بدتر در  د همه چی  هم پیچیده  و روراستر در پیش گی 

 و مانند کالفر رسدرگم بهم گره میخورد.  

چشمان ساحل فراری بود و سورنا دقیق تر از هر  

 وقتر نگاهش یم کرد.  

های خوت  نبود و    حامل خی 
ی

این نگاه و این رنگ پریدیک

 نیم دانست باز باید با چه غافلگی  شود.  

د تا او را به خود آورد، مکثش   بازویش را به آرایم فشر

 ز حد طوالتر شده بود.  بیش ا



  

  
 1943 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 کامران از چه دردرسی نجاتت داده؟    _ 

ساحل آب دهانش را فرو فرستاد و با حذِفحذف  

وس و کابوسش زمزمه کرد :    کامِلکامل سی 

یک بار تو خیابون گوشیمو زدن، کامران همون   _ 

لحظه رس رسید و افتاد دنبال دزدا. چند بار دیگه هم  

 اسم حل کرد.  مشکل داشتم و 

 رسی    ع اضافه کرد :  

 بدون اینکه من بخوام.   _ 

و بعد با خودش فکر کرد چطور جرئت کند این  

 موضوع را با او در میان بگذارد؟  

 اش  
ی

ه به ساحل داشت به رنگ پریدیک اما سورنا خی 

فکر یم کرد، جوات  که شنیده بود برای آن ترس و  

 واهمه ی نگاهش توجیه خوت  نبود.  



  

  

  
 1944 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

؟ اتفاق دیگه ای نیست که باید بهم   _  ر فقط همی 

؟ ساحل به  
ی

 بگ
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 وضوح نگاه دزدید و سکوت کرد.  

نمیدانست چه بگوید و چگونه این بحث آزاردهنده را  

 به پایان رساند؟  

ر انداخت و به آرایم زمزمه کرد :    رسش را پایی 

 چرا هست.   _ 

ر   نگاهش کرد و او آرام تر ادامه داد :  سورنا تی 

 اما نمیتونم االن بهت بگم...   _ 

 و تا سورنا لب از لب باز کرد رسی    ع اضافه کرد :  

 خواهش میکنم، خواهش! اصال آمادگیشو ندارم.   _ 



  

  
 1945 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

بوی خوت  به مشام نیم رسید، سورنا این سکوت و  

پنهان کاری را اصال نیم پسندید اما نگاه آشفته ی  

به قدری پررنگ بود که او را متقاعد کند تا از  ساحل 

 بیشیر ضف نظر کند.  
ر
 موشکاف

ساحل کیم نگاهش کرد و چون سکوت سورنا را دید  

وس و آن حادثه ی شوم تا چند   ر شد سی 
مطمی 

صباح دیگر پنهان خواهد ماند، هنوز بعد از گذشت  

دن  یک ماه، شب ها کابوس یم دید، کابوس دیر رسی

 کامران و جنایتر که دیگر نیمه تمام نیم ماند...  

اما با تمام این ها سورنا هنوز قانع نشده و به زور  

 جلوی خود را گرفته بود تا بحث را خاتمه دهد.  

شاید چون سورنا کامران را بیشیر از هر کیس یم  

شناخت از این رفت و آمد و از این رابطه از هیچ  

شش نیامده بود، کامران از آن سال شوم  کدامش خو 

به یک موجود پرخاشگر و کینه توز تبدیل شده بود و  



  

  

  
 1946 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا حتر نیم توانست او را در حال یاری رساندن  

به کیس تصور کند، آن هم ساحیل که نقطه ضعف  

سورنا بود، حتر یک درصد نیم توانست به کمک  

ر باشد.    هایش خوشبی 

ر کرد و گفت  :  رسی باال و پایی 

 از امروز به بعد دیگه کامران دور و برت نبینم.   _ 

لحنش به اندازه ای قاطع و ت  انعطاف بود که نفس  

ک حبس کند.    را در سینه ی دخیر

 پس ت  حرف نگاهش کرد و سورنا ادامه داد :  

ین راه   _  ر زدِنزدن منه، توام بهیر اون فقط دنبال زمی 

 برای این کاری.  

 ت  توجه اضافه کرد :  قلب ساحل لرزید و سورنا  

نمیخوام چار روز بعد بخاطر اینکه تو خیابون   _ 

 دیدمتون، برم لهش کنم، فهمیدی؟  



  

  
 1947 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 چشم!   _ 

ساحل با تمام ابهت و قلدری اش در مقابل  

عصبانیت های سورنا آرام و مظلوم میشد، وقتر اخم  

های سورنا در هم یم رفت و ابروهایش بهم گره  

میخورد عجیب ترسناک یم شد و ساحل هیچ وقت  

نیم خواست دلیل خشمش باشد. بخصوص که یک  

ر رویدادی را تجربه کرده بود.    بار از نزدیک چنی 

 سورنا؟   _ 

سورنا فقط نگاهش کرد، هنوز عصباتر بود و هنوز  

 یکهوتی ساحل فکر یم کرد. نیم  
ی

داشت به رنگ پریدیک

 د کند.  توانست آن واکنش را، طبییع قلمدا

 چرا رابطه ی تو و کامران به اینجا رسید؟   _ 



  

  

  
 1948 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 یکهوتی  
ی

سورنا که سیع داشت دلیل رنگ پریدیک

ساحل را جویا شود با این حرف تمام فکرش تغیی  و  

 به آن روزهای نحس پنج سال قبل پرتاب شد.  

سوال دردنایک بود، چون او را به روزهاتی یم برد که به  

ه و سیع کرده بود فراموش کند، روزهاتی  سختر گذراند

که صمییم ترین دوست و برادرش را از دست داده و  

با غصه ی تبدیل شدنش به دشمن، دست و پنجه  

نرم میکرد. روزهاتی که نفرت و خشم کامران برایش  

 آزاردهنده بود.  

 ساحل بازویش را تکان داد و با احتیاط گفت :  

ارم از زبون تو  تعریف کن سورنا، خییل دوست د _ 

ر یک سوتفاهم بزرگ بوده   بشنوم، شاید همه چی 

 باشه!  

 سورنا نیشخند زد و با کنایه گفت :  



  

  
 1949 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 از زبون من؟ یعتر قبال از زبون کامران شنیدی؟   _ 

ساحل از ریزبیتر و دقت نظرش جا خورد، با  

 گفت  
ی

 دستپاچگ

 : 

ه!   _   خب آره ویل آدم یکه که به قایصر نمی 

سورنا به صندیل تکیه زد و اخم کرد، انگار داد و فریاد  

های کامران دوباره در ذهنش پخش یم شد و آن  

 روزهای تلخ را از نو مشاهده یم کرد.  

 حال گفتنشو ندارم.   _ 

ر جمله کافر بود تا ساحل سماجت به خرج   و همی 

داده آنقدر که سورنا را رایصر کند تا پرده از ماجرا  

 دارد.  بر 

ون فرستاد و گفت :    سورنا نفسش را به سختر بی 

 پنج سال قبل منو کامران هر دو برق یم خوندیم...   _ 



  

  

  
 1950 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

چشمان ساحل گرد شد و سورنا با دردخند رس تکاند  

 : 

 آره! دست رسنوشت منو از کجا به کجا رسوند!   _ 

ساحل با اشتیاق و پر از کنجکاوی خودش را پیش  

 هد:  کشید تا سورنا ادامه د

ین   _   چون اختالف سنیمون نسبت بهم کم بود بهیر

 به فکر کسب و کار تجارت  
ی

رفیقم بود، پوریا از بچگ

کتو یم خواست اما ما   ش دادن رسر بود، دلش گسیر

 هدف های دیگه ای داشتیم.  

وع   ر که وارد دانشکده شد بدبختر های ماهم رسر همی 

 شد.  

صحبت بود، آدمای زیادی  کامران خوشتیپ و خوش 

دور و برش جمع یم شدن، خیلیا جذبش شدن و  

خیلیا رقیبش، همون رقبا کار دستش دادند و یک روز  



  

  
 1951 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ین رفیقم یه   به خودم اومدم و دیدم میون منو بهیر

دنیا فاصله است. کامران عادت کرده بود همیشه  

تایید شه، وقتر با من بود قسمت رد کردناش خییل  

کردناش بود، همش حرفمون روی هم    بیشیر از تایید 

ه تو چاه هر طور   میومد و چون میدیدم داره با رس می 

که بود مخالفت یم کردم تا رایشو یم زدم، من فکر یم  

کردم دارم نجاتش میدم، دارم راهنماییش یم کنم اما  

اون فکر یم کرد دارم خرابش یم کنم تا خودمو  

 بکشونم باال.  

 چند ثانیه سکوت کرد.    خرناش از رس حرص کشید و 

 چشمان ساحل به سمتش راه گرفت.  

اخم هایش درهم بود و رد پررنگ غم در چشمانش  

 دیده یم شد.  

ر برداشته و سورنایش را   ساحل دلش میخواست خی 

 بوسه باران کند.هیچ  



  

  

  
 1952 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 
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حاال  وقت او را تا بدین حد خسته و ت  حال ندیده بود 

یم توانست محبت عمیق و پنهاتر که به کامران  

ر مرور کردن خاطرات گذشته   داشت را از غیم که حی 

 در صدایش یم نشست باور کند.  

چقدر دلش میخواست رابطه ی او و کامران خوب  

ر برود.    شده و تمام این کدورت ها از بی 

 سورنا آه خسته ای کشید و ادامه داد :  

خونه ش با وضعیت نامناست   ترم دو بود که توی  _ 

 گرفتنش.  

ت زده به سورنا چشم   چشمان ساحل گرد شد و حی 

 دوخت.  



  

  
 1953 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

تنها شماره ای که به مامورا داده بود مال من بود.   _ 

س وحشتناک خودمو رسوندم بازداشتگاه.    با یه اسیر

با بچه های دانشکده پارتر گرفته بود و یگ هم از  

ناکسش مامور خی  کرده بود، خدا تومن  رفیقای  

جریمه شد، براش شالق بریدن، داشت خی  رسانه ای  

یم شد و گند یم خورد تو پرونده ی انضباطیش توی  

دانشگاه که اونقدر رفتمو و اومدم به این و اون پول  

 دادم تا تونستم حکمشو بخرم.  

 اونجا قول داد دیگه گند نزنه به حالش.  

یچ گافر ازش ندیدیم تا اینکه  یک ماه خوب بود ه 

پشتفرمون مست گرفتنش، از اون به بعد خالفاش  

، یک هفته   بیشیر شد و دور شدنمون از هم بیشیر

قول یم داد و یک ماه زیرش یم زد، هر روز خی  گند  

کاریاش به گوش یم رسید و من قبل اینکه به گوش  



  

  

  
 1954 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

کت بهمون   عمو برسه پاکش یم کردم. حاچ  واسه رسر

 نیاز   

ر   یم و از همی  داشت، یم گفت بعد عید ترفیع یم گی 

کتم بیایم،   ه ها تا کنار دانشگاه رسر ر دست امید و انگی 

کامران با وجودیکه تو قول و تعهد لنگ یم زد اما برای  

کت کوتایه نیم کرد، از خواب و خوراکش شده یم   رسر

  زد تا کارا رو راست و ریست کنه و من تازه اونجا بود 

کت و کارای اداریشه.   فهمیدم چقد مشتاق رسر

ر داشت خوب پیش یم رفت تا اینکه یگ از   همه چی 

 رفیقاش خی  داد که مواد تو خونه ش نگه میداره.  

ساحل وحشت زده جیغ خفه ای کشید و دست روی  

 دهانش گذاشت.  

غم عمیقر در چشمان سورنا سایه انداخته بود انگار  

تاسف بار را با چشم    لحظه به لحظه ی آن روزهای



  

  
 1955 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

هایش یم دید، روزهاتی که کامران را داشت از دست  

 یم داد...  

رفتم خونه ش تا باورم بشه که، مچشو رس بزنگاه   _ 

 گرفتم.  

شیشه یم کشید! بسته بسته مواد تو خونه ش بود.  

داشت رسم منفجر یم شد، نیم فهمیدم چرا کامران  

 غلطاتی بک
ر نه، کله خر بود اما احمق  بخواد همچی 

 نبود.  

 نفس عمیقر کشید و از جا بلند شد.  

ان نگاهش یم کرد باورش نیم شد   ساحل گیج و حی 

ر مخوف بوده   گذشته ی میان کامران و سورنا این چنی 

 باشد.  

وقتر به یاد کامران و هر دیداری که با او داشت یم  

ت   افتاد، واژه ی مواد و اعتیاد و زندان، همه و همه 



  

  

  
 1956 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

معتر یم شد، اوج حماقت هایش را پای عصبانیت از  

 سورنا یم گذاشت و آن کینه و کدورت کهنه.  

چهره ی پرخنده ی کامران را نیم توانست کنار شنیده  

 هایش از سورنا تطبیق دهد.   

 هنوز گیج و منگ بود.  

ون کشید و در مقابل   سورنا پاکت سیگارش را بی 

ت زده ی ساحل یک نخ  ون کشید.  چشمان حی   بی 

 میدونم اذیتت میکنه اما یه این بار تحملش کن!   _ 

ه نگاهش کرد، یادش از آن شب دعوا آمد   ساحل خی 

که سورنا در سیایه شب چطور نخ پشت نخ دود یم  

 کرد...  

ر باری بود که او را سیگار به دست یم دید و   این دومی 

ا عصت   حدس یم زد یادآوری خاطرات گذشته او ر 

 نموده است.  



  

  
 1957 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ون فرستاد و با صداتی که   سورنا دودش را در هوا بی 

 خش دار تر از قبل شده بود ادامه داد :  

روزی که پای منقل دیدمش پی  شدم، حس کردم   _ 

پوچ شدم، حس کردم همه چیمو از دست دادم..  

 خییل حال بدی بود.  

اونقدر داده بود باال که اولش منو نشناخت، مجبور  

 بزنم تو گوشش تا به خودش بیاد.    شدم

این بار دیگه کاری از دست من بر نمیومد، باید با عمو  

در میون میذاشتم تا یه فکر اساش بکنه، اگه یکبار  

دیگه این وضع پیش میومد و قبل از من مامورا  

سیدن کارش تموم بود، با اون حجم از مواد اصال   می 

 برای بازجوتی نیم
 موند، رس دو روز حکمش  وقتر

 میومد.  

یک کیلو شیشه به اندازه ای هست که خییل زود  

 بفرستنش پای چوبه ی دار.  



  

  

  
 1958 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

حاال حواس ساحل از دود سیگار پرت شده و داشت  

به یک کیلو شیشه ی کامران فکر یم کرد و هنوز  

ناباور بود. فکر رفتنش پای چوبه ی دار برخالف  

قر ته دلش جاخوش  تصورش تنش را لرزاند و غم عمی

 کرد.  

سورنا سیگار سوخته اش را در سطل زباله پرت کرد و  

 نخ دیگری برداشت.  

 دود تمام راهرو را برداشته بود.  

ساحل شتاب زده از جا پرید و قبل از آتش زدن نخ  

ون کشید.    بعدی آن را از میان انگشتانش بی 

 بسه دیگه!   _ 

 داد :  سورنا عمیق نگاهش کرد و ساحل ادامه  

 سینوس ها و   _ 
ی

میدوتر هر نخ سیگار باعث گرفتگ

 سوزش معده ت میشه؟  



  

  
 1959 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 سورنا چانه باال انداخت و با لبخند محوی گفت :  

 نه خانم معلم نیم دونستم!   _ 

ر بارت بود.   _   دیگه نکش! این دومی 

 سورنا با تعجب تکرار کرد :  

ر بار؟   _   دومی 

ر ابرو ب   اال پراند و گفت:  ساحل تهدید آمی 

 نگو که خییل بیشیر از اینا کشیدی.   _ 

 و با چشماتر ریز شده نگاهش کرد.  

 سورنا تک خندی زد و گفت : 

ر بارش یک بوده؟   _   نه عزیز! دارم فکر میکنم اولی 

ساحل انگار که به آن شب پرت شده باشد چشمانش  

 راه گرفت و لبخند زد :  

 بخاطر خواهر شهاب دعوا شده بود!  شت  که   _ 
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تر توامان با    باز شد و حی 
صورت سورنا به آتر

 هیجان در صورتش نقش بست :  

 ای خدا... اون شب!   _ 

  

 ]16:56 16.12.19[  

ساحل با دیدن چشمان سورنا که حاال یم درخشید به  

ی از آن   وجد آمد، چقدر خوب بود که دیگر خی 

 مار در صورتش نبود.  اندوه ت  ش 

ین شب های زندگیم   _  شاید باورت نشه یگ از بهیر

 بود!  

 _   !  وسط جنگ و دعوا و معرکه! توام که عاشقیسر

ر دعوا یم زد با   ساحل با یادآوری جیغ و دادی که حی 

 خنده گفت :  
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ه ی رو اعصابیه   _  حتما با خودت گفتر عجب دخیر

 نه؟!  

 سورنا.  و با خنده زل زد به دهان 

سورنا با خنده رسش را عقب برد حاال سقف راهرو را  

 یم نگریست.  

خییل شوکه شدی منو اون وسط دیدی؟ سورنا   _ 

 هنوز لبخند به لب داشت.  

حتما خیلیم داغون، داشتم این ور اون ور یم پریدم   _ 

 نه؟ و زیر لب ادامه داد :  

 بودم!  به خیال خودم که بروس یل شده   _ 

 این بار سورنا به خنده افتاد.   

 ساحل شاد از خندیدنش گفت :  

 همیشه به شادی سورن جون!   _ 
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سورنا انگار که پس از ساعت ها تفکرتفکِر عمیق به  

 نتیجه ای رسیده باشد گفت : 

وقتر گفتم بمون، چشمات داشت داد یم زد که نیم   _ 

! ساحل مشتاقانه نگاهش کرد :    موتر

وقت نبود تا حرف نگاهتو عوض کنم، خدا خدا  اما  _ 

 کردم پا نیسر بیای که...  

لحظه ای مکث کرد و چون نگاه براق ساحل را دید با  

 لبخند ادامه داد :  

یکهو رومو برگردوندم دیدم یه بچه اومده وسط   _ 

 اون همه آدم دیوونه ی ت  اعصاب!  

 دلت میخواست رس از تنم جدا کتر نه؟   _ 

سورنا دست پیش برد و گونه اش را نوازش کرد، دیدن  

کش از این فاصله ی نزدیک و با این چشمان   دخیر

 براق خییل لذت بخش بود.  
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ون زده از مقنعه اش را داخل فرستاد   چند طره ی بی 

باورت نمیشه اگه بگم وقتر اونجا    _ و گفت : 

 دیدمت چقدر هول کردم.  

س ی منو اینطوری نیر ر ونده بود. گفتم اگه  تا حاال چی 

ه باید چیکار   ه یک دخیر ر بدونن این پشه ی ریزه می 

 کنم؟  

 خب؟   _ 

 به هیجان وافر ساحل لبخند زد و ادامه داد :  

ر و تو اونجوری داغ کرده   _  اما وقتر من افتادم زمی 

 دوییدی طرفم،  

 پس از ثانیه ای مکث:  

 حس کردم قلبم از جا کنده شد!  _ 

 آتر آتش گرفت.  گونه های ساحل به 
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ی از همون اول بود، یه کشش به جاذبه! تو   _  ر یه چی 

از همون، باِربار اول مال من بودی، از همون روز که  

ی تو قلبم تکون خورد و   ر از پشت دیوار اومدی یه چی 

 من دیر فهمیدم که این صدای عشق بود!  

چشمان ساحل برق یم زد، اشگ بود که از رس شوق و  

 ناباوری در چشمانش نشسته بود.  

 از خجالت آب شدم که!   _ 

 سورنا لپش را کشید و روی صندیل نشست.  

 برای اینکه رسچر صورتش را کم کند گفت:  

میگم نظرت چیه منم بیام معرفیم کتر به   _ 

 خانجون؟  

ساحل که هنوز در تب و تاب حرف و نگاه عاشقانه  

 زده به سمتش برگشت:  ی سورنا بود وحشت 

؟   _   چی
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 سورنا با خنده چشمگ زد و گفت :  

 آره همون که شنیدی!   _ 

 ... _ 

 خیله خب بابا! چته انقد گرخیدی؟ نشونم نده!   _ 

ساحل فاصله ی میانشان را پر کرد و کنار سورنا روی  

 صندیل نشست :  

؟   _   سورنا تو مطمئتر

 نبودم.  اگه نبودم بعد این همه داستان اینجا هم  _ 

 ویل االن نمیشه.   _ 

 پس یک؟   _ 

 بذار ماجرای زندون من حل شه بعد.   _ 

 غم عمیقر روی دل سورنا سنگیتر کرد.  
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ر حق خودش باید این همه دردرس   چرا بخاطر گرفیر

 یم کشید؟  

ا رو نکن حاج احمد کارش درسته، تو   _  ر تو فکر این چی 

 خیالت راحت.  

همانطور که سورنا یم گفت  ساحل دوست داشت 

ون یم ریخت و فقط به خودش و   همه ی غم ها را بی 

هاتی تا ابد رهایش  
ر او فکر یم کرد. اما نیم شد یک چی 

 نیم کردند، یم سوخت و یم ساخت اما رها نیم شد.  

رسش را به شانه ی سورنا تکیه داد و بغض کرده   

 گفت :  

. یه جا درست میشه  خییل خسته ام! از همه چی  _ 

یزه.    صد جا بهم می 

 سورنا دست دور شانه اش حلقه کرد و زمزمه کرد :  

 میگذره، همه ی این روزا هم میگذره.   _ 
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 ساحل آه کشید و گفت :  

 میگذره اما اینکه چطوری میگذره مهمه.   _ 

ر   لختر مکث کرد و با بغیصر که حاال در گلویش سنگی 

 شده بود ادامه داد :  

 یم گفت، خانجون سکته کرده!  دکیر  _ 

سورنا متعجب و عمیقا با شنیدن این خی  ناراحت شد  

د تا ادامه اش را بشنود.    در سکوت گوش سیی

 صدای ساحل لرز گرفته بود وقتر یم گفت :  

خانجون نباشه منم نیستم، اگه بالتی رسش میومد   _ 

 چه خایک به رسم یم ریختم.  

ونه!  هیشش! فکرشو نکن، مهم   _  ر  االنه که حالش می 

د، حتر اگر یم خواست   و او را محکم به خود فشر

رسزنش و بدخلقر کند هم نیم توانست، تمام کائنات  

کش را در بالیا محصور کرده بودند.    دخیر
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خدا شهروزو لعنت کنه! حالم ازش بهم میخوره.   _ 

بخدا اگه یه مو از رسش کم یم شد تومونشو رو رسش  

 یم کشیدم!  

سورنا در میان غیم که از بغض ساحل گرفته بود با  

 شنیدن این حرف زیر خنده زد.  

 ای خدا! بچه ی دوستداشتتر من!   _ 

و با شانه هاتی که تکان میخورد رسش را خم کرد و  

 روی موهایش را بوسید.  

انگار عمر کینه و کدورت هایشان هیچ وقت طوالتر  

 نیم شد.  

  

 ]16:56 16.12.19[  

ساحل که رس روی شانه های سورنا گذاشته بود با  

شنیدن صدای پاتی که داشت نزدیک یم شد رسی    ع  
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جدا شد، هرچند که پرستاری بود که برای چک  

کردن وضعیت خانجون آمده بود اما باز هم ساحل  

 و نزدیگ اش را تحت تاثی  قرار داد.  

طوالتر که روانه ی سورنا کرد و  پرستار بعد از نیم نگاه  

 ساحل را کامال نادید گرفت به اتاق رفت.  

ساحل با بدخلقر نگاه خشمگیتر به در انداخت و غر  

 زد :  

 ت  حیای دریده!   _ 

 بعد رو به سورنا ادامه داد :  

ر این   _  تقصی  توام هست دیگه، یک قراداد توپ بسیر

 همه قر و فر داره؟  

و واج و البته پرخنده ی  بدون توجه به چشمان هاج 

 سورنا اضافه کرد :  
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واال بخدا زشته این همه نگاه رو دنبال خودت   _ 

  .  بکشوتر

 _   
ی

بابا قربونت برم تقصی  من چیه، خوبه خودت میگ

ر من که...    اونا نگاه میکیر

 ساحل پر تهدید حرفش را قطع کرد و غرید :  

 نه پس تو نگاهشون کن.   _ 

آخه خوشگله چشای من جز تو کیو میبینه هان؟   _ 

کیو؟ ساحل تات  به چشم و ابرویش داد و با طنازی  

 گفت :  

 هیشگ! که اگر ببینه جفتتونو تو گوتر میکنم!   _ 

غش غش خنده ی سورنا که به هوا خاست ساحل  

 هم نرم  

 هنوز در ظاهرش پیدا بود، اما با تمام  
ی

خندید. خستگ

ر حرکات کوچک،  این ه ا هیچ گله ای نداشت و همی 
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کم کم او را به اسطوره ای بزرگ برای ساحل تبدیل  

 یم کرد.  

صدای خوش آهنگ خنده ی مردانه اش هنوز در  

گوش ساحل بود، صداتی که حمایت و پشتیباتر از او  

 بریم خاست، صداتی از تبار پهلوانان...  

مردانه  ساحل رس از سینه اش برداشت و به چهره ی 

ه   اش که جذاب تر از همیشه به نظر یم رسید خی 

 شد.   

ک از   هنوز دست سورنا دور شانه اش بود، اما دخیر

 به چهره اش زل زده  
ی

ون آمده و با شیفتگ آغوشش بی 

 روی هم افتاده  
ی

بود. به چشماتر که از فرط خستگ

بود، به ته ریش و موهای مرتبش، ابروهای پر پشت و  

 کلفتر که او را با جذبه تر و پخته تر نشان یم داد.  

ر تر آمد و روی دکمه ای که سفت زیر   چشمانش پایی 

 گلویش بسته شده بود نشست.  
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با وجود اینکه بستنش آزاردهنده به نظر یم رسید و  

 گردنش را حبس کرده بود همچنان بسته  مانده بود.  

 ضعف رفت.  
ی

 دل ساحل برای این همه مردانگ

 ت پیش برد و دکمه را به آرایم باز کرد.  دس

چشمان سورنا بسته بود، اما لحظه ای که انگشتان  

گرم ساحل به پوست گردنش خورد جریان قوی از  

 تمام تنش عبور کرد.  

ی ته دلش فرو ریخت و این بار او از گرما آتش   ر چی 

 گرفت.  

هنوز چشمانش بسته بود اما دستش ساحل را در  

 جوار خود نگه داشته بود.  

حاال رخوت خواب و بازی انگشتان ساحل داشت  

ر را برای خواب و خلسه فراهم یم کرد.    همه چی 

 دکمه را بالخره باز کرد و طنازانه خندید :  
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ر کردم.   _   چون پش خوت  بودی، این یکیو برات بیر

سورنا چشم بسته خندید و چشم بسته قربان  

ین زبا ک شی 
 نش رفت.  صدقه ی دخیر

ر اینگونه   دلش نیم خواست چشمانش را باز کند، چیی

ر لذت بخش تر بود.    همه چی 

حاال ساحل که از نگاه خاموش سورنا جرئت یافته  

بود، داشت روی سینه اش خطوط نامفهموم یم  

کشید و در همان حال جمالت ذهنش را مرتب یم  

 کرد.  

د و لب زد :   بازوی سورنا را فشر

 سورنا!   _ 

برخالف قصد و تالشش برای باز نکردن چشمانش،  

 ناخودآگاه پلکش باال پرید و نگاهش کرد.  

 جان؟   _ 
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کشید و زمزمه وار لب    Sساحل روی سینه اش حرف  

ی بخوام؟    _ زد :  ر  یه چی 

 به کل از رس سورنا پریده و محو  
ی

حاال خواب آلودیک

 ها  طنازی دخیر کنارش شده بود، دخ
ی

ی که تازیک یر

آتش یم سوزاند و خوب دل یم برد، سورنا هم  

فهمیده بود مرز های حساسیت ساحل روز به روز  

ر رفته و با این عشق بهیر کنار آمده است.    از بی 
 بیشیر

 شما جون بخواه!   _ 

سورنای عزیزم! قربون هیکل ورزشکاریت بشم،   _ 

 میگم...  

ریخته ی    سورنا خندید و دست پیش برد ابروهای بهم

 ساحل را مرتب کند :  

! هر چی میخوای! مگه من دلشو دارم به تو   _  بگو دلی 

 نه بگم؟!  
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خون زیر پوست دخیر دوید و هاله ای از گرما دوباره  

او را در بر گرفت، آنقدر که داشت بحث اصیل را  

فراموش یم کرد، گریم کالم سورنا او را وا یم داشت تا  

د نه اینکه با آوردن  حرف های عاشقانه را از   رس بگی 

 نام کامران اخم های سورنا را برگرداند...  

اما چاره ای نبود، حداقل این یگ را به کامران مدیون  

بود، در مقابل آن همه لطف و کمکش، حسنه کردن  

ان بود.   ین جی 
 روابط او و پشعمویش شاید بهیر

دعوای تو و  میگم... میگم بذار تموم شه این   _ 

 کامران...  

چهره ی سورنا به آتر درهم رفت و دستر که داشت  

گونه ی ساحل را نوازش یم کرد روی پوستش متوقف  

 ماند.  

ساحل دستپاچه حرف هایش را از رس گرفت، در  

 حالیکه رسدی سورنا عصت  اش کرده بود :  
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بخدا ارزششو نداره سورن، پنج سال با جنگ و   _ 

ین رفیقت، داآشت،   دعوا گذشته، مگه تو   بهیر
ی

نمیگ

خب به خاطر مرام و معرفت اون روزاش ببخشش.  

یک کوچولو بهش حق بده، خب کامران نیم خواست  

ی بدونه...   ر  باباش چی 

و تا نگاه خط و نشان دار سورنا را دید رسی    ع اضافه  

 کرد:  

ین راه   _  میدونم که مجبور بودی، میدونم که بهیر

د آخه نوکرتم اون بدبخت به خاک سیاه  بود، اما 

نشست، باباش همه چیو ازش گرفت ت  رو و آبرو شد  

این کارای االنشو بذار پای تالفر احمقانه ش، ولش کن  

 بیا و آتش بس اعالم کن.  

 سورنا با ابروهاتی باال پریده فقط پرسید:  

 یک گفته که من غلطاشو کف    _ 
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 گذاشتم؟  ] دست عمو  16:56 16.12.19[ 

 ساحل چشم درشت کرد و به تته پته افتاد :  

... گف...   _   خو...خودت گفتر

من گفتم رفتم همه چیو واسه عمو تعریف کردم؟   _ 

 آره؟ من اینو گفتم؟  

ساحل با چهره ای گیج و رسدرگم به رسعت حرف  

های چندی قبل سورنا را مرور کرد، هر چه که گفته  

ی از قلم  بود را سیع کرد بخاطر بیاورد ت  ر ا بعدا چی 

 نیفتد.  

هر چه فکر یم کرد کمیر جواب سوال سورنا را پیدا یم  

 کرد.  

 سورنا رو گرفت و به رسدی گفت :  



  

  

  
 1978 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ی به کیس نگفتم، این توهم کامرانه، مثل   _  ر من چی 

اینکه گوش تو رو هم با حرفاش پر کرده. برخالف  

م طوری  دری وری هاتی که اون شب بهم زد و اعصاب 

بهم ریخت که دلم میخواست عمو رو بکشونم خونه  

ش، اما این من نبودم که پته شو ریخت رو آب، فقط  

موادو ازش گرفتم و نابود کردم، بعدم فرداش چند  

، غلط   ر ر و مرتب کیر نفرو فرستادم خونه شو تمی 

ر بره، پس فردا مدرک جرم واسه خودش   کاریاش از بی 

 بافر نذاره.  

ای  تو همون روزا ی  گ که من نفهمیدم یک، از دخیر

جورواجور تختش گرفته تا رس منقل شیشه کشیدنش  

عکس فرستاد واسه عمو، نه یگ نه دو تا، یه  

 پاکِتپاکت پر!  

حتر اگر بعد ها عمو از این و اون میشنید یم شد یه  

 کاریش کرد اما این همه سند و مدرکو نه!  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

که فهمید کامران چه غلظ  عمو با اون عکسا بود  

میکنه، اینکه خونه مجردیش و بقیه امتیازاش ازش 

گرفته شد واس خاطر عکس هاتی بود که دیده بود.  

حتر سیع کردم اونا رو فوتو شاپ نشون بدم، اما 

فایده نداشت، کارشناس آورد پای عکسا، هر کار کردم  

کامران احمقو نجات بدم نشد، کامران اون روز اومده  

کت، اومد دفیر باباش درست همون لحظه ای   بود  رسر

که من بودم و عمو که وا رفته بود و یه خروار عکیس  

ر پخش بود.    که میون ما روی می 

از اون روز تا االن این پشه ی نفهم همون صحنه رو  

ر کرده اول لیست ذهن متوهمش.     پی 



  

  

  
 1980 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 هزار بارم که بش توضیح دادم نخواست باور کنه.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

  

  

ون کشید و بدون   یک نخ دیگر از پاکت سیگارش بی 

اض بدهد آن را به آتش   اینکه به ساحل مهلت اعیر

 کشید.  

ر دود سیگار یم   یادآوری خاطرات تلخ گذشته را همی 

 توانست قابل تحمل کند.  

ساحل ناتوان از ممانعت، آیه کشید و با غصه  

 نگاهش کرد.  

مام راهرو پیچیده بود. ساحل با دیدن  دوباره دود در ت 

اخم های درهم سورنا و نگاهش که با درد به نقطه ای  

ه بود ناخواسته آه کشید.    نامعلوم خی 

اینکه نیم توانست برای اخم های درهمش و قلب  

 ناآرامش کاری بکند، آزارش یم داد.  



  

  

  
 1982 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 اش بود،  
ی

سورنا بعد از پدرش عزیزترین مرد زندیک

بخاطر تجربه ی بدش از مرد ها در ذهنش  نفرتر که  

ر رفته   نشسته بود همه و همه با آشناتی با سورنا از بی 

 بود، او مرد ترین مردی بود که تا به حال دیده بود.  

عماد و رنگ عوض کردنش را دیده بود، شهروز و  

بهروز و خیانت هایشان را دیده بود، دیگر نیم  

روزگار برگشت   توانست به هیچ مردی اعتماد کند، اما 

و سورناتی رس راهش قرار گرفت که از همان اول با  

 و دل دریایش ساحل را  
ی

همه متفاوت بود. مردانگ

 شیفته ی خودش کرده بود.  

ساحل ناتوان از خودداری اش، از جا بلند شد و  

 خودش را به او رساند.  

سورنا با حس حضورش نگاهش را از روبرو گرفت و به  

کش با غصه در صورتش چرخ  ا د. چشمان دخیر و سیی



  

  
 1983 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یم زد و تمام صورتش داد یم زد که به دنبال رایه  

است تا اخم هایش را پاک کرده و آن روحیه ی شاد  

 و پرانرژی را به او برگرداند.  

ساحل رسش را باال گرفته بود تا بتواند در چشمان  

 سورنا نگاه کند.  

مان ساحل  سورنا لحظه ای دلش برای زالیل چش 

 ضعف رفت.  

انگار کامران و حضور ساعتر قبلش یکهو به باد  

ده شد.    فراموشر سیی

 به ساحل نگاه کرد.  
ی

رسش را خم کرد و با شیفتگ

ون لغزیده   موهای سمجش باز از کناره های مقنعه بی 

 و چهره اش را بامزه تر از قبل  

ی  چهره ی  ساخته بود. سورنا ت  اراده گوتی تحت تاث 

کودکانه ی ساحل شده بود رسش را خم کرد. قصد  



  

  

  
 1984 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ی را نداشت جز بوسیدنش و شاید هم در   ر چی 

 آغوش گرفتنش!  

ر انداخت و با کفشش آن را له کرد. تا   سیگار را به زمی 

وقتر مسکن قوی چون ساحل در کنارش بود به  

 سیگار چه نیاز!  

وی سورنا را دید اما قصدش را   نفهمید!  ساحل پیشر

اف  شاید هم سخت بود پیش خودش به این امر اعیر

ت دم به دم نزدیک   کند که آن گونه با شوک و حی 

 شدن بیش از حد سورنا را نظاره یم کرد.  

سورنا دلش آرامش یم خواست، پایان شب سیه  

سپید را و گوتی همه ی این ها در گروی بوسیدن  

 ساحل بود.  

ساحل هاج و واج را به سمت خود   دست پیش برد تا 

بکشد که در اتاق خانجون باز شد و پرستار از ان  



  

  
 1985 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ون آمد. رنگ ساحل ت  جهت قرمز شد و سورنا   بی 

بدون اینکه به طرف صدا برگردد دندان هایش را بهم  

د.    فشر

ه اش را به آن دو که پشت   پرستار نگاه مشکوک و خی 

طوالتر از  در ایستاده بودند انداخت و پس از مکتر  

 آنها دور شد.  

هنوز چند قدم نرفته بود که با اکراه برگشت و گوتی او  

 را مجبور کرده بودند تا هم کالم ساحل شود گفت :  

ه که   _  مادربزرگت یه ساعته دیگه به هوش میاد، بهیر

 دور و برش شلوغ نباشه...  

و بعد هم تاکید کرد تا مبادا او را هیجام زده و یا  

ش    کنند و چند توصیه ی دیگر.  اسیر

هنوز رسش را نچرخانده بود که سورنا بدخلق و  

 عصت  غر زد  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 : 

 _   !  خرمگس لعنتر

ساحل با اینکه رسخ شده بود اما انگار تازه به خودش  

آمده بود رسرسی رسی برای پرستار تکاند و تشکری  

صورتش بود  هم زیر لب پراند، هنوز حرارت و گرما در 

و اتفافر که قرار بود رخ بدهد را بدون اینکه بخواهد  

مزده یم شد   در ذهنش تجسم یم کرد و بعد آنقدر رسر

که یم خواست رسش را به دیوار کوبانده و کیم  

د.    آرامش بگی 

نارایصر از تعلل و مکث چندی قبلش در تالش بود تا  

ان کند، انگار چشمان وسوسه گر سورنا پای   جی 

ان سکوت نا   ممانعتش را سست کرده بود که به جی 

 به جای قبلش پر اخم نگاهش کرد و گفت :  

 _   !  خییل وا دادیا حاچ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یکتای ابروی سورنا باال پرید و با تفری    ح نگاهش کرد.  

ی از قهوه ای های خوش رنگش   حاال تارهای بیشیر

ون زده بود.    بی 

پوست صورتش هنوز گرگرفته و ملتهب بود و با این  

ن اخطاردهنده اش هیچ میانه ی خوت   چشما

 نداشت.  

سورنا رسش را به چپ و راست تکان داد و انگار که یم  

خواست به او بگوید که دیگر نیم داند با این همه  

خواستتر بودنش چه کند؟ و چقدر حواسش را جمع  

 کند تا دست و پایش خطا نروند؟!  

د و نیم دانست  هنوز نگاه پر شماتت ساحل رویش بو 

چه بگوید عاقبت تک خندی زد و تسلیم وارانه گفت 

 : _  ! ؟ بد نیگامون میکتر  جان؟ چیه دلی 

 ساحل چشمانش را بیشیر ریز کرد و گفت :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 خطرناک شدی پشجون!   _ 

 سورنا خندید، آرام و کوتاه.   

 برا هر یک خطر باشم، واسه تو ت  خطرم!   _ 

به ای به پیشاتر اش زد   و اضافه کرد :  و بعد ضر

 _   ! ر  حاال باز کن اخماتو ویتامی 

 ساحل متعجب ابرو باال انداخت و تکرار کرد :  

؟   _  ر  ویتامی 

سورنا نیم دانست ساحل چه میکرد که روز به روز در  

نظرش زیبا تر جلوه یم کرد و چشمان عاشقش را ت   

 تاب تر؟!  

دست پشت رسش گذاشت و او را به سینه اش  

سنجاق کرد، حس خوت  بود وقتر یم دانست تنها  

 کیس که دوای هر  



  

  
 1989 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

دردش است را یافته و بهیر آن که وقتر او را به  

 آغوش یم کشید انگار تمایم شعار های دنیا درب  

  

 ]08:50 24.12.19[  

اره بهشت و چند سانت آغوش یار برایش به حقیقت  

 یم پیوست.  

ین بود.  صدای کوبش قلب  سورنا زیر گوشش شی 

بان داشت   اینکه ارتباط مستقییم با شدت این ضر

 خییل لذت بخش بود.  

سورنا دست هایش را دور شانه اش حلقه کرد و به  

 نریم گفت :  

، مایه ی حیاتیم!   _ 
ی

، خون تو ریک ، انرژتی
تو ویتامیتر

  ! ر متر  بچه تو همه چی 

د.   و او را محکم تر به خود فشر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر او و عشقش  انگار یم تر  سید روزگار حسود در کمی 

د.   ر بی   باشد و این روزهای خوب را از بی 

  

وقتر خوب از عشق و محبت به هم رخصت یافتند،  

  
ی

مندیک ساحل تحویل تحلیل فردا را یادآوری کرد و با رسر

بخاطر وضعیتش از سورنا خواست تا کار تحویل را او  

که دیر یم شد کار ها را تمام  انجام دهد. باید قبل از این

یم کرد و به دست رضا یم رساند تا در قالب  

ایط نه   مخصوصش قراذشان دهد، کاری که در آن رسر

 اعصابش را داشت و نه وقتش را.  

انگار چهره ی مظلومانه ی ساحل کارش را به خوت    

کرده بود که سورنا بدون هیچ حرفر قبول کرد و فقط  

د تا ساحل تنها نماند و بعد  تا آمدن محیا منتظر مان 

 بیمارستان را ترک کرد.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ساحل نیم دانست او و رضا چطور با هم کنار یم  

اف، سورنا با تمام   آمدند، چون از پس آن شب اعیر

پشهای دور و بر ساحل به مشکل برخورده بود و هر  

تش باد کرده و عصت    کدامشان را که یم دید رگ غی 

ایطش را نداشت تا در این مورد   یم شد، اما  فعال رسر

بیشیر فکر کند، دیدن محیا تمام آرامشش را دود کرده  

و به هوا فرستاده بود. محیا درست زماتر آمد که پیش  

بیتر یم شد خانجون به هوش آید، و برای ساحل در  

زن مهم تر از بحث و جدل و   ، حال پی  هر حالتر

د.محیا با  موشکافر در کارهای یم مشکوک محیا بو 

چشماتر کنجکاو و پر سوال و نگایه که گوتی هر ثانیه  

دیدن سورنا را ضبط یم کرد به آنها زل زد. ساحل با  

تمام خشم و نفرتر که از محیا داشت مقابل سورنا  

ی از کدورتشان را بروز نداد.   ر  خودداری کرد و چی 
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   یگانه علیزاده 

ه سورنا را بدرقه کرد و رفت،   ر با نگاه خی  محیا نی 

ر کرده  گرچه که  خییل رسیم برای هم رسی باال و پایی 

و سالیم عرض کرده بودند اما نگاه هایشان پر بود از  

 خط و نشان و برنامه های طوالتر مدت...  

ساحل هنوز کنجکاوی بیش از حد محیا درباره ی  

سورنا را بخاطر داشت و حال هم که آنطور دقیق و  

ر سورنا را تماشا یم کرد داشت کم کم ساحل   عمیق رفیر

را به حرص و حسادت و عصبانیت یم رساند اما چاره  

ایط ویژه ی   ای نبود حز سکوت، آن هم با رسر

 خانجون...  

  

خانجون در میان مراقبت های شدید ساحل و محیا  

به خانه بازگردانده شد. وقتر محیا رسید که سورنا  

 هنوز کنار ساحل بود.   
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   یگانه علیزاده 

س و  زن، اسیر  برای پی 
اضطراب، اتفاق هیجان   دکیر

ر را سم قلمداد کرده بود، سکته ای که بخی    انگی 

زن را ضعیف کرده   گذشته بود تمام سیستم دفاغ پی 

و حاال سالمتر اش به موتی بند بود، ساحل تا حد  

ر یم کرد، تمام هوش   امکان از جر و بحث با محیا پرهی 

ر که   و حواسش تی خانجون و سالمتر اش بود، همی 

 یش به پایان یم رسید با شتاب به  کالس ها

خانه یم آمد تا بیشیر از قبل هوای مادربزرگش را  

ر    او همی 
ی

داشته و مراقبش باشد، تنها بازمانده ی زندیک

زن بود و به هیچ وجه نیم توانست در روند   پی 

 سالمتر اش سهل انگاری کند. 

فردای مرخص شدن خانجون امجد را دیده بود،  

 ماشینش را پارک  ما
ی

نند همیشه و همان جای همیشگ

کرده و با حضورش ساحل را غافلگی  کرده بود،  

ساحل انتظار داد و بیداد و یا حداقل کیم رسزنش و  
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   یگانه علیزاده 

نکوهش را داشت اما امجد بر خالف انتظارش فقط  

از او بابت سکوتش تشکر کرده و قول داده بود  

 تهدید های شهروز را ت  اثر کند.  

ر خانجون یک جلسه امجد  قرار بو  د بعد از بهبود یافیر

و سورنا با یکدیگر رو در رو شده و برای پرونده ی  

ساحل و شهروز راه حل بیابند، آنهم بدون حضور  

محیا. امجد قصد نداشت بار دیگر از محیا با آن  

 حجم از کدورتش، رکب بخورد.  

محیا هم گوتی امجد نبوده و نیست رفتار یم کرد،نه  

، تا حدی که ساحل به فکر فرو یم   حرفر نه  سختر

رفت و زبانش یم خارید تا از امجد و برنامه های آینده  

سد.    اش سوایل بیی
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   یگانه علیزاده 

ر را موکول کرده بود به بعد از جلسه   اما فعال همه چی 

ها روشن   ر  که خییل چی 
ای که با امجد داشت زماتر

 بود...  یم شد و دستش برای بازی با محیا باز تر یم  

  

 اتفاقات زیادی رخ داده بود.  

کت   دیدن امجد و سپس شهروز و استخدام در رسر

 سورنا و رفیقش...  

خانه و شب های   ر با اوس رجب تسویه کرده بود و آشیی

ر را به پایان رسانده بود، سورنا دیگر نیم   ظرف شسیر

 کارهاتی تن دهد، ساحل آخرین  
ر خواست او به چنی 

نت احمدی را تحویل داده   مقاالت تایپ شده ی کافر 

و تقریبا با او هم تسویه کرده بود، سورنا مرصانه سیع  

داشت ساحل را نزد خود آورده تا خیالش از بابت  

ر این دخیر بود، در   بالیا و مصائت  که همیشه در کمی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

امان نگه دارد، اما نیم دانست که مشکالت مثل  

 آهن ربا جذب این دخیر بیچاره یم شوند.  

چند روز پس از مرخیص خانجون، شهروز برای  

عیادت مادرش آمد، ساحل که تازه از دانشگاه برگشته  

ر مادربزرگش دراز کشیده و با او پچ پچ   بود، کنار بالی 

ون   یم کرد، دلش یم خواست حاال که محیا هم بی 

رفته بود به یاد ایام قدیم با یکدیگر ساعتر درد دل  

آیفون هر دو را از جا پراند.    کنند اما صدای زنگ

 ساحل با ت  مییل به طرف آ  
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ر که چشمش به تصویر شهروز   یفون رفت و همی 

افتاد اخم هایش درهم رفت، شاید هم کیم ته دلش  

 ترسید.  



  

  
 1997 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

دلش یک لحظه میل شدیدی به تماس با سورنا  

شنیده و قوت قلبش  یافت تا حرف زده، صدایش را 

د، همانطور که او به قید وثیقه آزاد بود   را پس گی 

شهروز هم آزاد شده بود و حاال تقابل آن دو که از هم  

شکایت کرده بودند کیم سخت به نظر یم رسید.  

د   صدای زنگ که دوباره پیچید به ناچاری کلید را فشر

 تا در باز شود.  

 عمو شهروز بود!   _ 

 
ی
 زمزمه کرد و برای بساط چای به  این را با ت  حوصلگ

خانه رفت.   ر  آشیی

زن درهم رفت و با غرغر گفت :    اخم های پی 
 به آتر

 درو باز نیم کردی، من پشی به اسم شهروز ندارم.   _ 

 ساحل دستر در هوا تاباند و گفت :  

 ننه فدای رست! ولش کن ارزششو نداره.   _ 



  

  

  
 1998 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

زن دیدا ر با پش مغضوبش را  با وجود اینکه دل پی 

نیم خواست باز از اینکه فراموشش نکرده و برای  

عیادت آمده بود خرسند بود، هر چند که تمام این  

ر و آمدن   مشکالت از خود او رسچشمه یم گرفت. رفیر

شهروز بیش از ده دقیقه به طول نینجامید. احوال  

مادرش را پرسید، از اینکه به این روز انداخته بودتش  

یماتر کرد و بدون کالیم حرف با ساحل از  اظهار پش

ی   ر خانه خارج شد. ساحل که خودش را برای هر چی 

آماده کرده بود با این رویه ی شهروز گیج و رسدرگم  

ر نیم نگایه روانه ی   مانده بود، شهروز قبل از رفیر

 ساحل کرد و زیر لب طوری که مادرش نشنود گفت:  

کنم که به خاک  شکایتتو پس بگی  قبل از اینکه کاری   _ 

  .  سیاه بشیتر



  

  
 1999 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ته دل ساحل خایل شد و لحظه ای ترس مانند خوره  

به جانش افتاد، اما خودش را نباخت و با رسی  

 برافراشته غرید :  

 به سالمت!   _ 

چشمان پر نفرت شهروز اخطار یم داد تا پس از این  

ر جلسه ی دادگاه دعوا را   برنده  کاری یم کند تا در اولی 

شود و ساحل دلش نیم خواست به این نگاه آماده به  

حمله اهمیتر بدهد. پس به هر سختر بود خودش را  

محکم و مقاوم نشان داد و راه را برای خروج شهروز  

 نشان داد.  

ون   ر که در خانه را بست، نفسش را با سنگیتر بی  همی 

 فرستاد.  

ر جلسه ی دادگاه فرا یم رسید و او  یا   خییل زود اولی 

ر ادله ی کافر نیم دانست چه کند؟    نداشیر



  

  

  
 2000 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

  

 سورنا با صدای بلند خندید و رو به پریوش گفت :  

ت بیاد!   _   برو بچه کنار! بگو بزرگیر

پریوش پر حرص کوسن را برداشته و به طرف نگار  

 پرتاب کرد :  

 همش تقصی  تو بود!   _ 

سورنا با خنده دستش را در هوا بلند کرد، کوسن را با  

 ستش گرفت و گفت :  یک د

به نگار چیکار داری؟! تو خودت باختر چرا اونو   _ 

 اذیت میکتر دغل؟!  

قلب نگار لرزید. چشمانش حتر به آتر پر آب شد و  

دلش برای حمایت زیرپوستر سورنا ضعف رفت.  

چطور شده بود که دخیر دیگری جای او را گرفته  



  

  
 2001 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

تر یم  شد؟ یعتر او را هم  بود؟ یعتر برای او هم غی 

 زیر سایه ی خود کشانده بود؟  

صدای جیغ جیغ پریوش باعث شد چشمان راه گرفته  

د.    اش را از سورنا بگی 

 من دغلم؟! من؟   _ 

به پریوش نگایه انداخت که سخت مشغول رجز  

 خواتر با سورنا بود.  

به تندی دست زیر خییس چشمانش زدود و چشم از   

 روبرویش گرفت.  شانه های پهن مرد 

سعید واال بود! هم کالش های دانشکده بودند!  

جو های کالس موسیقر اش بودند! عاشقان   هیر

 فضای مجازی هم بودند!  

  
ی

اما هیچکس سورنا نبود! هیچکس مثل او مردانگ

 نیم کرد، اصال هیچکس او نبود...  



  

  

  
 2002 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا دسته ی پیل استیشن را برداشت و تیم مورد  

د آنگاه با لحن شادی رو به  نظرش را انتخاب کر 

 پریوش گفت :  

 بعدم یه چاتی بیار   _ 
یط که باختر اول برو رساغ رسر

م فینال!    واسم که دارم می 

 پریوش غرغرکنان از جا پرید و گفت :  

چاتی رو هم بده نگارجونت بیاره برات! من هنوزم   _ 

این باختو قبول ندارم، دوست دخیر زشتت تموم  

مدت داشت حواس منو پرت یم کرد تا تو بتوتر گل  

 دغل؟!  
ی

! اون وقت به من میگ  بزتر

پریوش تند تند و ت  وقفه داشت حرف یم زد. انقدر  

حرص خورده بود که رنگ صورتش رو به کبودی یم  

رفت، اما نگار دلش الی جمله ی پریوش گی  کرده  

 سورنا نامیده  بود، درست جاتی که او را دوست دخیر 



  

  
 2003 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 سورنا دیگر  
ی

بود، دلش با یادآوری اینکه در زندیک

جاتی ندارد چاک چاک یم شد. قلبش یم سوخت و  

ر اینطور بد بهم ریخته بود؟    تی  یم کشید. چرا همه چی 

نگار به سورنا نگاه کرد. آیا حرف پریوش او را هم به  

ر در این دنسا   گذشته ها برده بود؟ یعتر هیچ چی 

ت که سورنا را از رها کردن نگار پشیمان  وجود نداش

 کند؟  

گرچه که سورنا هم لحظه ای دچار احساسات ضد و    

نقییصر شده بود اما زود خودش را پیدا کرد و سیع کرد  

 با خنده بحث را عوض کند :  

نگار زشته؟ د آخه تا حاال دخیر به این خوشگیل   _ 

 دیدی اصال؟!  

 برو خواهر کامران! برو!  



  

  

  
 2004 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

با یادآوری ساحل و چشمان مظلومش  و دل خودش  

 خون شد...  

اما قراری بود که خودش گذاشته و هر چه فکر یم کرد  

ر بود.   ین راه ممکن هم همی 
 بهیر

نگار ساکت و صامت کنار سورنا نشسته بود، از آن  

ی جز نگاری مغموم و مسکوت   ر دخیر پر رسر و شور چی 

ه یم شد و    نمانده بود. ساعت ها به نقطه ای خی 

 یکهو به خود ی  

یم آمد و یم دید صورتش از اشک خیس خیس شده  

 است.  

سورنا به او قول داده بود کمکش کند تا این جداتی و  

فراموشر بهیر و راحت تر پایان پذیرد و حاال نگار یم  

د تا جان   فهمید که این نزدیگ بیشیر جانش را یم گی 

 دوباره ای به او بدهد.  



  

  
 2005 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 اینکه به  
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فاصله ی یک شانه از یکدیگر بودند و او جرئت  

نداشت رس روی شانه اش بگذارد و یا بدتر آنکه با این  

حرف های امیدوار کننده اش هم حق نداشت خیال  

 پردازی کند.  

ی!   _   به جهنم پری ور بیی

 گار گفت :  و تا جیغ پریوش بلند شد با خنده رو به ن 

 عمه بیی یه چاتی لب سوز بیار واسمون!   _ 
 دخیر

 عمه ای که از صد تا تی  زهرناک آلوده تر  
و دخیر

 بود...  

نگار با صدای گرفته و بغیصر که بیخ گلویش چسبیده  

 بود حتمتر گفت و از جا بلند شد.  



  

  

  
 2006 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

بغضش به اندازه ای مشهود بود که سورنا را به غم  

 بکشاند.  

ر شده و هر کدام در الک  حاال هر دو  افشده و غمگی 

 خودشان فرو رفته بودند.  

سورنا به ساحل فکر یم کرد که چطور این موضوع را 

ی که حاال به جای   از او پنهان کرده بود و نگار به دخیر

 او در قلب سورنا نشسته بود. 

چای را آورد و با با همان غمگساری رس جایش کز کرد  

رو بست. حاال سورنا هم با ت  مییل دکمه های  و لب ف

دسته را فشار یم داد تا حداقل رسش با بازی گرم شده  

 و این روز لعنتر کمیر آزاردهنده به نظر برسد.  

خانه یم آمد که داشت   ر صدای غرغر پریوش از آشیی

غذا درست یم کرد و این نشان یم داد فعال حواسش  

 به آن دو نیست.  



  

  
 2007 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 
ی

بازی را متوقف کرد و به سمت نگار  سورنا با کالفگ

 برگشت.  

ر و پاها را در آغوش گرفته   رسش را روی پایش گذاشیر

 بود.  

؟   _  وتر ر  چته االن؟ چرا نامی 

نگار با صدای پچ پچ سورنا رسش را باال آورد حاال  

چشمانش در آب غوطه ور بود و یک پلک زدن کافر  

 بود تا سیلش فرو بریزد.  

 _   !  هیچی
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 2008 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

  

؟ با این گلوله های اشگ که تو چشات جمع   _  هیچی

؟    شده هیچی

 نگار لب برچید و جوابش را نداد. 

سورنا دلگی  از صدای بلندش این بار برای دلجوتی  

 بیشیر نرم تر از قبل صدایش زد و گفت :  

ر منو؟   _   نگار؟ ببی 

بیشیر بغض کرد و چشمانش را به روبرو دوخت،  نگار 

خانه یم آمد.   ر  هنوز صدای غرولند پریوش از آشیی

 االن من واسه خاطر یک اینجام؟ هان؟   _ 

ون گفتم باشه، نظرت عوض شد   گفتر بیام بریم بی 

، با اینکه دلم نمیخواست    بریم خونه ی داتی
گفتر

م داریم  حتر اتفافر کامرانو ببینم، باز گفتم باشه، االن 



  

  
 2009 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

بازی میکنیم یهو بغض یم کتر خب چرا؟ من کاری  

 کردم نگار؟ از دست من دلخور شدی؟  

 بود، چقدر به دور  
ی

چقدر تمام حرف هایش ساختگ

 حرف یم زد، گوتی  
ی

از صداقت و آن مهر همیشگ

داشت نقش بازی یم کرد و بدبینانه تر فکر کرد، شاید  

 ده بماند!  هم دارد به زور سیع میکند پای قویل که دا

چرا توجهاتش دیگر قلبش را شاد نیم کرد چرا از  

حضورش لذت نیم برد، حتر حاال که به خاطر حرف  

 او آمده بود؟  

ک را در تلفنش دیده   شاید بخاطر وقتر که عکس دخیر

بود و یا شاید وقتر که پیام هایشان را خوانده بود و  

سورنا او را با چه نایم در  شاید هم وقتر که دیده بود 

  ! ه کرده، دلی   تلفنش ذخی 

صفتر که حتر یک بار هم به او نسبت نداده بود،  

ر چکید وقتر یادش آمد او را    پایی 
اشک هایش بیشیر



  

  

  
 2010 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ه کرده بود، بدون هیچ پسوند محبت   فقط نگار ذخی 

ی!   ر  آمی 

 خییل درد داشت.  

بغض به گلویش چنگ شد و در مقابل چشمان هاج و  

 واج سورنا زیر گریه زد.  

قلبش یم سوخت و آتش یم گرفت. سورنایش عاشق  

 شده بود، حاال یم فهمید واقعا عاشق شده بود.  

پس هیچ وقت او را عاشقانه دوست نداشت؟ یعتر  

آن مهر و محبتر که به او داشت فقط از رس عادت  

بود؟ و یا شاید هم ترحم و دلسوزی؟ گریه اش پر  

 وز تر شد.  س

ان مانده بود و پریوش با بهت سکوت کرده   سورنا حی 

خانه نگاهشان یم کرد  ر  و از آشیی



  

  
 2011 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

قلب سورنا برای نگار درهم مچاله شد. خودش را  

پیش کشید و دستش را دور شانه اش انداخت. نگار  

ون آید و سورنا به آرایم او را   تقال کرد از آغوشش بی 

ر بدتر یم شد.  گرفت. هر چه جلوتر یم رفت همه چ  ی 

دیگر نیم فهمید باید چه یم کرد تا نگار را به روزهای  

ی   ر ر چی  خوبش برگرداند. یم دانست که دیگر چنی 

 امکان پذیر نیست.  

خانه برگشت، هر   ر پریوش با غصه آه کشید و به آشیی

چقدر که از نگار خوشش نیم آمد باز تاب شنیدن  

ر گریه ی پر سوزی را ندا  شت، دلش به حالش یم  چنی 

سوخت، یم دانست امروز برای چه آمده بود؟ یم  

خواست به همه ثابت کند هنوز با سورناست و او هم  

 مانند قبل دوستش دارد...  

ی گریه یم کرد...   ر  اما حاال داشت به طرز رقت انگی 



  

  

  
 2012 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا موهای نگار را نوازش یم کرد و پریوش خودش  

 ساخته بود.   را با غذای من درآوردی اش رسگرم

صدای کلید که در قفل چرخید سکوت همه جا را فرا  

 گرفت.  

سورنا به طرف در چرخید و پریوش غذایش را رها  

 کرده و پا به سالن گذاشته بود :  

 حتما کامرانه! مامان و بابا که تا شب نمیان.   _ 

اما با این حال نگار هنوز دل نگران بود و داشت به  

 سمت در نگاه یم کرد.  

با آن ظاهر در آغوش سورنا اصال جلوه ی خوت   

نداشت، دستر زیر چشمانش کشید و خودش را از او  

 فاصله داد.  

سورنا عصت  از حضور هر کیس و توضیچ که شاید  

برای اشک های نگار یم داد از جا بلند شد. پریوش به  



  

  
 2013 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

طرف در رفت. هنوز صدای چرخش کلید در قفل یم  

 در باز نیم شد.  آمد ویل  

پریوش در را باز کرد و رو به کامراتر که حدسش را یم  

 زد با غرغر گفت :  

چیکار میکتر سه ساعته؟ باز کن دیگه درو، همش   _ 

 من باید بیام؟  

 حاال هر دو پشت پارتیشن پنهان شده بودند.  

 که کامران بود و نه داتی و زنداتر اش خوب بود.  
ر همی 

 سورنا لب زد :   رو به 

 من آماده م.   _ 

سورنا داشت دستبند هایش را به دست یم کرد که  

 صدای پریوش با حریص آمیخته به نگراتر بلند شد :  

؟ سورنا ت     _ 
کامران؟ کامران؟ چرا حرف نیم زتر

 حوصله به نگار نگاه کرد و گفت :  



  

  

  
 2014 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 بریم.   _ 

ون آمد.    کامران بالخره از پس پارتیشن بی 

خت و  
َ
 ت  رمق!  َلَ

 حاال پریوش کامال نگران شده بود:  

 داداشر چی شده؟ داداش کامران؟  _ 

صدای دلواپس او و کامراتر که باز هم سکوت کرده و  

جواب نیم داد باعث شد سورنا با کنجکاوی به  

 سمتشان برگردد.  

حاال نگار هم بخاطر جو متشنج پیش آمده ترسیده  

 بود.  

حالیکه شالش را روی رسش مرتب یم کرد کتار  در  

سورنا ایستاد و به کامراتر که حاال با تکان دادن های  

ه   پریوش تکان یم خورد اما صداتی از او در نیم آمد خی 

 شد.  



  

  
 2015 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا آب دهانش را قورت داد و به سمتشان نزدیک  

شد، این رنگ سفید و لب های کبود نیم توانست  

 متعلق به کامران باشد.  

لحظه ای از ذهنش گذشت که مبادا ماده ای مرصف  

 کرده که او را به این روز انداخته است.  

ه به وضعیت غی  طبییع کامران رو به خواهرش   خی 

 پری بیی یه لیوان آب بیار.    _ گفت : 

خانه دوید.   ر  پریوش لب برچید و به طرف آشیی

 یه پش چته؟   _ 

به ی آرایم به صورت کامران زد.    و ضر

 کامران هنوز مات و مبهوت بود.  

رسش را با گیچ  باال آورد و گوتی که یم دید و نیم دید  

 به سورنا چشم دوخت.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

عادی کامران   حاال هر سه متوجه ی وضعیت غی 

 شده بودند، پریوش با بغض و لیوان  

  

 ]19:09 04.01.20[  

ر ریخته شده بود خودش را ب  ه  آت  که نیمش روی زمی 

آن دو رساند. کامران هنوز گیج بود و حاال سورنا واقعا 

 نگران شده بود.  

 لیوان آب را به لب هایش نزدیک کرد و گفت :  

 یکم بخور حالت جا بیاد.   _ 

 به  
ی

کامران گوتی که شوک شده باشد نگاه گنگ

 چشمانش انداخت و با صدای آرایم لب زد :  

 ساحل!   _ 

ر یک   کلمه کافر بود تا یورش شدید نگراتر این بار  همی 

 عمیق تر و شدیدتر به دلش چنگ بزند.  



  

  
 2017 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 کامرام دوباره ت  صدا لب زد : 

 ساحل!   _ 

 قلب سورنا فرو ریخت و رنگ از رویش پرید.  

ر گذاشت. با   لیوان آب را نفهمید چطور روی می 

وحشتر که تمام صورتش را در نوردیده بود کامران را  

 قبل تکاند :   محکم تر از 

؟ چه اتفافر افتاده؟ لب های کامران   _  ساحل چی

وع به لرزش کرد.    رسر

 جان سورنا داشت باال یم آمد.  

 د حرف بزن دیگه مگه الیل؟   _ 

 با فریادی که بر رسش زد کامران تکان محکیم خورد.  

نگار وا رفته بود، فرصت نبود خشم سورنا او را آزار  

به حال کامران را اینگونه وحشت زده ندیده  دهد تا  

 بود.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

پریوش بازوی برادرش را در دست گرفته و رسش  

 میان او و سورنا در چرخش بود.  

انه را به برادر و پشعمویش نیم   ربط آن اسم دخیر

 دانست آن هم وقتر هر دو را اینگونه برآشفته بود.  

 ساحل تصادف کرد سورن!   _ 

ا خایل کردند، تمام وجودش فرو  انگار یکهو زیر پایش ر 

 ریخت.  

؟   _   چی

 یگ بهش زد و در رفت.   _ 

حاال ترس مطلق در صورت سورنا سایه انداخته بود.  

نگاه ت  جاتر به کامران انداخت و چون او را جدی  

یافت به سمت در دوید. کوبش قلبش آنقدر شدید  

باس هم  بود که نگار حاضر یود قسم بخورد از روی ل

 تکان هایش مشهود است.  



  

  
 2019 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 کامران ت  رمق لب زد :    

 تا دوییدم سمتش یه ون وایسادو ...   _ 

سورنا با قلت  که دیوانه وار به سینه اش یم خورد  

مشغول پوشیدن کفشش بود. آنقدر ترسیده بود که  

سد. دست   یادش نبود باید ابتدا نام بیمارستان را بیی

توانست کفش کتاتر اش را  هایش یم لرزید و حتر نیم  

 پا بزند.  

جی    گوتی هیچ صداتی نمیشنید. اصال متوجه ی جی 

 کامران نبود.  

لحظه ای به خود آمد که او را روبرویش در حالیکه  

شانه هایش یم لرزید و هق هق مردانه اش در تمام  

 سالن پیچیده بود، دید.  

 انگار در این دنیا نبود.  

 حلو بردن!  سورن، سا  _ 



  

  

  
 2020 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 سورنا ابتدا متوجه نشد. گنگ نگاهش کرد.  

 کامران با گریه ادامه داد :  

قبل اینکه بهش برسم یه ون وایسادو و با خودشون   _ 

 بردنش.  

هوا برای نفس کشیدن نبود. انگار یگ دست بیخ  

ن اطرافش را   ر گلویش گذاشته و داشت ذره ذره اکسی 

 کم یم کرد.  



  

  
 2021 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر رس خورد و ناله کرد :    کامران روی زمی 

 _  !   تقصی  من بود، تقصی  مِن لعنتر

  

   08.01.20   17:35    
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر پیاده شد و به   ساحل با دلهره ای شدید از ماشی 

 روح یم نمود زل زد.  خانه ی روبرویش که رسد و ت  

ر   از لحظه ای که تصمیم به این کار گرفته بود تا همی 

حاال دلشوره دست از رسش برنداشته بود. مدام  

انرژی های منقر در دلش جوشیده و دلش بهم پیچ  

س جای گرفته در   یم خورد، نیم فهمید این اسیر

 پاهایش از چه روست؟  

که ت  خی  از سورنا به اینجا  شاید به خاطر این بود  

 آمده بود.  

با امیدواری نفس عمیقر کشید و برای فروکش کردن  

س هایش زیر لب زمزمه کرد :    اسیر

وقتر رابطشون گل و بلبل شد این پنهون کاری ماهم   _ 

 به چشش نمیاد!  



  

  
 2023 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

آفتاب زق زق یم تابید. دانه های درشت عرق روی  

داشت بیش از  پیشاتر اش قطار شده بود و حالش  

پیش بد یم شد. آب دهانش را قورت داد و با اینکه  

سخت بود اما به پاهایش حرکتر داد و رو به جلو  

 حرکت کرد.  

صبح بود، و بخاطر صحبت با کامران قید   ۱۱ساعت 

کالسش را زده بود. از زماتر که حرف های سورنا را  

شنیده بود قلبش آرام نیم گرفت، دلش نیم آمد  

 سورنا را، برای  اجازه دهد  
ی

یک سوءتفاهم مردانگ

کامران لکه دار کند، باور نیم کرد یک خطای دید  

 باعث ایجاد این همه کدورت شده باشد.  

کم و بیش کامران را شناخته بود، در حساس ترین  

 اش به دادش رسیده بود، هر بار حرف  
ی

لحظات زندیک

 دید و حال  یم زد رگه های مهرباتر را در صدایش یم

برایش دشوار بود دست روی دست گذاشته و این  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

د،   فاصله ی ایحاد شده میانشان را ندیده بگی 

 بخصوص که حال پریشان سورنا را هم دیده بود.  

بالخره از سکون و سکوت دل کند و دستش را روی  

د. صدای سوت بلبیل رساتی در  
دکمه ی آیفون فشر

 گوشش پیچید.  

ت مرکز شهر مشهد بود. کیم  خانه در یگ از محال 

دورتر از خانه ی خودش و متعجب بود از اینکه  

 یم کرد.  
ی

 کامران خانزاده اینجا زندیک

وقتر یادش به گذشته ی پر فراز و فرودش افتاد  

لبخند روی لبش ماسید. از اینکه با یک گناه همه  

ش را از دست داده بود دلش یم گرفت، این   ر چی 

ر مجازات سنگیتر را  عادالنه   نبود و نیم توانست چنی 

ر حاال با این همه   برایش منصفانه بداند، برای همی 



  

  
 2025 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

س و ت  خی  از سورنا آمده بود تا بتواند بعیصر  
اسیر

ر ها را به حالت نرمالش برگرداند.    چی 

برای فرونشاندن اضطرابش لبخندی زد و به این فکر  

شود چه  کرد وقتر کامران سوتفاهمش را متوجه  

خواهد کرد و لذت بخش تر از آن دیدن واکنش سورنا  

 بود.  

ذهنش با خوش خیایل داشت کامران و سورنا را در  

یک قاب و شانه به شانه ی هم تصور یم کرد، تصور  

عذرخوایه کامران و قبول اشتباهش و برفر که به  

 چشمان سورنا یم دوید...  

یتر که داشت قاطعیت به تصمیمش یم   تصور شی 

 بخشید.  

بالخره صدای گام هاتی پیچید و بعد دری که با شتاب  

 باز شد.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

در کنار رفت و کامران دستپاچه و هیجان زده ظاهر  

 شد.  

 اش فرو رفته و ابروتی باال  
ی

ساحل در الک همیشگ

 پراند :  

 سام علیک!   _ 

 به به! ساحل خانوم! ستاره ی سهیل!   _ 

تا کمر خم شد و تعظیم   دستر روی سینه گذاشت و 

 کرد:  

 بفرمایید تو بانو!   _ 

 ساحل تات  به چشمانش داد و گفت :  

 دست بردار نوکرتم!   _ 

شما سلطاتر ساحل خانوم ما چاکریم، ما مخلصیم!   _ 

ساحل کالفه از این یاوه گوتی عقب گرد کرد و  

ر گفت:    تهدیدآمی 



  

  
 2027 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ت  خیال نیسر برمیگردما!   _ 

 تصنیع لب گزید و گفت :  کامران با هراش 

غلط کردم داش ساحل! سعادت دیدارتو ازمون   _ 

  .  نگی 

 ال اله اال هللا!   _ 

ی نیم گم.   _  ر  بیا تو، دیگه چی 

د و گوتی زیپ دهانش را  
و لب هایش را محکم بهم فشر

 یم بندد گفت :  

 بیا، آ آ، اینم بستم!   _ 

 گفت :  ساحل رسی به معنای تاسف تکاند و  

حیف که حرفای مهیم دارم وگرنه لقاتو به عطات   _ 

 بخشیده بودم.  

کامران ابروتی باال پراند و همانطور که با دست او را به  

 قسمت دلخواهش راهنماتی یم کرد با کنجکاوی گفت:  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

به جون خودم از وقتر گفتر حرف دارم بات،   _ 

دم؟ خطاتی  دست و پام به رعشه افتاده. خبظ کر 

 ازم رس زده؟ ساحل لبخند زد و گفت :  

 _   ، نگرخ حاال پشجون! یکمه دیگه ملتفت مییسر

فقط باس بم قول بدی زین پس دور خریتو خط یم  

  .  کیسر

کامران با دیدن چهره ی ساحل و خط و نشاتر که  

میکشید خنده اش گرفت. دستر روی سینه گذاشت  

 و با دلخوری تصنیع گفت :  

 درد نکنه!  دس شما  _ 

  

س زا   ظاهِر آراِم ساحل نشان یم داد حرف هایش اسیر

ر کامران را آرام تر یم کرد تا او هم   نخواهد بود و همی 

س سوپرایزش را بالخره برمال کند.    بدون اسیر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

به درون یگ از اتاق های خانه او را راهنماتی کرد و به  

فکر کرد.   حرف هاتی که قرار بود رد و بدل شود 

ساحل هم با رسی در گریبان داشت به حرف هاتی که  

ر امروز   از قبل آماده کرده بود فکر یم کرد. باید همی 

 کینه ی میان این دو پش عمو را ریشه کن یم کرد.  

کامران با خجالت رو به مبل های رنگ و رو رفته ی  

 هال کوچکش اشاره زد و گفت :  

! ببخش که واست گاو  _  ر ی، گوسفندی رس  بفرما بشی 

  . یدم، بساط مفلسانه ی منو که یم بیتر  نی 

ساحل بدون آنکه توجیه به خانه ی درب و داغان و  

اسباب اثاثیه ی زوار در رفته ی آن کند ت  خیال گفت  

 : 

ر کیل   _  نیومدم که خواستگاریت پشجون، بیا بشی 

 حرف دارم بات!  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ک طوری حرف یم زد که گوتی 
سال عمر و   ۱۰۰دخیر

 اش خو  تجر 
ی

 و افتادیک
ی

 به دارد. کامران از این سادیک

  

 ]17:35 08.01.20[  

شش یم آمد و هم صحبتر اش را به هزار تفری    ح دیگر  

 ترجیح یم داد.  

ی بیارم...   _  ر  پس بذار اول یه چی 

 ساحل به میان حرفش دوید و گفت :  

تنگه  ت  خیال پش! تا خرخره پرم، فقط بیا که وقت   _ 

 زودتر باس برم.  

  

د و   ر بیشیر از یک ساعت بود که ساحل حرف می 

ون زده به او    بی 
ر و رگ های پیشاتر کامران با رسی پایی 

ده بود.    گوش سیی
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر که ساحل گفته بود میخواهد سوءتفاهم پنج   همی 

سال قبل او و سورنا را برطرف کند ابروهایش باال  

ی از او  پریده بود. شاید  ر ر چی  اصال انتظار نداشت چنی 

بشنود و حاال پس از گذشت یک ساعت و نیم از  

وع صحبت هایش هنوز واکنش در خوری نشان   رسر

 نداده بود.  

ساحل با گلوتی خشک شده بحثش را خاتمه داد و با  

اشتیاق زل زد به چشمان کامران تا بلکه نتیجه ی این  

 همه صحبت را دریابد.  

، کار سورنا نبود، اون اصال آدم از  به جون خانجون _ 

پشت خنجر زدن نیست پش. من بهت حق میدم هر  

ر برداشتو یم کرد، اما نوکرتم االن   یک جای تو بود همی 

سال یم گذره، االن که راست و دروغ قصه   ۵که 

واست مشخص شده، دیگه االن دست بردار، به  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

قرآن حیِف این همه رفاقته که رس یه اشتباه چال شه  

 یر خاک.  ز 

کامران که رسش را میان دست هایش گرفته بود و در  

د، پس از   سکوت به حرف های ساحل گوش یم سیی

 لختر سکوت زمزمه کرد :  

 تو خییل خوت  ساحل!   _ 

ساحل یکه خورده نگاهش کرد. انتظار نداشت بعد از  

 آن همه حرف این پاسخ را بشنود.  

ی هست که  خوش به حال سورنا! همیش _  ر ه یه چی 

ه!   ر  حسادت منو نسبت بهش برانگی 

 با لبخندی محو ادامه داد :  

 یگ مثل تو، از خدامه، ت  منت ت    _ 
ر داشیر

  !  چشمداشت برا خوشحالیش تالش میکتر

 با لبخندی دردآلود ادامه داد : 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 همیشه خوبا نصیب اون میشه!    _ 

 کامران من اال...    _ 

ا به این آسوتر که تو  هیچی نگو ساحل! بعیصر   _  ر چی 

 حل نمیشه! اینکه عکسا کار اون نبود درست،  
ی

میگ

 قبول کردم اما...  

؟ دیگه چی مونده که کینه ی تو رو بیشیر   _  اما چی

 کنه؟ کامران ایه کشید و گفت :  

ا! که تو نمیدوتر و منم دلم نمیخواد   _  ر خییل چی 

 یادآوری کنم.  

 هش کرد و گفت :  ساحل گیج و گنگ نگا

ر االن برطرفش کنیم خب!   _   چی مثال؟ بگو تا همی 

 کامران از جا بلند شد و گفت : 

؟!   _   میشه ت  خیال شر

 ساحل رستق نچی کرد و گفت: 
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ر اومدم!   _   نه واس خاطر همی 

 کامران مالیمت به خرج داد :  

باشه حرفای قشنگتو مرور یم کنم. اما دیگه   _ 

 تمومش کن.  

من برات سورپرایز دارم ساحل خانوم! اصال دلم  

نمیخواد بالخره که افتخار دادی و اومدی کلبه ی  

ر بحث کسل کننده ایو ادامه   انه ام همچی  واقعا حقی 

 بدیم.  

 ساحل مشکوک نگاهش کرد و او ادامه داد :  

 _   !  جون تو رو نماتی کنم یم گرچر

راهنماتی کرد و  بعد او را به سمت حیاط مرکزی خانه 

 چون چهره ی رسدرگم ساحل را دید گفت :  
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ر این حرفا و حسابیم   _  تو اومدی واسه گفیر

سورپرایزم کردی، منم با اشتیاق گوش کردم و قول  

دادم روش فکر کنم، حاال نوبت توعه که سورپرایز  

  !  بیسر

همان لحظه هری قلب ساحل فرو ریخت. احساس  

، پژمرد  ، هر چه  ترس و یاس، احساسات منقر
ی

یک

ناراحتر بود در دلش رسازیر شد در حالیکه کامران  

 لبخند به لب نگاهش یم کرد.  

 در چشمان  
ی

یک ساحل آب دهانش را قورت داد و با خی 

کامران دنبال نقاط مثبت و منقر جمله اش بود. چهره  

ر شده   ی کامران با لبخندی ساده و ت  غل و غش تزیی 

و پر ذوق و شوق بود و ساحل   بود. چشمانش شفاف

داشت به این فکر یم کرد که چرا قلبش مدام در حال  

چنگ خوردن است؟ مگر کامران و مهرباتر اش به او  

 ثابت نشده بود پس چرا حاال اینگونه آشفته بود؟  
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 کامران دستر در هوا پراند و گفت :  

 چرا خشکت زده بیا جلوتر!  _ 

فکر یم کرد هر  ساحل هنوز گیج و منگ بود. داشت 

چه زودتر خانه را ترک کرده و فرار کند نیم فهمید چرا  

 بوی خوت  به مشامش نیم رسد.  

س قبل از ورودش به این خانه افتاد. همانقدر   یاد اسیر

 عصت  و پریشان بود و در مقابل کامران آرام و مسلط!  

یعتر نباید به او اعتماد یم کرد؟ یعتر قرار بود باز  

 گزیده شود؟  

یر چشیم راه در روی احتمایل اش را از نظر گذراند ز 

 اگر کامران قدیم کج یم رفت راه فراری داشت؟  

پشت رسش در حیاط بود و کامران با چند میر فاصله  

روبروی او ایستاده بود. اگر قرار بود اتفافر بیفتد  

 دست ساحل برای فرار بازتر بود.  
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ر گی  و دار بود   ر رفت.  در همی  که کامران یک پله پایی 

ساحل با چهره ای گیج و متفکر نگاهش کرد. به نظر  

ِ خانه را داشت و هنوز  
ر ر به زیرزمی 

یم رسید قصد رفیر

ر نشده   ساحل متوجه ی ارتباط سورپرایز و زیرزمی 

 بود. هنوز لجوجانه با چند میر فاصله ایستاده بود.  

گر جلو بیاید. کامران پله ی  انگار یم ترسید یک قدم دی

ر   ر رفت و رو به او که گوتی به زمی  بعدی را هم پایی 

 میخ شده است با خنده گفت: 

س نمیخورمت!   _   بابا این چه قیافه ایه! بیا جلوتر! نیر

ساحل با اینکه تالش یم کرد آرام باشد اما عصت  و پر  

س بود :    اسیر

 چه سورپرایزی؟ منظورت چیه؟   _ 

رز عجیت  از کرده اش پشیمان بود، کاش  و حاال به ط

به حرف سورنا گوش کرده و دیگر با کامران روبرو نیم  
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شد آن هم کامراتر که حاال این قدر مشکوک به نظر  

ر را رو به درون هل داد و   یم رسید. کامران در زیرزمی 

 پا به سیایه آن گذاشت.  

حاال دلشوره ی ساحل به اوج خود رسیده بود و نیم  

 منبع ای  فهمید 

  

 ]17:35 08.01.20[  

د.    ن پریشاتر از کجا رسچشمه یم گی 

درست لحظه ای که داشت به آخرین باری که از  

کرده اش پشیمان شده و به درون چه چایه سقوط  

ر یکباره روشن و   کرده بود، فکر یم کرد، چراغ زیرزمی 

 تصویر وحشتنایک نمایان شد.  

کافر بود تا اتفاق افتاده را تشخیص  فقط یک ثانیه  

 بدهد و تمام سلول هایش شوک شوند.  
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دمای بدنش به رسعت افت کرد و کوله اش از  

ر افتاد.    دستش روی زمی 

کامران چنان غرق شاهکارش بود که چهره ی وحشت  

 زده ی ساحل را نیم دید.  

س! دیگه نمیتونه غلظ بکنه!   _  ر ساحل! نیر بیا پایی 

 بیا!  

حل ت  مهابا یم لرزید. دندان هایش بهم  حاال سا

میخورد و وجودش در گردات  از خاطرات تلخ و گزنده  

 گی  افتاده بود.  

هر لحظه یاد آن صبح شوم مانند چکش به مغزش  

 یم خورد و گوتی جمجمه اش شکافته یم شد.  

کامران صندیل چرخدار را به حرکت انداخت و به  

آمد. وقتر کامران سیع داشت صندیل را  سمت پله ها 

وس در روشناتی روز   از پله ها باال بکشاند چهره ی سی 
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قرار گرفت و هر چقدر شک و تردید بود به آتر از  

ر رفت.    بی 

ل احساساتش ت  رمق به   ساحل این بار ناتوان از کنیر

ر افتاد.    زمی 

، صندیل را   ر کامران با شنیدن صدای افتادنش به زمی 

وس که رویش طناب پیچ شده بود  بدون توج ه به سی 

 باال کشید و به طرف ساحل دوید.  

 چی شد ساحل؟ ترسیدی؟   _ 

قلب ساحل گروم گروم یم کوبید و تمام بدنش سوزن   

 سوزن یم شد.  

بان قلبش به آسمان رفته بود. رسش به   صدای ضر

دوران افتاده و کابوس آن روز داشت نفسش را بند یم  

ورد. بلند بلند نفس عمیق یم کشید و به پهنای  آ

 صورت اشک یم ریخت.  
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کامران ترسیده از حال و روز ساحل، محکم تکانش  

 داد و با صدای بلند گفت :  

ساحل! ساحل منو نگاه! اون دیگه هیچ غلظ   _ 

نمیتونه بکنه، انتقامتو ازش گرفتم، دونه دونه دستای  

 کثیفشو شیکوندم!  

 نگاش کن!  

 لرزید و ت  صدا اشک یم ریخت. کیس نبود  ساحل یم 

به دادش برسد. بدنش با تداغ خاطرات اون روز  

 نحس متشنج شده بود.  

دندان هایش قفل شده بود و کالیم نیم توانست به  

 زبان بیاورد.  

کامران دستپاچه و نگران از ساحیل که داشت پیش  

ر یم رفت رسش را به طرف  صندیل  چشمش از بی 

چرخاند، هرچند ساحل یم لرزید اما رسش را محکم  
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گرفت تا مرد طناب پیچ شده را نشانش دهد. گوتی  

باور نکرده بود سورپرایزش حال ساحل را اینگونه بد  

 کرده باشد.  

نگاه کن! دیگه نه میتونه حرف بزنه نه راه بره! این   _ 

کثافت عوضیو ادب کردم. ساحل چرا این شکیل  

ه قرآن کاریت نداره. ساحل آروم  شدی؟ ساحل ب 

 باش!  

ر   کامران نفهمید چطور پارچه ی دور دهن مرد پایی 

 لغزید و زبانش باز شد :  

 _   !  سالم باباتی

وس که مثل   اما وقتر صدای گرفته و گوش خراش سی 

ناقوس مرگ آزاردهنده بود به هوا خاست صدای  

 اط پیچید :  جیغ بلند و دردآلود ساحل در تمام حی

 بسسسسه!   _ 
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 انگار یگ چاقو را تا دسته در قلبش فرو کرده بود.  

 حاال ت  مهابا یم لرزید و جیغ یم کشید.  

کامران با دیدن حال ساحل از جا پرید و به طرف  

وس دوید. هفته ها بود که صدایش در نیامده   سی 

ب و شتم شوک   بود، سعید یم گفت از شدت ضر

از دست داده است اما حاال  شده و قدرت تکلمش را 

 یم فهمید که تمام این مدت بازیشان یم داده.  

 مشتر در دهانش خایل کرد و فحشش داد.  

وس خون دهانش را تف کرد و آنقدر خوشحال   سی 

بود که حس یم کزد انتقام تمام این چند هفته  

شکنجه را پس گرفته است. ساحل پیش چشمش  

 داشت جان یم داد.  
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کامران مشت دیگری روی لب های خندانش کاشت  

و عصت  از برنامه اش که به خوت  پیش نرفته بود به  

 رگبار فحشش بست.  

وس با لحاجت به طرف ساحل رس خم    وقتر سی 

ل   ش خواند کنیر کرده و به طرز چندشنایک او را دخیر

کامران از دستش در رفت و با لگد به چرخ صندیل  

 کوبید.  

وس همراه صندیل   لگدش آنقدر محکم بود که سی 

ر رسازیر   ر به پایی  واژگون شده و از پله های زیرزمی 

ر شیشه ی در و کوبش محکم رس   شود. صدای شکسیر

وس به در و فریاد پر دردش بلند شد و کامران   سی 

ر افتاد.    شوکه روی زمی 

 حاال او نفس نفس یم زد.  
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وس قطع شده بود و حاال   کامران  صدای ناله ی سی 

ر رفته و شاهکارش را تماشا   جرئت نداشت پایی 

 کند...  

ر و جسم مچاله شده     کامران با تاخی  از سیایه زیرزمی 

وس نگاه گرفت. رسش با تاخی  به طرف ساحل   ی سی 

 برگشت.  

تمام حیاط را جیغ های او برداشته بود. دستش را  

 فریاد یم زد...  روی گوش هایش گذاشته و فقط 

ر   اصال نیم فهمید چه شده بود. اصال انتظار این چنی 

واکنیسر را نداشت، در بدترین حالت تصور یم کرد  

د و داد و بیداد  وس نگاه بگی  ساحل با چندش از سی 

 کند نه اینکه به تشنجبیفتد...  

ساحل را محکم تکان داد، هنوز جیغ یم زد محبور شد  

 رود بیاورد تا بس کند.  سییل محکیم روی گونه اش ف
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صورت دخیر به یک طرف پرت شد و رد انگشتان  

 دستش روی آن مهر خورد.  

ب دست کامران آنقدر محکم بود که تمام پوست   ضر

صورت ساحل گز گز کند. حاال قلبش محکم به سینه  

اش یم خورد اما هق هقش بند آمده بود. کامران به  

بیاورد. نفهمید چطور لیواتر  طرف خانه دوید تا آب  

 یافت و آن را از آب پر کرد و به طرف حیاط دوید.  

اما وقتر درون حیاط رسید نه ساحل بود و نه اثری از  

 آن.  

در حیاط چار تاق باز بود و نشان میداد ساحل رفته  

 است.  

 کامران دستپاچه لیوان آب را رها کرد و به  

  

 ]17:54 08.01.20[  
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با آن حال وخیمش چطور از خانه  طرف در دوید. 

وس و جسم له شده اش را   ون زده بود. حاال سی  بی 

 به کل از یاد برده بود.  

داشت خودش را بخاطر سورپرایز احمقانه اش لعنت  

 یم کرد.  

هنوز چند گام بلند از خانه فاصله نگرفته بود که  

ی به   ر ر به چی  گوش  صدای مهیب کوبیده شدن ماشی 

ی که چند میر در هوا به آن طرف تر   رسید و بعد دخیر

 پرت شد.  

 نفس کامران در سینه اش حبس شد.  

 چشمانش گشاد شد و خون در رگ هایش خشکید.  

ی که ساحل بود!    دخیر

ش را عوض کرد و   ر با فریاد الستیک هایش مسی  ماشی 

 گریخت.  
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  کامران به خود آمد و با فریاد و قلت  که در گلویش یم

 تپید به سمت ساحل دوید.  

جوی خوتر که از کنار جسم ساحل را گرفته بود مثل  

مایه ی مذاب داشت او را آب یم کرد. حاال جوی  

وی یم کرد. صدای جیغ و داد و   خون داشت پیشر

همهمه ی مردم تمام خیابان را برداشته بود. همه یم  

ک کمک کنند.    دویدند تا به دخیر

بلوار پرید، دست هایش به شاخ و برگ  از روی 

درختچه ها گی  کرد و خط خط شد، اما حتر حس  

 نکرد.  

ماشیتر سفی  کشان از کنارش گذشت، آنقدر فاصله  

اش نزدیک بود که اگر لحظه ای خودش را پس نیم  

 کشید او هم به رسنوشت ساحل دچار شده بود...  
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ر درست پیش پای ساحل توقف کرد و چند    ماشی 

ون پریده و مقابل چشمان   ثانیه بعد چند مرد بی 

ت زده ی مردم با مهارت و دقت جسم له شده ی   حی 

دخیر را روی دست بلند کرده و به درون ون فرو  

بردند. کامران وحشت زده شد. حاال با تمام قوا یم  

دوید. حس یم کرد عضالت پایش االن از هم  

د. فریاد یم زد  گسیخته و به هر طرف پرت یم شون 

صی  کنند و ت  مکث و با نهایت رسعت یم دوید. مرد  

ر از جا کنده شد.   د و ماشی  راننده پایش را روی گاز فشر

 مردی  
ی

ت و شوک زدیک مردم خشکشان زده بود. با حی 

 را نگاه یم کردند که دیوانه وار به دنبال ون یم دوید.  

ش را عوض کرد و تعادل کامران بهم خورد.   ون مسی 

آنقدر رسعتش زیاد بود که شلوار جینش روی  

آسفالت خیابان کشیده یم شد و حتر نیم توانست  

 توقف کند...  
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 ]17:33 18.01.20[  

 160# 

  

  

  

  

پریوش ناتوان از دیدن حال و روز کامران زیر گریه زد و  

ر نشست. قلبش داشت از جا کنده   کنارش روی زمی 

  یم شد وقتر برادرش اینگونه به 
ی

عجز و درماندیک

 افتاده بود.  

نگار جرئت حرف زدن نداشت. قلبش محکم به سینه  

اش یم خورد و او هم مانند پریوش از گریه ی کامران 

به گریه افتاده بود. هر چقدر از او کینه و نفرت  
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داشت اما نیم توانست در برابر گریه های مردانه  

با بغض داشت با  اش تاب بیاورد. کنار پریوش که 

کامران حرف یم زد نشست و در سکوت گریست و  

 زل زد به هر دویشان...  

 اما سورنا!  

هیچکس از قلب سورنا که تکه تکه شده بود خی   

 نداشت.  

دلش یم خواست کامران را زیر مشت و لگد هایش  

د که باز دور و بر ساحل پلکیده بود، دلش یم   بگی 

فه کند که باز  خواست او را با دستهای خودش خ

 نیشیر به جانش زده بود.  

نفس کالفه ای کشید و به خاطر وجود پریوش و نگار  

ل کند.   سیع کرد آتیسر که به جانش افتاده بود را کنیر

دست هایش را مشت کرد تا یقه ی کامران را به چنگ  

د.    نگی 
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د و با غرشر وحشتناک پرسید :    دندان روی هم فشر

 جا تصادف کرد؟  میگم ک  _ 

 و قلبش از بیان این جمله ریش ریش شد.  

ل خودش را  کامران هنوز هذیان یم گفت و قدرت کنیر

 نیافته بود.  

 پریوش بغض کرده مداخله کرد :  

 حالش خوب نیست سورن...بهش مهلت بده.   _ 

دلش یم خواست بر رس پریوش هم فریاد بزند که  

  حال او هم خوب نیست، حال ساحلش که اصال 

 خوب نیست...  

پس چه کیس باید به درد او یم رسید؟ کیم جلو آمد و  

 شانه ی کامران را تکان داد :  

 با توام! کدوم جهنیم تصادف کرد؟   _ 
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 بردنش! بردنش!   _ 

قلب سورنا بهم پیچید و فقط دست های پریوش که  

با التماس دست او را از یقه ی برادرش پس زد باعث  

خشمش غلبه کند وگرنه حاال او کامران را کشته  شد بر  

 بود...  

هذیان هایش در رسش رژه یم رفت و نیم دانست رد  

 وتر که عزیزش را با آن حال برده بود را از کجا بیابد؟  

اگر ماشیتر که به او زده بود و وتر که او را ربوده بود  

 بهم مرتبط یم بود باید چه میکرد؟  

ماجرا حس کرد رمق از تنش  با فکر به این قسمت از 

ده از بغض صدایش را بلند تر کرد،   رفت. با گلوتی فشر

خدا همه ی شان را لعنت کند که هیچ به فکر او و  

 قلب تکه تکه شده اش نبودند...  

ی بگو...   _  ر ! یه چی   با توام لعنتر
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و ناتوان از تحمل تصویر سازی صحنه ی تصادف  

شد   ساحل که ندیده در ذهنش داشت کامل یم

د و حرفش را خورد.    دندان روی هم فشر

خدا یم دانست حاال ساحلش در چه وضعیتر بود،  

خدا یم دانست چه به روزش آمده بود؟ با آن حال  

 کجا او را برده بودند؟  

 اصال کدام خانه خرات  او را زیر گرفته بود؟  

آن لحظه چنان خشیم در تنش شعله یم کشید که  

داشت تا با دست های خودش جان ضارب را  دلش را 

د.    بگی 

وقتر یاد چهره ی مظلومش یم افتاد قلبش پارچه  

 پارچه یم شد.  

این دخیر دیگر چقدر باید تاوان پس یم داد تا این  

 کائنات لعنتر دست از رسش بر یم داشت؟  
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با تصور چهره ی خون آلود ساحل، یکهو ضامن  

کشیده شد، به درک که پریوش مظلوم  انفجارش  

ی از   نگاهش یم کرد به درک که نگار تحمل شنیدن خی 

ساحل را نداشت اصال همه به درک، حاال ساحلش  

 در چه حایل بود؟؟  

دست پریوش را پس زد و کامران را با یقه اش باال  

 کشید :  

کامران! به قرآن همینجا چالت میکنم! حرف بزن ت     _ 

ف!    رسر

 ؟  کجا بودین

و چنان نعره کشید که کامران تکان محکیم خورد و  

 پریوش و نگار از ترس چشم بستند.  

ر یم شد.    قفسه ی سینه اش از خشم باال و پایی 

 داشت از عصبانیت آتش یم گرفت.  
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خودش را لعنت یم کرد که حتر نیم توانست با  

ی دق و دیل اش را رس کامران در آورده و   خشم بیشیر

   از او حرف بکشد. 

چشمان پریوش با غصه و مظلومیت میان او و  

برادرش که به هذیان افتاده بود در چرخش بود و از  

 دیدن عاجز بودن برادرش چه دردی یم کشید.  

اما در آن میان فقط خدا یم دانست که سورنا چه  

 کینه ای از کامران به دل گرفته است...  

ون  هنوز چند کلمه ی درست و   حسات  از دهانش بی 

نیامده بود که صدای زنگ آیفون مثل صاعقه به  

به زد...    هیاهویشان ضر

نگار زودتر از همه از جا برخاست و به طرف آیفون  

 رفت.  



  

  
 2057 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

پریوش رسش را باال آورد تا تصویر کوچک آیفون را  

ببیند کاش پدر و مادرش بودند تا کامران را یم  

ورنا و عصبانیتش  توانستند به خود آورده و دست س

 را از او کوتاه کنند.  

ر برود.    اشک هایش را پاک کرد تا تاری دیدش از بی 

ر که نگاهش به وضوح نشست قلبش فرو    همی 

 ریخت.  

 وحشت زده از جا پرید.  

 نگار با لکنت زبان زمزمه کرد : 

ل...پُپلُییل سا!   _ 
ُ
 ُپپ..پُپل

 و بعد چند قدم عقب رفت.  

 د و سورنا مات ماند.  جی  جی  کامران قطع ش

کامران لبخند ت  روچ زد و گوتی رمق در تنش نمانده  

 باشد زمزمه کرد :  
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 باز کن درو.   _ 

 صدایش از داد و فریاد هایش خش گرفته بود.  

 سورنا از میان راهروی پله داخل خانه آمد و لب زد :  

 دیگه چه غلظ کردی؟   _ 

خود بجنبند مامورین پلیس  در باز شد و تا آنها به  

 مقابلشان صف کشیده بودند.  

د.    نگار لب برچید و بازوی سورنا را فشر

پریوش وحشت زده جلوی کامران ایستاد گوتی با این  

 کار یم توانست چشمان مامورین را به روی او ببندد.  

 سورنا رو به یگ از مامورین با اخم گفت :  

 امرتون؟   _ 

 رسش نبض گرفته بود و داشت از درد افکار آشفته یم  

  



  

  
 2059 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ] ترکید.  17:33 18.01.20[ 

 کامران جلو آمد تا خودش را تسلیم کند.  

 جاتی که رفته  
ر وس فرار کرده و اولی  یم دانست سی 

 پاسگاه بوده.  

 خودش از جرمش آگاه بود.  

 سورنا او را پس زد و رو به مامورین گفت :  

ینش؟ حکمتون کجاست؟  به چه جریم  _   میخواین بی 

ون کشید و به   رسگرد ت  حوصله برگه ای از جیبش بی 

 طرف سورنا گرفت.  

سورنا با اخم آن را گرفت و رو به کامران، عصباتر  

 گفت :  

 چته؟ جمع کن خودتو!   _ 

هنوز چشمانش روی کلماِتکلمات حقوقِیحقوفر برگه،  

دای ماموِرمامور پلیس  جفت و جور نشده بود که ص 
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ینگ دستبند، مانند   ینِگجی  ینگ جی  همراِههمراه جی 

 ناقوس مرگ، همه ی شان را رس جا خشکاند.  

وس املیسر    _  کامران خانزاده به جرم قتل سی 

  ...  داری میتوتر
ر
 بازداشتید. هر حرف

 پریوش جیغ زد و نگار هیم کشید.  

 کرد :    رنگ از روی سورنا پرید و کامران ناباور تکرار 

وس؟؟   _   قتِلقتل سی 

سورنا وحشت زده رسش را در برگه فرو کرد، قلبش  

محکم به سینه اش یم خورد و با ناامیدی تقال یم کرد  

مفهوممفهوِم برگه ی در دستش مغایر با حرف های  

 رسگرد باشد.  

وس املیسر عبور یم   چشمانش از روی واژگان قتل سی 

 توانست تمرکز کند.  کرد و ذهنش نیم  

 کامران با زاری صدایش کرد:  
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 سورنا!   _ 

قلب سورنا تکه تکه شد. دست مامور را پس زد و  

 برگه را پرت کرد.  

وس دیگه کدوم خریه؟ یه ولش کن!   _   سی 

ون کشید و هشدار   یگ از مامورین باتوم دستش را بی 

ر به طرف سورنا گرفت.    آمی 

 عقب هل داد.  سورنا او را با باتوم دستش به  

چند تن از مامورین اسلحه کشیدند و رسگرد با عالمت  

 دست همه ی شان را آرام کرد.  

صدای های های گریه ی دخیر ها هم بلند شده بود.  

رسگرد با مالیمت گوتی لحاظلحاِظ وضعیت  

 متشنجش را یم کرد رو به او گفت :  

ه آروم باشر جوون! خود متهم از  _  جرمش  بهیر

 آگاهه.  
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ینگ دستبندش به هوا خاست.   ینگ جی   و دوباره جی 

 کامران با صداتی مرتعش زمزمه کرد:  

ه!   _   نیم خواستم بمی 

  

پیش چشمان بهت زده ی سورنا و ضجه و التماس  

 پریوش کامران را دستبند زدند. 

  ! وس املیسر  به جرم قتل سی 

 کامران آدم کشته بود؟  

یک روز ساحلش را تنها گذاشته بود اما انگار قیامت  

 به پا شده بود.  

 به جرم قتل!!!  

پریوش جیغ زد و خودش را روی پای مامور پلیس  

 انداخت.  
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 سورنا با مامورین درگی  شد.  

واژه ی قتل چکش شده و مدام بر رسش کوبیده یم  

 شد...  

  ... وس املیسر  قتل سی 

وس املیسر   ...  قتل سی 

  ... وس املیسر  قتل سی 

 کامران قاتل شده بود؟ آن هم قاتل ناپدری ساحل؟  

جر کننده نایم نبود که به این آساتر از   ر این اسم میر

 خاطر سورنا برود.  

وس!    قتِلقتل سی 

 قاتل، کامران!  

 تصادِفتصادف ساحل!  

 و حاال هم ربوده شدنش!  
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آمد؟؟؟ دست زیر  خدایا داشت چه بر رسشان یم 

ر کند.    بغل پریوش برد و او را از زمی 

کامران با رنگ و روتی زار فقط یک جمله زیر لب تکرار  

 یم کرد :  

 من کشتمش!   _ 

 من کشتمش!  
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من کشتمش...  

 

 نیم کرد.  

  

   19.01.20   09:43    
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کوفت و با نفیس که به سختر  دستر روی پایش یم  

 باال یم آمد ضجه یم زد :  

حاال من چه جوری به مامان و بابا بگم نگار؟ چه   _ 

جوری؟ نگار مانند خواهری دلسوز مدام او را دلداری  

ی   یم داد تا آرام باشد که تمام این اتفاقات تلخ سیی

ر مثل قبل خواهد شد اما   خواهد شد، که همه چی 

ش هم یم دانست وقتر پای قتل در میان بود  خود

  ! ر ر به این آساتر روبراه نیم شد...هیچ چی   هیچ چی 

  

د، درد   بیچاره سورنا که نیم دانست کدام طرف را بگی 

گم شدن ساحل داشت او را از پا در یم آورد در  

 حالیکه باید دنبال کارهای کامران هم یم رفت.  

ماجرا را به طور  همان لحظه به شهاب زنگ زده و 

خالصه به او گفته بود، آدرس خانه و خیاباتر که  
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کامران قبل از بردنش داده بود را هم برایش فرستاده  

ی برمیگشت او حداقل رس   بود تا زماتر که از کالنیر

 نچر بدست آورد.  

کش بود،   تمام روح و روانش پیش خنده های دخیر

ده بود و نیم دانست  خنده هاتی که حاال خاموش ش

کجای این شهر را باید دنبالش بگردد اما با تمام این ت   

تات  شدیدش، نیم توانست کامران را تنها رها کند، به  

خصوص حاال که هچکس همراهش نبود...تا زماتر که  

مامور، همراه دستبند و پابند او را به سلول منتقل کرد  

 ماند و به او قوت قلب داد.  

  

ون آمد،  همراه دان ی بی 
 از کالنیر

ی
ش وکیل خانوادیک

چهره اش چنان آشفته بود که گوتی از میدان جنگ  

 برگشته بود.  
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ت  طاقت و با قلت  پر تشویش از این همه تاخی  به  

سمت ماشینش دوید و رو به حاج احمد با ت  قراری  

 زمزمه کرد :  

 حاچ  چی کار میشه کرد واسش؟   _ 

شید و با صدای خفه  حاج احمد دستر به چهره اش ک 

 ای لب زد :  

 _   !  هیچ کاری هیچی

 ته دل سورنا خایل شد.  

ت  طاقت جلو آمد و انگار که اشتباه شنیده باشد  

 گفت :  

؟ شما وکییل هزار راه جلو پاته. یعتر   _  یعتر چی حاچ 

 چی که هیچ کاری؟  

قلبش تند تند به سینه اش یم خورد دل شنیدن این  

 حرف ها را نداشت.  
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تازه امروز فهمیده بود چه محبت عمیقر نسبت به  

کامران دارد، درست همان لحظه که کامران با لحن  

بیچاره ای صدایش زده بود درست همان لحظه که  

دلش خواست دخل تمایم مامورین را بیاورد، متوجه  

شد که تمام این سال ها فقط نقش کیس را بازی یم  

متنفر بود، باور نیم کرد برای شنیدن  کرد که از او 

ر قلبش تکه   صدای کیس که از او متنفر بود این چنی 

 تکه شود...  

ی نشد بلکه با عصبانیتر   تمام این سالها با تنفر سیی

شدید گذشت. عصباتر بود از او که چه راحت از  

جبهه ی دوست در آمده و لباس دشمن به تن کرده  

ود از او که به راحتر روی تمام  بود، عصباتر ب 

رفاقتشان خط کشیده و او را نامرد و ت  مروت خوانده  

 بود.  

 سورنا فقط از دستش عصباتر بود...  
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ون فرستاد. هنوز   حاج احمد نفسش را به سختر بی 

 هضم اتفاقات افتاده برایش دشوار بود.  

هنوز مانده بود این فاجعه را چگونه به دو رفیق  

 د ساله اش منتقل کند؟  چندین و چن

 دستر به شانه ی سورنا زد و گفت :  
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پشم! فعال دستمون خالیه. اون قتل کرده، قتل! و     علیزاده یگانه 

قسمت بد ماجرا این جاست که مرتکب قتل عمد  

 عمد!!  شده نه غی  

 یعتر بسته شدن تمایم راه ها...  

 یعتر چوبه ی دار!!  

رنگ از رخ سورنا پرید. حس کرد دمای بدنش افت  

 کرده است.  

دستش را باال آورد تا حاج احمد حرف های ناامید  

 کننده اش را متوقف کند.  

حاج احمد با تاسف و تاثر رسش را به چپ و راست  

 تکاند.  

باور نیم کرد کامران را با دست هاتی دستبند  هنوز  

زده و اتهاِماتهام قتل، پشت میله های زندان دیده  

 باشد.  



  

    _ 

  
 2072 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
چه بر رس این دو پشعمو آمده بود که حاال هر     یگانه علیزاده 

دیداری که با آنها داشت با پس زمینه ی جرم و  

 جنایت بود؟  

نه حاچ  نمیذارم! حتما یه رایه هست حتما! من یه  

ذارم بفرستنش پای چوبه ی دار!  فکراتی دارم، نمی

 نمیذارم!  

حاج احمد گنگ نگاهش کرد و او بالفاصله سوار  

 ماشینش شد.  

مجال تعلل نبود، سورنا دیگر نیم توانست بیشیر از  

 این زمان را از دست بدهد.  

 باید خودش را به شهاب یم رساند.  

  



  

 _ 

  
 2073 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
پیاده شد.  رو به روی خانه متوقف کرد و به رسعت     علیزاده یگانه 

شهاب با دیدنش صحبت با یگ از همسایه ها را رها  

 کرد و به سمتش دوید.  

 سالم داداش!   _ 

ر پلیس و   د و به ماشی   دستش را فشر
ی

سورنا با خستگ

تیم تحقیقاتر که درون حیاط مشغول به کار بودند  

 چشم دوخت. سالم پش!  

 کامران چطور بود؟    _ 

د و   آرام لب زد :  سورنا گوشه ی چشمش را فشر

 بد، خییل بد...   _ 

 شهاب متاسف رسی تکاند و سکوت کرد.  



  

    _ 

  
 2074 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
نیم توانست به خودش بقبوالند کامران را به چشم     یگانه علیزاده 

قاتل ببیند. هنوز درک ماجرا برایش سخت و ناگوار  

 بود.  

د و گفت :    شانه ی سورنا را فشر

 درست میشه داداش غصه نخور!   _ 

 فت :  سورنا آیه کشید و گ

 _   .  درستش میکنیم به هر قیمتر

 پس از چند ثانیه مکث:  

 فعال باس اون ت  ناموش که ساحلو زده پیدا کنم.   _ 



  

  

  
 2075 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 و دستانش از خشم مشت شد.  

 خانه اشاره زد و گفت :  شهاب به 

نمیذارن کیس بره تو. هنوز در حال تحقیقاتن ویل   _ 

اتی فهمیدم.  
ر  من یه چی 

سورنا که به سمت خیاباتر که ساحل در آن تصادف  

کرده بود به راه افتاد با این حرف رس جایش متوقف  

 شد.  

؟   _   چی

 شهاب خودش را به او رساند و گفت :  

  

 ]09:43 19.01.20[  

یه یاروتی به اسم سعید واال کامرانو لو داده! اسمش   _ 

 واسم آشنا بود اما یادم نیومد.  



  

  

  
 2076 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

د.    و متفکرانه به سورنا زل زد تا بلکه جواب بگی 

 اخم های سورنا در هم رفت. سعید واال؟؟  

پازل ذهنش داشت به رسعت کنار هم چیده یم شد تا  

 شود.  هویت این نام برایش مشخص 

همانطور که از وسط بلوار عبور یم کرد به ذهنش  

 فشار آورد تا بالخره به یاد آورد.  

 آخ خودشه!   _ 

 شهاب رسی    ع پرسید :  

 کیه؟ منم یم شناسمش؟    _ 

سورنا یادش به چند ماه قبل پر زده بود، سعید واال  

کیس بود که برای نگار مزاحمت ایجاد کرده بود،  

روزی افتاد که او را زیر مشت و لگد هایش  یادش به 

گرفته بود، تمام هوش و حواسش به آن روزها رفته  



  

  

  
 2077 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 اش بود  
ی

بود و دنبال ربظ جز نگار، میان او و زندیک

اما با دیدن لکه ی بزرگ خون خشک شده کنار  

 خیابان قلبش از جا کنده شد. 

ر چسبید و قلبش به وحشت   پاهایش ت  اراده به زمی 

 افتاد. 

 ای..اینا خوِن ساحله؟   _ 

آنقدر حواسش پرت روبرویش بود که نزدیک بود او  

 هم مانند ساحل تصادف کند.  

با فریادفریاِد بلنِدبلند شهاب و کشیده شدن دستش  

به عقب، یکهو به خود آمد. ماشیتر سفی  کشان از  

اض فحش   کنارش گذشت. شهاب به نشان اعیر

ر و ران  نده داد و اگر رسعتش کیم کمیر  بلندی به ماشی 



  

  

  
 2078 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر نیم کشید دست بردار   بود ت  شک تا راننده را پایی 

 نبود.  

 مرتیکه ی گوساله!   _ 

خت و ت  رمق ایستاده بود و  
َ
خت
َ
و نگایه به سورنا که لل

چشمانش به صحنه ی ناراحت کننده ی پیش رویش  

 بود انداخت :  

 خوت  داداش؟   _ 

گذشت. دست و پایش  سورنا ت  توجه به او از خیابان  

 یم لرزید.  

حاال عمق فاجعه را درک یم کرد، حاال میفهمید  

 ساحلش با چه شدتر تصادف کرده است...  

یل داشته باشد رمق از پاهایش رفت و   بدون آنکه کنیر

ر فرود آمد.    روی دو زانو روی زمی 



  

  

  
 2079 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 کیم از رطوبت خون به رس زانوهایش نم زد.  

 ساحل!  خونخوِن  

 یا خدا! اینا خون ساحله؟   _ 

 و دستش در میان موهایش چنگ شد.  

 شهاب متاثر روی لبه ی جوی نشست و گفت :  

متاسفم داداش! ویل مثل اینکه حقیقت داره مال   _ 

ساحله. دست های سورنا یم لرزید. باورش نیم شد.  

خدایا با این همه خوتر که از دست داده بود حالش  

 چطور بود؟  

ر خون آلود را لمس کرد، رس  دستش  را پیش برد و زمی 

 انگشت هایش خون آلود شد.  

یعتر ساحلش حاال در چه وضعیتر بود؟ کجا بود؟ با  

که بود؟ عذاب وجدان مثل خوره به جانش افتاده  



  

  

  
 2080 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

بود، داشت خودش را لعن یم کرد که چرا همان  

ش کرده بود تی اش را نگرفت ه  لحظه که کامران خی 

 بود؟  

ر دیر شده باشد چه؟    اگر حاال برای همه چی 

نغس هایش به طرز وحشتنایک سست لرزان شده  

 بود.  

 خدایا پناه ساحلم باش...  

 دلش یم خواست رسش را به دیوار یم کوبید.  

 او چه کرده بود؟  

خودش را لعنت یم کرد، کاش زودتر دست یم جنباند،  

 اگر بالتی رس ساحلش آمده باشد چه؟  

  

 دستش را به زانویش گرفت و از جا بلند شد.  



  

  

  
 2081 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

دو نام در گوشش زنگ یم خورد که باید به  

حسابشان یم رسید. آنقدر از هر دو کینه داشت که  

ی از   ر حتر اگر دستر در این ماجرا نداشتند باز هم چی 

 کم نیم شد.  
ر
 تالشش برای تالف

 را یم کشید.  اما قبل از آن باید زیر زبان سعید واال 

ر عجیت  بود. نیم توانست   ارتباط او با این ماجرا چی 

 اش را تصادفر  
ی

ارتباطش را با دو نفر از افراد مهم زندیک

 قلمداد کند.  

  

این مرتیکه سعید کجاست؟ چه جوری پیداش   _ 

 کنم؟  

شهاب از خش صدایش جا خورد. گوتی ساعت ها  

 فریاد زده بود...  



  

  

  
 2082 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 فت : بالفاصله از جا جهید و گ

پرس و جو کردم داآش، مامورا بردنش، معلوم   _ 

 نیست یک درآد.  

 سورنا چشمانش را بست تا تمدد اعصاب کند.  

 ربط سعید با کامران را نیم فهمید.  

 یک تکه از پازلش را هنوز نیافته بود.  

 نگفتر داداش؟ این یارو کیه؟   _ 

ر خون آلود  سورنا با دردمندی نگاه آخری به  زمی 

انداخت و سعید را به اختصار معرفر کرد. دلش نیم  

 خواست به آن روزها برگردد.  

ابروهای شهاب باال پرید، به دنبال سورنا که حاال  

سالنه سالنه به سمت ماشینش به راه افتاد بود دوید  



  

  

  
 2083 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر آدم قالتاقیه پس    _ و متعجب گفت:  اگه همچی 

 واسه چی کامران باهاش همخونه شده؟  

سورنا شگفت زده به سمتش چرخید، شهاب تند تند  

 ادامه داد :  

. خونه مال سعیده اما کامران چند   _  ر همسایه ها گفیر

 یم کنه.  
ی

 ماهیه باهاش اینجا زندیک

ت و شگفتر سورنا درست نزدیک ماشینش،   میان حی 

 توقف کرد.  
ی

 تاکیس زرد رنگ

ر پیاده   شهاب حرفش را خورد و به فردی که از  ماشی 

یم شد زل زد. تاکیس دقیقا روبروی خانه ی سعید  

 توقف کرده بود.  

خانه ای که حاال از حضور مامورین پلیس خایل شده  

 بود.  



  

  

  
 2084 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

فقط چند ثانیه الزم بود تا سورنا هویتش را تشخیص  

 دهد.  

قدم هایش را بلند برداشت و قبل از اینکه سعید به  

 کشید.  خانه برود یقه اش را از پشت  

 کجا با این عجله؟    _ 

و تا روی سعید به طرفش برگشت با رس به رسش  

 کوبید.  

ر افتاد.    سعید نعره ی دردآلودی کشید و روی زمی 

در حایل که از شدت درد بیتر اش را گرفته بود بدون  

  . وع کرد به عربده کیسر  آنکه باالی رسش را ببیند رسر

یز از نفرت لگد  محکیم به پهلویش  سورنا با دیل لی 

 کوبید و داد کشید :  

 مرتیکه ی ت  ناموس!   _ 



  

  

  
 2085 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

شهاب خودش را میانشان انداخت و مداخله کرد زیرا  

 سورنا به قصد کشت او را یم زد.  

اند.    سعید فحش رکیگ داد و سیع کرد لگد بیی

باتر   اما نور آفتاب که زق زق به صورتش یم تابید و ضر

 که از  

  

 ]09:44 19.01.20[  

ناکجا به سمتش روانه یم شد رسعت عکس العمل  

ر آورده بود.    اش را پایی 

شهاب دو دستش را روی سینه ی سورنا گذاشت و او  

 را به عقب هل داد.  

 دااش آروم باش االن یم کشیش.   _ 

ون تف کرد و فریاد زد :    سعید خون دهانش را به بی 



  

  

  
 2086 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ف تو دیگه _  ؟    ت  رسر چه... میخوای؟ اصال یک هستر

سورنا شهاب را پس زد و سعید را از یقه اش باال  

 کشید.  

 من عزرائیلم، عزراییل!   _ 

و محکم به رسش کوبید. نعره ی دردآلود سعید دوباره  

 بلند شد.  

چی از جون خونواده ی من میخوای کثافت هان؟؟   _ 

 و لگدی به پهلویش نواخت.  

ید و سورنا روی شکمش  سعید از درد به خودش پیچ

 نشست.  

دفعه قبیل بهت گفتم بار بعد پیش بیاد زنده ت   _ 

 نمیذارم، نگفتم؟  



  

  

  
 2087 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر شهاب مردی که به جانش   سعید که از سورنا گفیر

افتاده بود را داشت یم شناخت با دهاتر پر از خون  

 نالید :  

برو مرتیکه ی رواتر یقه ی دوست دخیر هرجاییتو   _ 

، واسه چی رس من    خراب شدی؟  بگی 

سورنا که گوتی آتشش زده باشند مانند ترقه از جا  

پرید و تمام خشیم که از گم شدن ساحل داشت رس  

 سعید خایل کرد.  

 آنقدر لگد به پهلویش کوبید که خون باال آورد.  

شهاب محکم تر از قبل او را به عقل هل داد و فریاد  

 کشید :  

شیش؟ میخوای توام  دیوونه شدی؟ داری یم ک _ 

 بیفتر پهلو کامران؟؟  



  

  

  
 2088 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 و بعد به سمت سعید آش و الش دوید.  

 سعید با دندان های چفت شده پوزخند زد و گفت : 

ر حقته.   _   حقته! هر خیانتر که بهت میکیر

 شهاب تشر زد بس کند اما او دست بردار نبود :  

اون دوست دخیر عوضیت از اون طرف، پش   _ 

این طرف! جفتشون باهم  عموی آب زیر کات از 

  ! ر تو دارن میکیر  خوب قی 

سورنا از خشم نفس نفس یم زد. هنوز یک درصد از  

 حرف های سعید را هم نفهمیده بود.  

دهان و دندان شکسته اش صحبت هایش را نامفهوم  

کرده بود اما نه برای شهاب که با فاصله ی چند  

 سانتر کنارش قرار گرفته بود.  



  

  

  
 2089 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سعید خون دهانش را تف کرد و با غیظ و حرص داد  

 کشید :  

آره! کامران با همکاری همون دوست دخیر   _ 

 هرجاییت، گاوصندوِقگاوصندوق خونه تو خایل کرد.  

کامران با همکاری نگار خانومت زیر پاتو خایل کرد. هر  

کت   جا به مشکل خوردی کار کامران بود، هر بار تو رسر

 کشی میومد کار کامران بود.    واسه پرونده هات کم و 

 شهاب بهت زده پس کشید.  

 سعید بلند تر داد زد :  

مرده رو   _  استعفاتم بخاطر کامران بود! اون بود که ییی

اکتو بهم بزنه، اون بود که برگه ی   رایصر کرد تا رسر

ر برد! اون!   اکتو از بی   رسر



  

  

  
 2090 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

اهنش صورت خون آلودش را پاک کرد  ر پی  و   با پایی 

بات وحشتنایک   سیع کرد رس پا بایستد. بدنش از ضر

که خورده بود ضعیف و ت  رمق شده بود. تلو تلوتی  

خورد اما دستش را به دیوار گرفت تا رسپا بماند،  

همیشه آرزو داشت زماتر برسد که او حقیقت را به  

ان آن صبح کذاتی در   صورت سورنا بکوبد! او! به جی 

که خورده بود. مشت و    آن پارک و مشت و لگد هاتی 

لگد هاتی که حق خودش نیم دانست. نگار هیچ وقت  

 اش دارد تا او دست  
ی

به او نگفته بود کیس را در زندیک

 اش جمع کند...  
ی

 و پایش را از زندیک

نگار مدارکتو از خونه ت برداشت و رفت کتی گرفت   _ 

قراداد با اون  و بعد برگردوند رسجاش، به جز برگه ی 

 ! مرده باغداِرباغدار روستاتی  پی 



  

  

  
 2091 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا از درون یخ کرده بود، برای پرسیدن چه آمده  

ش شده بود!!    بود و حاال چه دستگی 

 یادت اومد؟   _ 

ر انداخت و با نفیس   سعید تف خون آلودش را به زمی 

 بریده زمزمه کرد :  

آره همون یاروتی که یم گفت اصال باهات قرارداد  _ 

مرده.  نبست  ه، همون پی 

کتتون بخاطر کارای نگار و کامران عید امسال   رسر

ر کرد.    اونجوری ضر

پوزخند نفرت آلودی به روی سورنای خشک شده  

 پاشید و ادامه داد :  

همه چی رستو خراب شد و مجبور شدی استعفا   _ 

 بدی.  



  

  

  
 2092 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 با تمام دردی که یم کشید فریاد زد :  

ی که اومدی  کامران همیشه از تو جلوتر بود!    _  دخیر

 بخاطرش منو ترکوندی یه کثافت هرجاییه!   

شهاب بر رسش فریاد کشید اما سورنا هیچ واکنیسر  

 نشان نداد. انگار که اصال در آن خیابان نایستاده بود.  

 اون یه دخیر خرابه!    _ 

با من بود، با شاگردای من بود! با همه هست! ما فیلم  

توی رواتر دوباره ببخشیش که بتونیم  بازی کردیم تا 

یم.    نقشه هامونو پیش بی 

دستش را به دیوار گرفت تا سقوط نکند، استخوان  

های صورتش داشت تی  یم کشید. لب چاک چاک  

شده اش و بیتر ای که خونش بند نیامده بود داشت  

توانش را به زیر صفر یم برد، اما قصد نداشت  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ال که مرگ در یک قدیم کامران بود  سکوت کند. حا

 دیگر الپوشاتر چه اهمیتر داشت؟  

منو به خاطر کار نکرده داغون کردی اما نفهمیدی   _ 

ه ی کثافت به من نخ میداد!    که اون دخیر

 فریاد زد :  

 اون!   _ 

 در حایل که یه بارم اسم تو رو نیاورد بدبخت!   

فریاد کشید  شهاب او را به طرف خانه اش هل داد و 

تمامش کند، رفیقش داشت از پا در یم آمد، اما سعید  

حاال که دهن باز کرده بود دیگر قصد نداشت سکوت  

 کند.  

 _  !  عصت  هستر
 تو یک رواتر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا با شانه های افتاده به سمت ماشینش به راه  

 افتاد. 

توصیف حال و روزی که داشت در هیچ کالیم نیم  

 گنجید.  

 بود خایل خایل!  انگار پوچ شده  

سعید که یم دید چاقویش را تا دسته فرو کرده برای  

باتش را به زهِرزهر مرگ آلوده کند فریاد   آنکه ضر

 کشید :  

ر   _  ش بدبخت، همیشه! حتر همی  تو همیشه دیر می 

حاال که چند ماه هم از اون روز گذشته خی  نداری که  

 به عشق جدیدت...  

  

 ]09:44 19.01.20[  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا که رس جایش متوقف شد سعید مکث کرد.  

 قصد داشت خوب زجر کشش کند :  

 چیه اسمش؟   _ 

 نمادین خودش را متفکر نشان داد و بعد خندید :  

ر که گم و گور شده!  _   بازاریه، همی 
ر دخیر  همی 

 گوش های سورنا رسخ شده بود.  

شهاب آب  آتش خشم به نهایت حدش رسیده بود. 

دهانش را قورت داد و طوری ایستاد که اگر سورنا به  

سمتش یورش برود بتواند او را از سعیدسعیِد له شده  

دور نگه دارد، یم ترسید عاقبت، خشم کار دستش  

 بدهد...  

 سعید آهان کشیده ای گفت و ادامه داد :  

 _   !  آهااااان یادم اومد ساحل! ساحل امی  خاتر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 شد. دست های سورنا مشت 

 سعید با لبخندی پررنگ تی  خالصش را زد :  

ر زوار در رفته ای که امروز اینجا   _  خی  نداری که همی 

 کشته شد به ساحلت تجاوز کرده!!  

  

 ]16:43 20.01.20[  

 162# 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا فکر یم کرد دیگر امکان ندارد روزش از این  

امکان ندارد این مرد  خراب تر شود، فکر یم کرد 

 بزند و او را از این هم آوار تر  
ر
لعنتر مقابلش باز حرف

کند. با شانه های افتاده داشت به سمت ماشینش بر  

یز از نفرت بود.     میگشت، در حالیکه وجودش لی 

 کامران! نگار!    

چقدر از هر دو خنجر خورده و با خی  نشده بود؟  

 اش وارد کرده 
ی

بودند؟ گم  چقدر مصیبت به زندیک

شدن قرارداد زیر رس نگار بود؟ گاوصندوقش را او باز  

 کرده بود؟ سینه اش از درد خیانت سوخت...  

در تمام این مدت در چه جهالت وحشتنایک دست و پا  

 یم زد!  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

چرا حتر یک بار هم که شده به نگار شک نکرده  

 بود؟!  

داشت و او  قلبش از اعتماد بیش از حدی که به او  

 لیاقتش را نداشت بیشیر مچاله شد...  

ر باخی    بعد از خودش تنها کیس بود که از همه چی 

بود. رمز گاوصندوق را بلد بود، کلید خانه را داشت  

 و...  

 چقدر احمق بود!  

 چطور نفهمیده بود؟؟!  

  

 کامران! 

بازهم مثل همیشه در نامردی یکه تازی کرده بود! باز  

 انت کار ها را از پشت بسته بود!  هم دست همه ی خی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

کت به   پرونده ها و مشکالت ریز و درشت آن در رسر

 یادش آمد، پوزخند های زهرآلود کامران!   

 چقدر ساده بود که ربطش را نفهمیده بود...  

 ساحلش آخ ساحلش!  

چقدر هشدار داده بود! چقدر او را از وجود دشمتر  

ر با  ه که از همه چی  خی  بود بیم داده بود؟ اما او  خی 

 چه کرده بود؟  

ر راست و   همه را از دم، بدون آنکه مجایل برای یافیر

 غلطش بدهد رد کرده بود.  

کت خودماتر است کیس در آن نیست   گفته بود رسر

ر نقشه های پلیدی برایش تی ریزی کرده   که همچی 

باشد، در حالیکه نگار و کامران به آساتر در حال  

 کردنش بودند...  زخیم  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

میخواست سوار شود تا فقط خودش را به ساحل  

 برساند، حاال مردانه کم آورده بود...  

فقط چشمان معصوم او را کم داشت تا همه ی این  

د.    نکبتر ها را شسته و بی 

دلش ساحل را یم خواست، صدایش را، نگاهش را یا  

 اصال فقط حضورش...  

ل یم رسید دیگر دنیا هم علیه اش  اگر دستش به ساح

 صف یم کشید ذره ای اهمیت نداشت...  

ه نرفته بود که داد و بیداد   هنوز دستش به دستگی 

 های سعید مسی  دیگری به خود گرفت.  

بد رکب خورده بود! آمده بود تا از زیر زبانش حرف  

بکشد اما حاال یم دید بدون تالش او، خودش دارد  

ر را جار یم ز   ند آن هم به طرز ت  مالحظه ای.  همه چی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

هیچ وقت به اندازه ی حاال احساس شکست نکرده  

 بود..  

اسم ساحل که روی زبان سعید آمد صاعقه به تن  

 سورنا زده شد.  

 خشک شده رس جایش ایستاد.  

اگر برای نگار و کامران نیم خواست دهان سعید را  

 ببندد برای ساحل جانش را هم یم گرفت.  

حواسش آنقدر پرت بود که مفهوم حرف هایش را  

هنوز درک نکرده بود فقط دنبال ربطش به ساحل  

بود که اگر یاوه یم بافت همان لحظه جانش را یم  

 گرفت.   

 گم شدنش به اندازه ی کافر قلبش را سوزانده بود.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر زوار در رفته ای که امروز   _  خی  نداری که همی 

 ه ساحلت تجاوز کرده!!  اینجا کشته شد ب 

عرق رسدی به جانش نشست. انگار یگ با پتک به  

 رسش کوبیده بود.  

 گوش هایش رسخ شد.  

 با چشماتر رسخ و رگ گرفته به طرف سعید چرخید.  

 نفس شهاب بند آمد.  

 تو چه زری زدی؟   _ 

دست هایش چنان مشت شده بود که گوتی قدرت  

ر تمام استخوان  های فک و دهان سعید را  شکسیر

 یکجا در خود جمع کرده بود.  

 تجاوز به ساحل!!  

 تجاوز به برگ گلش!!!  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

به ساحیل که او دل نداشت باالی چشمش ابرو  

بگوید تجاوز شده بود و او خی  نداشت؟ مگر امکان  

 داشت؟؟  

شهاب ترسیده میانشان ایستاد و رو به سورنا  

 دستپاچه گفت :  

 داداش! ... خورد، بگذر ازش!  ... خورد  _ 

 سعید شهاب را هل داد و نعره زد :  

... تو یم خوری و هفت جد و آبادت، منو از چی یم   _ 

شو   ، باید دست و پامم ماچ کنه که دوس دخیر ترسوتر

 از زیر دستای اون مَمَرر..  

هنوز جمله اش به پایان نرسیده بود که سورنا با  

و خشیم که رس تاپایش را گرفته بود   افساری گسیخته 

 به سمتش حمله کرد.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ای ت  ناموس...   _ 

محکم به رسش کوبید و بعد دستانش را دور گردنش  

 حلقه کرد.  

 تهمت از این ناروا تر؟؟  

اگر زیر مشت و لگد هایش جان یم داد هم حقش  

 بود.  

شهاب هر چند که دلش یم خواست دهان سعید  

شود اما نیم توانست از سورنا با آن حجم از  بسته 

خشمش بگذرد، که اگر یم گذشت شاید حاال سعید  

 هم زنده نیم ماند.  

 تهمت زده بود!  

 به تمام دار و ندار رفیقش تهمت زده بود  و   

 این مجازات اندیک در بر نداشت.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 _   ! ف، خفه بمی   سعید به قرآن خونت حالله ت  رسر

از روی هیکل آش و الش شده  و سیع کرد سورنا را 

 اش عقب بکشد.  

سعید و شهاب قدرتشان را روی هم گذاشتند اما  

 نتوانستند شی  زخیم مقابلشان را پس بزنند.  

 سعید داشت کبود یم شد.  

سورنا مشتش را مستقیم در دهانش خایل کرد و داد  

 کشید :  

؟ عربده   _  دیگه اسمشو تو دهن کثیفت نیم چرخوتر

 زد :  

 فهمیدی؟   _ 

ر استخوان های سعید همزمان همراه   صدای شکسیر

 نعره ی دردآلودش به هوا خاست.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ت سورنا پاشید.    خونش روی تر رسر

ر   سورنا با انزجار باالیش کشید و دوباره او را به زمی 

 کوبید.  

صدای کوبیده شدن رسش با آسفالت خیابان مثل  

ت و جای  بمب صدا کرد. شهاب قلبش فرو ریخ

 تعجت  نبود اگر جمجمه اش شکسته یم شد.  

 سورنا از خود ت  خود شده بود.  

  

 ]16:43 20.01.20[  

ر محل... که دیم آسایش برایشان   بیچاره ساکنی 

 نمانده بود...  

 صبح قتل و ظهر دعوا!  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

از عربده های سورنا معلوم بود دعوا ناموش است  

افراد تماییل برای دخالت نشان نیم  که هیچ کدام از 

 دادند.  

 شهاب رو به مردم ناظر فریاد کشید :  

ر یه مرد نیست بینتون بیاد   _  لعنتیا چیو تماشا میکنی 

 کمک؟  

سعید میان مشت و لگدهاتی که میخورد با ناله زمزمه  

 کرد :  

ی   _  ر ..چی  ر ..چی   بکیسر هم، چی
ُ
منو ..ُبک

 تجاوز شده!   عوض ِِنم..نیم نمیشه. به عش...عشقت 

 سورنا ت  دل و ت  طاقت نعره زد :  

 خفه شو ت  ناموس! خفه شووووو!  _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

در حایل که سعید سست و ت  رمق با چشماتر که   

 دیگر باز نیم شد داشت از حال یم رفت.  

ت..تجا... .   _ 
َ
..تج..تجا..تجاوز شده، ت

َ
 ِبب..بهش تت

احمقانه ی سعید بهم  شهاب حالش از این سماجت 

ت یک مرد بازی   یم خورد، نیم فهمید داشت با غی 

 خطرنایک یم کرد.  

ون کشیدنش از زیر دست های سورنا   به راستر که بی 

 خییل سخت بود.  

اما با همه ی این ها با تمام قوا یم کوشید تا هیکل او  

 را از روی سعید بردارد، داشت جانش را یم ستاند.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

شهاب آنقدر فریاد کشید که بالخره دو سه نفری  

برای کمک به سمتشان دویدند.  سورنا آنقدر  

  

   21.01.20   17:01    

# 163   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر بود که زورش به چهار مرد بالغ که با تمام   خشمگی 

 چربید...  قوا سیع داشتند او را از سعید جدا کنند یم 

ر با صدای بدی مقابل خانه ی ساحل متوقف   ماشی 

شد، طوری ترمز را کشیده بود که تک و تویک از  

ر   همسایه ها از شنیدن صدای گوش خراش ماشی 

اض باال بردند.    صدایشان را به نشاناعیر

سورنا ت  توجه به چهره ی نارایصر و طلبکارانه ی آنها  

ر پیاده شد. حس یم ک رد دنیا برایش  با شتاب از ماشی 

به رس رسیده است. پر بود از درِددرد غیم که شاید  

 دیگر هرگز در قلبش کهنه نیم شد.  

حرف های سعید را نیم خواست باور کند، نیم  

خواست به خودش بقبوالند در این چند ماه روزی  

ر اتفاق هولنایک افتاده و او باخی    برای عزیزش چنی 

ش غی  ممکن بود، هرچه فکر یم  نشده بود، به نظر 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

کرد کمیر به نتیجه یم رسید. تمام روزهای با ساحل  

ر کرده بود، اما  بودن را بخاطر آورده و به دقت آنالی 

نتیجه ای حاصلش نشده بود، هیچ روزی را بخاطر  

نیم آورد که فاجعه ی تجاوز در آن گنجانده شود و  

ش به گوش او نرسد...    بدتر آنکه خی 

زماتر که سعید زیر دستش بیهوش شد و مردم او را از   

جسم ت  جانش جدا کردند ت  درنگ سوار ماشینش  

شد تا تمام بیمارستان های شهر را زیر و رو کند، هر  

چه تعداد بیمارستان های بافر مانده کمیر یم شد  

  .  دلشوره ی سورنا هم بیشیر

ر هیچ کدام از  حاال به وحشت افتاده بود، اگر د

ی نشده بود پس با آن همه   بیمارستان های شهر بسیر

 خوتر که از دست داده بود در کجا به رس یم برد؟  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

آخر رس با ناامیدی به سمت خانه ی ساحل رانده   

بود در حایل که دیگر فقط به یک معجزه نیاز  

داشت. اما خی  نداشت خی  های بد هنوز در راه  

 اند...  

ر را به م کوبید و به طرف خانه دوید در حایل  در ماشی 

که هر جا را که یم نگریست ساحل و خنده های  

انه اش را یم دید.    دلی 

شب هاتی که او را یم رساند و دقایقر طوالتر  

ر را متوقف یم کرد و اجازه   پشِتپشت دِردر خانه ماشی 

نیم داد ساحل خداحافظر کرده و برود. حرف یم زد  

داشت تافقط چند دقیقه بیشیر  و او را به حرف وا یم  

از روز قبل داشته باشدش. او حرف یم زد خاطره  

تعریف یم کرد و سورنا محو هیجانات ایجاد شده در  

 صورتش یم شد.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

دلش برایش غنج یم زد و حتر وقتر با چند سانت  

فاصله در کنارش نشسته بود بازهم دل تنگش یم  

ی که در  ر در  شد... و حاال دخیر این چند ماه این چنی 

جان و دلش ریشه دوانده بود را از او گرفته بودند.  

 باید کدام غم را یم گرفت؟ داشت از پا در یم آمد.  

قلبش که گوشه ی سینه اش از غم دوری ساحل   

مچاله یم شد به او یم فهماند شدت عالقه اش به  

ان بوده است، به او یم فهماند کار دلش از این   ر چه می 

ف ها گذشته، او حاال در هر ثانیه ای که یم  حر 

ی نیم یافت از درون متالشر   گذشت و از ساحل خی 

 یم شد.  

  

در حیاط باز بود، بدون آنکه به نگاه های کنجکاوانه و  

ر   یا پچ پچ ناخوشایند مردم توجه کند داخل شد. اولی 
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باری بود که پا به درون ساختمان یم گذاشت. دلش  

 خواست تمام این اتفاقات امروز کابوس بود،  یم

ر یم آمد   دلش یم خواست ساحلش حاال از پله ها پایی 

و بخاطر دیدن او وسط حیاطشان چشم گرد یم کرد،  

کاش او با جیغ و داد از آمدنش یم پرسید و سورنا  

خوب از دیدنش لذت یم برد، با خودش فکر کرد مگر  

د که اینگونه  چند روز بود که ساحلش را ندیده بو 

 داشت از پا یم افتاد؟؟  

کاش خواب بود و وقتر بیدار یم شد ساحلش زیر  

ر شهر صحیح و سالم نفس یم کشید،   آسمان همی 

ی کامران نبود و حکم قتل روی   ی از دستگی  دیگر خی 

شانه های یک خانواده سنگیتر نیم کرد... و آن وقت  

وس و این مصیبت ها به میان نیم آمد   .  نایم از سی 

وس مثل تیشه روی روح و روانش خط کشید.    یاد سی 
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امان از این نام، امان! با اینکه با تمام قوا برای   

ر این خی  مهلک یم کوشید اما نداتی از درون  
نپذیرفیر

 آماده یم کرد... نداتی که  
ر داشت او را برای پذیرفیر

 مانند سوهان روحش را یم خالند.  

اگر تمام این خزعبالت  هر بار به این فکر یم کرد که 

حقیقت از آب در یم آمد، باید چه یم کرد؟ چگونه با  

 این درد تمام نشدتر کنار یم آمد؟  

چطور به خودش یم قبوالند در یگ از روزهاتی که او  

به آرایم گذرانده بود ساحلش چه دردی کشیده بود؟  

 اش زیر سوال نیم رفت؟ آخ ساحل  
ی

ت و مردانگ غی 

 آخ! 

دستش را مشت کرد و با تمام دردی که یم کشید به  

 دیوار کوبید.  
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وع کرده بود.    که بازی بدی با او رسر
ی

 امان از این زندیک

آسانسور خراب بود، سه طبقه را با شتاب باال آمد و  

 پشت در ایستاد.  

کاش حاال این ساحل بود که در را برایش باز یم کرد و  

، آن وقت اگر  خودش را به آغوشش یم انداخت

ر یم آمد دیگر از خودش جدایش   آسمان هم به زمی 

 نیم کرد.  

دست خودش نبود که ذهنش مدام برای تمام دقایقر  

ی کند و نکرده بود او را   که یم توانست با ساحل سیی

مجازات یم کرد... انگار کم کم باید باور یم کرد  

 ساحلش از او خییل دور شده بود...  

به زد، مشت   زنگ  د، با کف دست به در ضر را فشر

 کوبید، لگد زد، اما هیچ کس در را باز نکرد.  
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آنقدر مستاصل و درمانده بود که دیگر نیم دانست  

ر رس خورد و نشست، کفش   باید چه کند؟ روی زمی 

ر نامنظم قرار   های کتاتر ساحل روبرویش روی زمی 

 گرفته بود.  

مانده بود  چشمانش خیس شد قلبش مچاله و کم 

 شانه هایش هم مردانه بلرزد...  

چه کیس باور یم کرد سورنای خانزاده بخاطر یک  

 دخیر به این حال  

  

 ] و روز بیفتد؟!  17:01 21.01.20[ 

 خدایا بهم برش گردون!   _ 

ر باری بود که دستش را از   صدایش یم لرزید، این اولی 

ر و زمان کوتاه یم دید.    زمی 
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را قورت داد و با صدای بیچاره ای زمزمه کرد  بغضش 

 : 

ش خدا!   _   منه، ازم نگی 
ی

 اون دخیر همه ی زندیک

رسش را به در تکیه داد و اجازه داد بغضش آب شده  

 و ازچشمانش فرو بریزد.  

صدای گام هاتی در پله ها یم پیچید، سورنا تکان خورد  

آمد! کاش از دست  و از جا پرید، کاش ساحلش یم 

خرات  آسانسور غر یم زد و باال یم آمد آن وقت با  

دیدن سورنا در قاب در، تمام عصبانیتش فروکش یم  

 کرد و به آغوشش یم خزید.  

سورنا دستر به صورتش کشید و با امیدواری رسش را  

خم کرد تا فردی که باال یم آمد را ببیند، اما با دیدن  

ر رفت.  یک مرد تمام آن امیدواری پ   ر کشید و از بی 
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مرد از سنگیتر نگایه رس باال آورد که سورنا را دید.  

 با ساختمان و اعضای آن  
ر
ظاهرش به اندازه ی کاف

 بیگانه بود که به رسعت اخم کرد و پرسید :  

 ببخشید شما؟   _ 

سورنا ت  حوصله رویش را برگرداند برای دعوا به  

 جرقه ای بند بود...  

ر آمد، هنوز از کنار مرد  پله ها را با  اخم و تخم پایی 

 نگذشته بود که او دوباره پرسید :  

 آقا با طبقه سویم کار داری؟ سورنا جوابش را نداد.   _ 

، تسلیت میگم، غم آخرتون   _  ر اگه از فامیالشونی 

، کیس خونه   ر پزشگ قانوتر باشه. محیا خانم رفیر

 نیست.  
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مد شد. حس کرد تمام  خون در رگ های سورنا منج

 توانش به یکباره دود شد و به هوا رفت.  

 که عیان از او پریده بود به  
ی

با قلت  که ریخته و رنگ

 عقب برگشت.  

؟   _   چی

انگار ظاهرش به خوت  گواه شوک شدنش بود که مرد  

 دستپاچه گفت :  

منده یکهوتی گفتم، آخه شما هم   _ 
؟ رسر ر خی  نداشتی 

ون بود.  مشگ پوشیدی حالتم یه  ر  خرده نامی 

و بعد با خجالت سکوت کرد و زل زد به چشمان  

 وحشت زده ی سورنا.  

مرد با دیدن سورنای هاج و واج مانده به شدت  

 پشیمان شده بود.  
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 سورنا دست به نرده ها گرفت تا فرو نریزد.  

 تسلیت؟ تسلیتتسلیِت چه؟ خدایا رحم کن!  

یل که زانوانش یم لرزید ت   یک پله باال آمد و در حا

 طاقت زمزمه کرد :  

 تسلیِتتسلیت یک؟   _ 

چشمانش دودو یم زد قلبش آنقدر محکم یم کوبید  

که صدایش در سکوت راه پله به گوش مرد هم یم  

 رسید.  
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 حالت جا بیاد.  

  

   22.01.20   16:32    

# 164   

  

  

  

  

                                    

                  

_                                         
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 سورنا با ت  حایل فقط تکرار کرد : 

 تسلیِت یک، حرف بزن.   _ 

مرد نگاه مرددی به طبقه ی باال انداخت و یاد  

بلبشوتی که از ظهر راه افتاده بود افتاد، اتفاقاتر که در  

عزادار کرده و  عرض چند ساعت ساختمانشان را 

 به آنها وارد کرده بود.  
ی

 شوک بزریک

   

مرد آب دهانش را قورت داد و مردد مانده بود، رفتار  

سورنا برایش عجیب بود، تا حاال او را در این محل و  

ر نیم دانست آیا   این ساختمان ندیده بود و برای همی 

ی بگوید یا نه؟ اما غیم که   ر درون  از این حادثه چی 

چشمانش یم دید داشت او را وادار یم کرد تا حرف  

 بزند.  
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چشمان سورنا با ت  قراری به دهان مرد دوخته شده  

بود انگار داشت پس یم افتاد که اینگونه نرده را محکم  

میان انگشتانش گرفته بود. تا او دهان باز کرد سورنا  

با رسعتر فوق    مرد و زنده شد، انگار تمام آن لحظات

ر کش یم آمد تا جان سورنا را به لبش   العاده پایی 

ون یم آمد مثل   برساند. هر آواتی که از دهان مرد بی 

خنجری داغ قلب سورنا را پاره یم کرد و به  

 استخوانش یم رسید.  

و زماتر که زبان مرد چرخید و اسم و فامیل ساحلش را  

 رد.  نشنید حس کرد دیگر رمقر برای ایستادن ندا

روی پله نشست و یا شاید هم افتاد در حالیکه قلبش  

 هنوز گروم گروم یم کوبید.  
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 خدایا شکرت!   _ 

 نفس نفس زد و گفت :  

 خدایا شکرت! خدایا شکرت!  _ 

 صدای مرد از تعجب بلند شد :  

؟؟!   _   خدا رو شکر میکتر

آبادی کیه؟   _   خانم خی 

 و انگار جان کند تا این را پرسید.  

خاتر از دهان  نیم  دانست اگر جای این فامیل، امی 

ون یم آمد چه یم کرد؟    مرد بی 

س از بدنش   پاهایش را دراز کرد تا نرم نرمک اسیر

 خارج شود.  

ر آمد و روبروی در خانه اش ایستاد،   مرد چند پله پایی 

مرد جواِنجوان مقابلش با این وضعیتر که از او یم دید  
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د تا از  نیازمند مراق بت بود زنگ خانه اش را فشر

 همشش آب قندی بخواهد.  

اصال نیم فهمید اگر با طبقه ی سوم کار داشت  

آبادی را نیم شناخت؟    چطور خانم خی 

 تا همشش آب قند بیاورد دوباره کنار سورنا برگشت.  

 چطور نیم شناش؟   _ 

 گفت :  
ی

 سورنا ت  حوصله رسی تکاند و با خستگ

  شناسم.  به فامیل نیم _ 

 مرد آیه کشید و ت  مقدمه گفت :  

 زن خییل خوت  بود! مثل مادرم دوستش داشتم.   _ 

 مثل مادرش؟  
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ر را   فقط چند ثانیه زمان الزم بود تا ذهنش همه چی 

کنار هم بچیند، قلبش از جا کنده شد و رنگ از  

 رخش پرید.  

که در  با چشماتر گرد شده نگاهش کرد. کاش آن چه  

ون نیم آمد!    ذهنش شکل گرفته بود از زبان مرد بی 

بان افتاده بود، از جا پرید، دلش نیم   قلبش باز به ضر

خواست این حدس را روی زبان بیاورد اما مجبور بود  

 : 

 خا...خانجون؟؟   _ 

ه نگاهش کرد سورنا یک دستش را میان   مرد که خی 

موهایش فرو برد و دست دیگرش را روی صورتش  

 اشت.  گذ

 خدای من! وای! وای!   _ 
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مرد آب قند را از همشش گرفت و به طرف سورنا  

 گرفت :  

 شما هم خانجون صداش یم کردی؟ مثل نوه ش!   _ 

 قلب سورنا با یادآوری ساحل تی  کشید رسی    ع پرسید :  

 نوه ش کجاست؟   _ 

ی ازش   _  از صبح که رفته دانشگاه هیچکس خی 

 نداره.  

 بفهمه چه حایل میشه؟  نمیدونیم وقتر  

و بعد آه بلندی کشید و به جاکفیسر کوچک کنار  

 دیوار تکیه زد.  

نگفتر شما چطور خانجون صداش میکتر و من تا   _ 

 حاال اینجا ندیدمتون؟  

 سورنا ت  توجه به حرفش ت  قرار پرسید :  
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 چطور این اتفاق افتاد؟   _ 

  

 چ روز رسر و شویم بود...  

د؟    قرار نبود مرگ و می  ها پایان بگی 

چند فاجعه ی دیگر باید رخ یم داد تا بالخره روزگار  

دست از عداوت بر یم داشت؟ مرد آیه کشید و  

 گفت :  

 با اینکه شاید نباید اینا رو بگم اما نمیدونم چرا..   _ 

 و دستر به صورتش کشید و سکوت کرد.  

 جلو آمد.    سورنا کنجکاو و نگران

 خدایا جواب ساحل را چه یم داد؟    

 مادربزرگش را، تمام داراتی اش را از دست داده بود.  
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 خانجونش را؟؟؟ وای..وای... 

 چه روز فاجعه باری بود...   

صبح که داشتم یم رفتم مغازه رو باز کنم همزمان با   _ 

ون، دخیر  بیچاره!  ساحل خانوم از خونه اومدیم بی 

خییل تو فکر بود، به حدی که صدای سالم و علیکمم  

 نشنید...  

 آیه کشید و با سوز ادامه داد : 

 انگار این اتفاق از قبل ته دلشو خایل کرده بود..   _ 

 دست های سورنا مشت شد. 

 مرد به آب قند اشاره زد و گفت :  

 بخور حالت جا میاد!   _ 

 و بعد ادامه داد :  
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جا گذاشتم چند قدم بیشیر دور  من کیف پولمو  _ 

نشده بودم که دیدم تو جیبم نیست، برگشتم بیام  

 باال که دیدم یه خانویم...  

چند ثانیه مکث کرد تا تعجب و کنجکاوی را در چهره  

د.    ی سورنا به حد اعال بی 

 اخم های سورنا در هم رفت.  

 ت  تاب گفت :  

 خب؟ اون خانوم یک بود؟   _ 

من که نشناختمش! مثل شما اونم غریبه بود ویل   _ 

چون زنگ آیفونو زد و طبقه ی سوم هم درو براش  

 باز کردن، زیاد کنجکاوی نکردم.  

 خالصه خانومه رفت تو.  
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بعد رسش را پیش آورد و با صدای زیری گوتی یم  

ترسید کیس از محتوای حرف های مهمش باخی   

 ترغیب کننده ای ادامه داد :  باشد با لحن 

ر خودمون بمونه، قول بده بعدا واسم دردرس   _  آقا بی 

 نشه، من فکر میکنم هر چی بود زیر رس اون زِنزن بود.  

  

 ]16:32 22.01.20[  

 اخم های سورنا دوباره درهم شد.  

من از ظهر که این اتفاق افتاد دارم با خودم حساب   _ 

شم که  و کتاب یم کن م، نوه ش که رفت دانشگاه، دخیر

دیشب خونه ی پش بزرگه ش مونده بود، پس  

آبادی خونه نبود، خب؟    هیچکس جز خانم خی 
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ر او را برای   و منتظر به سورنا زل زد تا با خب گفیر

 ادامه ی اخبار تشویق کند.  

ی نشنید خودش بالاجبار ادامه داد :   ر  از سورنا که چی 

ر من خییل فکر ک  _  ردم اگه ت  راه میگم تو اصالح  ببی 

محیا    12صبح زِن اومد، ساعت   10کن، ساعت 

 خانم.  

و اونجا بود که با صدای جیغ و دادش همه ریختیم تو  

 پله ها.  

؟    تو باشر به زِنزن شک نمیکتر

 ..._ 

 کار همون زِنزن است!    _ 

 با افسوس شانه ای باال انداخت و گفت :  
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نمیشه گناه آدمارو کم کرد ویل خب خودت  البته  _ 

که میبیتر آدم هزار جور فکر به ذهنش میاد نه؟ به  

 خانه اش اشاره زد و هیجان زده گفت :  

ش گفته وقتر اومده باال   _  خانومم یم گفت دخیر

مادرشو کف کرده وسط هال افتاده دیده و تا نبضشو  

افسوس  گرفته دیده... دستر روی پایش کوفت و با 

 ادامه داد :  

ر یم کنه آقا!   _  ای دل غافل، روزگار آدما رو گلچی 

ر خودمون بمونه منو پس فردا نکشوتر   هیع! اینا بی 

 بشه ویل تو خودت تی اشو بگی   
دادگاه نمیخوام رسر

حتما تو اون دو ساعت یه اتفافر افتاده بوده، آخه  

آبادی بعد اون سکته ای که هم ر هفته ی  خانم خی  ی 

ر دیشب...    پیش کرد ضعیف شده بود اما همی 

 آیه کشید و باز از شاخه ای به شاخه ی دیگر پرید :  
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دیدمش! یک فکرشو یم کرد اون آخرین دیدارمون   _ 

 باشه؟!  

ماشاءهللا دوباره رسحال شده بود، واسمون یه  

 بشقاب حلوا آورد گفت خواب پششو دیده.   

د و    با لبخند تلچر ادامه داد :  شانه ی سورنا را فشر

خییل غصه خوردم آقا، خییل زن نازنیتر بود تو   _ 

تموم این سال ها یک رس سوزن بدی ازش ندیدم.  

 حاال موندم نوه شو چیکار کنیم؟  

 ای روزگار! 

د و از پله ها   سورنا به نشان تشکر شانه ی مرد را فشر

رسازیر شد. در حالیکه کویه از سواالت روی شانه  

 سنگیتر یم کرد.  هایش 
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؟   _   سیم کارتو شکستر

 بله آقا!   _ 

 پشه رو تعقیب کن، نباید ت  خی  از ما کاری بکنه!   _ 

ه یم گرده، شماره ی   _  آقا در به در داره دنبال دخیر

ه بیوفته   شما رو هم که داشت استعالم نگی 

 دنبالتون؟!  

 مرد دستر به صورتش کشید و گفت :  

شبانه روز بیست و چهار ساعتر تعقیبش کن.   _ 

 نمیخوام باز یه فاجعه ی دیگه ای رخ بده.  

 چشم آقا!   _ 

 رسش را  
ی

مندیک لحظه ای سکوت کرد و سپس با رسر

ر انداخت و گفت :    پایی 
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منده م آقا، نفهمیدم یک از خونه زدن   _  بازم رسر

ن برای پیاده روی...   ون، به بچه ها گفته بودن می   بی 

مرد دستش را باال برد تا او صدایش را قطع کند، حاال  

آنچه که نباید رخ داده بود دیگر واکاوی چه اهمیتر  

 حاال کجاست؟    _ داشت؟ 

ه.   _   تو اتاق دخیر

 مرد به رسعت به سمتش چرخید :  

 بهوش اومده؟   _ 

 _  . ر  نه آقا! فقط از دور دارن تماشاش میکیر
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 چشم آقا.   _ 

   24.01.20   01:05    

# 165   
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مرد دست هایش را پشت کمر بهم گره زد و از پنجره  

ه شد.   ون خی   به بی 

ر خییل  زودتر از آنچه که او برنامه ریزی کرده،  همه چی 

رخ داده بود و حاال نیم خواست تمام صی  و سکوت  

 این سال ها پایمال شود.  

آیه کشید و به این فکر کرد که دیگر داشت قصه به  

ر نبود که همان پایاتر که   رس یم رسید، اما مطمی 

 انتظارش را داشت رقم یم خورد یا نه؟؟  

  

  

برای بار صدم تلفنش زنگ خورد، صدایش را قطع  

کرد و بدون آنکه تماییل به پاسخ داشته باشد گوشر  

 را کنار گذاشت.  
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دلش نیم خواست فعال با هیچ کدام از اعضای  

خانواده اش روبرو شود، از شنیدن نام کامران گریزان  

 بود، دیدنش  

 که او را برایش تداغ یم  
ر
شنیدنش و هر حرف

به میان کشیدن سایر اتفاقات    کردمستوجب

وحشتنایک بود که به هیچ وجه قصد یادآوری نداشت  

وس و شایعه ی تجاوزش به ساحل   و مهم ترینش سی 

 بود که در هر زمان یم توانست او را از پا درآورد.  

حاال دیگر حتر دلش نیم خواست دفیر حاج احمد  

و احمدش بیفتد.  برود تا مبادا چشمش به پدر و یا عم

ی از مشکل کامران   یم دانست با این اخم و کناره گی 

چه قدر نظر ها را نسبت به خودش بر یم گرداند اما  

ر   حاضر نبود کاری برایش بکند، تمام فکر و ذکرش یافیر

ساحل بود. یادآوری خون های ریخته شده کف  
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ر یم برد و دیگر نیم   خیابان تمام آرامشش را از بی 

را با حاشیه هاتی هر چند به   توانست خودش 

 اهمیت کامران و حبسش درگی  کند.  

  

شهاب گفته بود باید از پلیس کمک بخواهد و او با غم  

 رسی تکانده و پیشنهادش را رد کرده بود.  

هنوز پرونده ی حقوفر ساحل باز بود، نیم توانست با  

وطش را به خطر بیندازد.     کمک از پلیس آزادی مشر

حاج احمد گفته بود، ممکن است این ها همه بازی  

وطش و   ساحل برای فرار باشد برای نقض آزادی مشر

ده بود تا به تندی   سورنا چه دردمندانه دندان بهم فشر

 شان را ندهد. مشخص بود  
ی

جواب وکیل خانوادیک

ی که حاج احمد دانش هم از آن   بخاطر اتفاقات اخی 
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اش نسبت به ساحل عوض نشده  آگاه بود نظر منقر 

ر دلیل گم شدنش را یک فرار تلقر یم   بود و به همی 

کرد، و بدون شک مامورین پلیس هم فکری بهیر از  

این به ذهنشان خطور نیم کرد و بدتر آنکه سورنا از  

وز شدن در دادگاه   این یم ترسید که شهروز برای پی 

د را  این بازی را به راه انداخته باشد تا حدس حاج احم

حقیقت نشان داده و ساحل را دوباره به زندان  

 بیندازد...  

تمام این ها دست و پای سورنا را بسته بود، هفته ی  

قبل که با حاج احمد راجع به پرونده ی ساحل و  

وز شدنش در دادگاه جلسه ای بر پا کرده    پی 
ی

چگونگ

کرده    بود، حاج احمد او را از روبروتی با شهروز منع

ر زودی شهروز را متوجه   بود، نیم خواست به همی 

کند که پشتیبان ساحل کیست؟ کیس که او را از  
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ون آورده و در تمام این مدت دورادور   زندان بی 

 هوایش را داشته است؟  

به خصوص که این روزها پدرش با شهروز حول  

ر صحبت هاتی را رد و بدل میکرد و   معامله ای سنگی 

وجه نیم خواست هویت سورنا لو   حاج احمد به هیچ

 برود.  

تمام شک سورنا به شهروز بود، اما اینکه دستش  

خایل بود و نیم توانست آنطور که باید رس از ماجرا  

درآورد کالفه اش یم کرد. از محیا هم که آت  برایش  

گرم نشده بود، ساحل تمام اتفاقات اخی  میان او و  

اال در این  عمه اش را برایش تعریف کرده بود و ح 

ایط اصال نیم دانست محیا طرف کیست؟ از او   رسر

خواسته بود تا آدرس امجد را بدهد اما او امتناع کرده  

ی   ر بود، سورنا داد زده بود و او تهدیدش کرده بود، چی 
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که قلب سورنا را به درد یم آورد ت  خیایل عمه و  

عموی ساحل راجع به ناپدید شدن ساحل بود،  

راجع به گم شدنش نداشتند داشت  اینکه هیچ نگراتر 

 اعصاب سورنا را خرد یم کرد.  

دندان قروچه ای کرد و زیر لب محیا را به رگبار لعن  

ر   فرستاد، ساعتر بود که او را تعقیب کرده بود، مطمی 

د. تعلل بیش   بود این زن یم تواند او را به نزد امجد بی 

شد به شهاب  از حد محیا در خانه ی شهروز باعث 

زنگ بزند و او را جای خود بگمارد اینکه دستر دستر  

داشت زمان از دست میداد و هیچ کاری از دستش بر  

 نیم آمد اعصابش را ضعیف کرده بود.  

تمام آن خیاباتر که ساحل در آن تصادف کرده بود را  

ر هم نصب نداشت، طبییع   گشته بود حتر یک دوربی 

ییم که هیچ کدام  هم بود یک منطقه ی مسکوتر قد
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ر نداشت. همه   از خانه هایش نیازی به نصب دوربی 

 ی این ها دستش را بسته بود. 

دِر تک تک خانه های خیابان را زده بود و با دقت و  

حوصله با هر کدامشان حرف زده بود، تمام تالشش  

ر رسنچر از کساتر بود که ساحلش را ربوده   برای یافیر

ر یم گفت ند، مردان سیاه پوشر  بودند، اما همه یک چی 

که نقاب به صورت خود زده بودند و پالک ماشیتر  

 که مخقر شده بود!  

  

 بود که متوجه شد یک پژو  
ی

در بزرگراه مشغول رانندیک

ر بار   مشگ رنگ را از دیروز تا به حال برای چندمی 

 پشت رسش یم بیند.  
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ر
قلمداد کرد اما  ابتدا توجیه نکرد و آن را تصادف

وقتر کنار داروخانه نگه داشت و برای خرید قرص  

 در کار نیست و این یک  
ر
رفت، متوجه شد که تصادف

 اتفاق  

  

 ]01:05 24.01.20[  

 برنامه ریزی شده است.  

ون را دید   نامحسوس از میان کرکره ی داروخانه بی 

ر مورد نظر با فاصله پشت رس ماشینش   زد، ماشی 

بود و رسنشینانش رسشان را به سمت  توقف کرده  

 داروخانه برگردانده بودند.  

د.    سورنا اخم کرد و دندان بهم فشر
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کش با شهاب، زنگ زده   ، یگ از دوستان مشیر ر به امی 

ر   و درخواست کمک کرد، برای دور زدن این ماشی 

 نقشه ای در رس داشت.  

  

ر  ر خواست هر جا هست همی  االن خودش را  از امی 

به خانه ی او برساند، با نگهباتر هماهنگ کرد در را 

برایش باز کند و  شماره تماسش را هم برای او  

 فرستاد.  

و بعد با نهایت رسعت به سمت خانه اش راند، در را  

با ریموت باز کرد و بدون آنکه نشان دهد پژو برایش  

ر را داخل برد.    مشکوک شده است ماشی 

ون آمد،   در ها که بسته  از الت  ساختمان بی 
ر شد، امی 

 سورنا بالفاصله سوییچ را به دستش داد و گفت :  
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ونه، میخوام تا دو   _  یه پژو مشگ با پالک... اون بی 

سه ساعت دیگه فقط رس بدوونیش، بدون اینکه از  

 کن، هوا که تاریک شد  
ی

ر پیاده شر فقط رانندیک ماشی 

 برو سمت...  

ستون ماشینها. ماشین و بی  داخل، رسی    ع خودتو یه  قی 

م   جا قایم کن. منم با دو سه تا از بچه ها االن می 

 اونجا.  

ده بود، از شنیدن این ماجرا   ر به دقت گوش سیی امی 

چشمانش برق یم زد و واضح بود که از آن بزن بهادر  

 هاتی است که رسش برای دعوا درد یم کند!  

ش به من   رو چشم داداش، خیالت تخت، _  بسیی

 فیتیلیه پیچشون میکنم، غمت نباشه.  
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د و با   قدرداتر زمزمه کرد :  سورنا شانه اش را فشر

ان میکنم!  _    دمت گرم پش، جی 

  

   26.01.20   07:26    

# 166   
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ر    های مچاله شده ی ت  شماری آن زمی 
ر انبوه ماشی 

ر رنگ مرگ و نیستر به   وکه را پوشانده بود و همی 
میر

 اطرافم یم پاشید.  

با اینکه بهار داشت به رس یم رسید اما گوتی این تکه  

ر از تاری    خ و زمان جا مانده بود، رسما و وح شت را  زمی 

 به خوت  به جان تک تک افراد منتقل یم کرد.  

ه   ون فرستاد و به آسمان خی  سورنا دود سیگارش را بی 

 شد.  

قرص ماه کامل بود و نور نقره فامش را در رستارس  

ر پخش کرده بود. پشها زیر روشناتی ماه ایستاده   زمی 

ن پیدا یم  و برای مهماناتر که دیر یا زود رس و کله ی شا

ر باری بود که سورنا از   شد نقشه یم کشیدند. این اولی 

آنها کمک خواسته بود، رفیق با معرفت شان که در  

هر مشکلشان مثل یک قهرمان، مثل یک ناچ  رس یم  
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رسید و مشخص بود با این همه دیتر که به گردن  

 داشتند تا پای جان برای رفاقتشان یم جنگیدند.   

 حواِس سورنا پرِت پرت بود!  اما کیم آن طرف تر  

به ماه زل زده بود در حالیکه ماه خودش پشت پلک  

هایش نشسته بود، هر بار که به یاِد یگ از خاطرات  

ینش با او یم افتاد قلبش در سینه مچاله یم شد،   شی 

انگار زهر به تنش ریخته یم شد که تمام عضالتش  

ده یم شد...    منقبض و گلویش از بغض فشر

سیگارش را زیر پا له کرد و مثل تمام این چند روز  

 خودش را با خاطراتش رسگرم کرد...  

  

کت و پروژه های   سورنا سخت مشغول کار بود، رسر

تمام نشدتر اش وقت رس خاراندن برایش نگذاشته  
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ی مانند ساحل کار را   بود اما در این میان حضور دخیر

هنوز فرصت نشده بود او را  برایش راحت تر یم کرد، 

کت مستقر کند اما تصور اینکه چند صباح بعد   در رسر

او را صبح تا شب کنار دستش یم دید دلش را به  

ین گرم یم کرد.    امیدی شی 

زنگ خانه که به صدا در آمد، سورنا متعجب از جا  

برخاست، با دیدن ساحل و لپ های گل انداخته اش  

ش شادی عظییم به پا  در تصویِر کوچِک آیفون، ته دل

 شد.  

د و مقابل در ایستاد.    ت  درنگ کلید را فشر

ر شود   رسش را که برگرداند تا از مرتت  خانه مطمی 

چشمش به لپ تاپش افتاد، همان لپ تاتی که مدتر  

قبل زیر تختش یافته بود، لپ تاتی که او را به روزهای  

 تلخ جداتی یم برد.  
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ر ها را فراموش کند،  نفس عمیقر کشید  تا این چی 

مهم تر از گذشته ها، حال بود، و باید به آن یم  

پرداخت تا آینده ی زیباتری برای خودشان رقم بزند.  

را بست و نرم   3D Maxخییل زود صفحه ی نرم افزار  

افزار ساده ی دیگری را باز کرد، نیم خواست ساحل  

  ِ
متوجه شود ثبت نامش در کالس های آموزشر

 شکده فقط برای کمک به او بوده است.  دان

ین زبانش از اتاقک آسانسور   ک شی 
ر که دخیر همی 

ون آمد، قلب سورنا مردانه لرزید!    بی 

 ساحل لبخند دندان نماتی زد و سالم کرد.  

سورنا به نریم جوابش را داد و دستش را دراز کرد تا  

د در   حایل که  دست کوچک دخیر را در دست بگی 

 تمام نگاهش تی ظاهر طنازانه اش بود.  
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   یگانه علیزاده 

مانتوی چارخانه ی نیمه بلندی به تن کرده بود که  

رنگ آت  مالیمش با شال همرنگش از او فرشته ای  

 زیبا ساخته بود!  

موهای لخت قهوه ای اش صورتش را قاب گرفته بود  

 و عجیب دل سورنا را یم لرزاند.  

ه و دلتنگ سور  نا رنگ به رنگ  ساحل زیر نگاه خی 

شد، برای آنکه جو را عوض کند اشاره ای به خودش  

 بهم میاد؟!   _ زد و با خنده گفت: 

 سورنا در را پشت رسش بست و عمیق نگاهش کرد.  

 ساحل دوباره تکرار کرد :  

 نگفتر بهم میاد؟!   _ 

 سورنا پلک طوالتر زد و به آرایم گفت :  

 خییل عزیز! خییل!   _ 
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ل نخودی خندید و ساک در دستش را باال آورد  ساح

 و با هیجان گفت :  

 اینم واسه تو خریدم!   _ 

ابروی سورنا باال رفت، ساحل با جیغ هیجان زده ای  

 ادامه داد 

 : 

 مدل مردونه شه! بپوش ست کنیم! آخ جوون!   _ 

و بعد از شور و شوق زیاد دست هایش را بهم کوفت  

 کشید.  و خرناس هیجان زده ای  

سورنا با دیدن هیاهوی ساحل لبخند نریم زد و به  

 آرایم لب زد :  

 بیا اینجا ببینم!   _ 

 و بعد آغوشش را سخاوت مندانه برایش باز کرد.  
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 ساحل با طنازی به آغوشش خزید.  

د و نفس عمیقر   سورنا محکم او را به خود فشر

 کشید.  

 کجا بودی؟    _ 

 خرید!   _ 

 میگفتر میومدم دنبالت.   _ 

ون آمد اما کماکان در حصارش   ساحل از آغوشش بی 

 ایستاده بود.  

اول نیم خواستم برم خرید، اعصابم از دست عمو   _ 

شهروز خرد شده بود گفتم برم یه هواتی بخورم اما  

 یهو اینو دیدم!  

سورنا تمام حواسش روی نام شهروز متمرکز شد و با  

 اخم گفت :  
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 کار کرده مگه؟  شهروز؟ چی _ 

ولش کن، نمیخوام اعصابم خرد شه، درباره ش   _ 

 حرف نزنیم.  

سورنا که قاطعیت را در نگاهش دید گردنش را کج کرد  

 و مهربان گفت :  

 چشم هر چی دلی  بگه!   _ 

ساحل برای اینکه شهروز به کل فراموش شود با ذوق  

به ای زد و گفت   به سینه ی سورنا ضر
ی

 :  زدیک

بپوش ببینم سایزته؟ سورنا پلک طوالتر زد و گفت   _ 

 یم پوشم بذار االن نگات کنم!   _ : 

مزده لبش را گزید.    قلب ساحل فرو ریخت و رسر

سورنا قلبش برای واکنش های ساحل پر یم زد، زیر  

 چشمانش را نوازش کرد و به آرایم پرسید :  
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؟ چیکار میکتر با من؟  _  یتر    تو چرا انقدر شی 

 ]07:26 26.01.20[  

ساحل از صدای بم سورنا رنگ به رنگ شد و با  

مزده مظلومانه گفت :    چشماتر براق و رسر

 هیچ کار!   _ 

سورنا رسی به چپ و راست تکاند و با نگایه خمار  

 زمزمه کرد :  

ر هیچ کار کردنت که بیچاره م کردی بچه!   _   با همی 

 بوسید.  و زیر گلویش را محکم 

یتر که زد از زیر   ساحل قلقلکش آمد و با قهقه ی شی 

 دستش گریخت!  

 داری خطرناک میشیا!   _ 

 گفتم که واسه تو ت  خطرم!   _ 
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 ساحل تند تند ابرو باال انداخت و گفت :  

عیو رعایت کن پشجون که   _  نوچ نوچ! فاصله ی رسر

 خوف برم داشت!  

وجود اینکه تمام وجودش  سورنا آرام خندید و با 

خواستنش را فریاد یم زد عقب نشیتر کرد و به  

خانه رفت. ساحل اشتباه یم کرد تنها کیس که   ر آشیی

 خطرناک شده بود، خودش بود و بس!  

  

ر روی سنگ ریزه   صدای حرکت الستیک های ماشی 

ها مانند دستر محکم سورنا را از گذشته به حال  

مبهوت به جلو   کشاند، طوری که چند لحظه مات و 

ه ماند، گوتی به دنبال ساحل یم گشت. پچ پچ   خی 

 خفه ی یگ از پشها بلند شد که یم گفت :  



  

  

  
 2160 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر اومد!   _   سورن پش، امی 

ر ها ایستاد،   سورنا رسی تکاند و پشت یگ از ماشی 

چوب قطور در دستش را محکم تر گرفت و با  

شید، امیداور  نارضایتر دستر به اسلحه ی کمری اش ک 

بود نیازی به استفاده از آن نشود، گرچه که خودش  

ر نبود.    هم زیاد به آن مطمی 

ر را با شتاب داخل آورد و طبق نقشه ای   ر ماشی  امی 

که کشیده بودند ت  درنگ پیاده شد و خودش را  

ر های مچاله شده مخقر کرد.    پشت یگ از ماشی 

مشگ  فقط پنج دقیقه زمان بود تا رسنشینان پژوی  

ستان رسازیر شوند، سورنا با   پیاده شده و به طرف قی 

 دستش به پشها عالمت داد. 
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ر ها رو به سمت ورودی پیش رفت،   از پشت ماشی 

ی   ر رسنشینان پژو مرداتر سیاهپوش و خوف برانگی 

بودند، چهره های زمخت و صورت های کشیده ی  

شان زیر نور ماه ترسناک و پیچیده به نظر یم رسید  

یز بود و برای انتقام  اما ن  ه برای سورنا که از خشم لی 

 ت  تاب!  

قلبش گوایه یم داد که این افراد ت  ربط با ماجرای  

ساحل نیستند و برای اثبات این حرف تا پای جان یم  

 کوشید.  

ستان شدند، در بسته ی   چهار مرد سیاهپوش وارد قی 

ر و چراغ های خاموشش نشان  میداد راننده به  ماشی 

ی رفته است که برگشتنش به این زودی   ر دنبال چی 

 نخواهد بود.  
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یگ از آنها که به نظر یم رسید رس کرده ی شان باشد  

ستان پخش شوند.    به افرادش دستور داد تا در قی 

سورنا لبخند عصت  زد و به پشها عالمت داد. حاال  

یگ یگ به سمت طعمه های خود به راه افتاده  

 ودند.  ب 

ر های روی هم قرار گرفته   راه های پیچ در پیچ، ماشی 

و تسلظ که پشها به مکان داشتند باعث یم شد با  

خیال راحت تری به سمت مردان سیاهپوش حرکت  

 کنند.  

خییل طول نکشید که یگ یگ صدای کوبیدِن چماق و  

ستان   نعره های دردآلود مردان در سکوت رسد قی 

 پیچید.  
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بود که هر چهار مرد طناب پیچ شده به   نیم ساعتر 

ر سورنا   ، روبروی چراغ روشن ماشی  صندیل هاتی

 نشسته بودند.  

نفرتر که از نگاه سورنا یم بارید قابل توصیف نبود. به  

خصوص حاال که تلفن هایشان را با اثر انگشت باز  

 کرده و تمام اطالعاتش را واکاوی کرده بود.  

اینکه تمام این مدت، تمام این درد و رنج ها زیر  فکر 

رس این مردان مقابلش بود خونش را به جوش یم  

 آورد.  

با ت  رحیم تمام فقط منتظر بود هوشیاری شان را باز  

 یابند آن وقت بود که از خشمش در امان نیم ماندند.  

سورنا به پشها گفته بود مراقب اوضاع اطراف باشند  

اف مانده بود.  و تنها خودش برا  ی اعیر
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وقتر هر چار نفرشان به طور کامل هوشیار شدند  

 سورنا ت  طاقت جلو رفت.  

با چوبچوِب در دستش چانه ی یگ از آنها را باال زد و  

 گفت :  

 ساحل کجاست؟   _ 

ر رسش را به طرف دیگر پرتاب کرد تا به   مرد خشمگی 

 نوغ مخالفتش را به رخ بکشد.  

سورنا ت  حوصله از این بازی ها، چوبش را باال برد و با  

 تمام قوا روی دستان طناب پیچ شده ی مرد کوبید.  

ستان را لرزاند.   نعره ی مرد تمام قی 

 نفر دیگر وحشت زده تکان محکیم خوردند.    3آن 

 سورنا داد زد :  

 دوباره یم پرسم ساحل کجاست؟   _ 
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زبانش را بریده باشند لب هایش را بهم  مرد گوتی 

د و فقط از درد به خود پیچید. به نظر یم رسید   فشر

 قصد نداشت به این آساتر حرف بزند.  

سورنا رسد و سخت شده بود، وقت نداشت و نیم  

توانست تعلل کند، هر یک ثانیه برایش حکم مرگ و  

 را داشت.  
ی

 زندیک

ون کشید و  با قساوتر    ت  درنگ اسلحه را از جیبش بی 

که آن لحظه در دلش یم جوشید به پای مرد شلیک  

 کرد.  

ستان مخوف صدا   صدای شلیک مثل بمب در آن قی 

 کرد.  

ر   پشها وحشت زده نگایه بهم رد و بدل کردند و امی 

ر شدن از حال سورنا به سمتش دوید،   برای مطمی 
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هنوز نیم فهمید ماجرا از چه قرار است؟ چرا سورنا  

عصبانیت رسیده است؟ فقط یم  به این حد از 

دانست گوتی دست روی شاهرگش گذاشته اند که به  

 این تالطم و ت  قراری افتاده است!  

 مرد از درد به خودش پیچید و نعره زد.  

سورنا با چهره ای سخت و ت  رحم باالی رسشان  

ایستاده بود. از اویل فاصله گرفت و اسلحه اش را  

قه ی مرد دویم گذاشت و با لحن ت   درست روی شقی

 روچ گفت : 

این بار که ماشه رو بچکونم جاتی شلیک یم کنم که   _ 

 بعدش صدای عربده هات تو گوشم نباشه.  

به ی آرایم زد و   و برای تاکید به پشت رس مرد ضر

 گفت :  
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 حاال بگو، ساحل کجاست؟  _ 

  

 ]16:44 09.02.20[  

 167# 

  

  

  

  

ماه هنوز به زیباتی یم درخشید، هوای پاک و ابرهاتی  

که آسمان را ترک کرده بودند، چهره ی زیباتی از  

سقف باال رس را به تصویر کشیده بود، اما نه برای  

 اش روی لبه ی پرتگاه  
ی

مردی مانند سورنا که زندیک

بود. دنیا و زیباتی هایش انگار برایش رنگ باخته بود،  
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ی که هنوز رس پا نگهش داشته بود، ساحل  تنها  ر چی 

 بود و سودای یافتنش.  

ون زده   تلفنش از ظهر که به دنبال کامران از خانه بی 

 بود تا به حال خاموش نشده بود، مدام زنگ و زنگ...  

حوصله ی هیچکس را نداشت حجم خی  هاتی که  

یکباره به او داده بودند آنقدر زیاد و وحشتناک بود که  

از همه بریده بود. گوتی برایش اهمیتر نداشت که  دل 

عمو احمدش بخاطر این ت  مباالتر از او یم رنجید و یا  

پدرش چه رفتاری در پیش یم گرفت، از همه خسته  

شده بود، به محض اینکه یاد کامران در خاطرش یم  

نشست نگار و خیانت هایش بالفاصله به تنش  

ظه ای به  صاعقه یم زد. دلش نیم خواست حتر لح

آن لحظات نکبت باری پرت شود که سعید واال با چه  

 نفرتر حقیقت را به صورتش کوبیده بود.  
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خودش را بابت تمام عذاب وجدان هاتی که  

ِ نگار متحمل شده  
ر بخاطِربخاطر کنار گذاشتنگذاشیر

بود، رسزنش یم کرد. چقدر ساده بود که حتر لحظه  

ده  بود، چقدر از اعتماد فوق  ای به نگار شک نی 

العاده ای که به او داشت و اینطور لگدمال شده بود،  

 احساس حماقت یم کرد.  

  

ون کیم از التهاب   ر داد تا هوای خنک بی  شیشه را پایی 

 دروتر اش کم کند، اما انگار به این آساتر ممکن نبود.  

بدتر از خیانت نگار و خنجر زدن های کامران، شایعه  

ساحل بود که داشت او را از پا در یم   ی تجاوز به 

وس ت  وجود دست به تنش زده بود و   آورد. سی 

ش به گوش او نرسیده بود؟؟    خی 
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چطور یم شد؟ چطور ساحل این را توانسته بود از  

 او پنهان کند؟؟  

دن پدال گاز خایل کرد، شب   تمام حرصش را روی فشر

شب هم بدون ساحل  داشت به نیمه یم رسید و اگر ام

به رس یم رسید قلبش کم یم آورد. تصور گرگ هاتی که  

ر کرده بودند داشت تمام   ش دندان تی 
برای دریدن دخیر

ر یم برد. قسم خورده بود تقاص   خودداری اش را از بی 

د،   همه ی مصیبت های ساحل را از امجد پس بگی 

اوی لعنتر که ساحل را به این روز انداخته بود. گایه  

رصت یم کرد و یم نشست پای دیده و شنیده  که ف

هایش نیم توانست تصادف و بعد دزدیده شدنش را  

ر بردن ساحل   بهم مربوط بداند، اگر امجد قصد از بی 

د و بعد از   را داشت چرا باید در مال عام او را زیر بگی 

آن او را بدزدد؟ کیم غی  منطقر به نظر یم رسید. اما  
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ز افکار اسی  شده بود که  فعال چنان رسش در گردات  ا

 نیم توانست آن ها را بهم ربط دهد.  

  

افکارش با رسعت رسسام آوری داشت ذهنش را یم  

خورد و گهگداری لبخند ساحل که پشت پلکش یم  

نشست کیم او را از آن جو خفقان آور دور یم کرد.  

لحظه  قسم خورده بود این بار که ساحل را بیابد دیگر 

ای او را از خودش دور نکند، تا این روزگار لعنتر نتواند  

آورده و مجازات کند، نیم دانست دخیر   او را تنها گی 

بیچاره تقاص چه را پس یم داد که این اوضاعش شده  

 بود.  

نفس عمیقر کشید و آدرس را دوباره از نظر گذراند، با  

رسعت زیاد خیابان ها پشت رس گذاشته یم شد و  
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یک آدرس پشت پلک چشمانش به تصویر  فقط 

ر و بقیه    کشیده یم شد. امی 

ی پشها را مامور مراقبت از آن چهار مرد کرده بود،  

اف   بهمحض اینکه یگ از آنها موقعیت ساحل را اعیر

کرد دیگر یک ثانیه هم مکث نکرد. با وجود اینکه  

ها  دلش نیم خواست از اسلحه هاتی که یگ از پش 

برایش آورده بود استفاده کند اما مجبور شد، خیابان  

خون آلود و ساحیل که نیم دانست تصادف با بدن  

ی برایش بافر نگذاشته   نحیفش چه کرده دیگر صی 

ر مداخله نیم کرد و با روش خودش   بود، اگر امی 

مردها را به حرف نیم آورد حاال شاید همه ی شان با  

حواشر شکل گرفته  گلوله زخیم شده بودند. حواشیِ 

در پس زمینه، طوری او را تحت فشار قرار داده بود  

که دیگر نیم دانست چه کند؟ خوب بود که خییل  
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اف کردند وگرنه شاید حاال   زود آدرس ساحل را اعیر

 دست او هم به خوِنخون قتل آلوده شده بود.  

  

شان کند مراقب آنها     که باخی 
د تا زماتر به پشها سیی

وجود اینکه بابت سالمتر شان نگران بود و  باشند، با 

ی از او مردان کاری دست رفقایش   یم ترسید در ت  خی 

بدهند اما چاره ی دیگری نداشت و باید آن جا را ترک  

یم کرد، حاال که آدرس ساحل را یافته بود نیم  

 خواست حتر ثانیه ای تعلل کند.  

ر  شهاب تماس گرفته بود و بابت اینک ه در چنی 

ایظ او را مسئول کشیک محیا کرده بود حسات  از   رسر

دستش شکار بود، اما سورنا نیم خواست او را هم  

ر و بقیه برایش کافر    امی 
قایط مشکالتش کند، نگراتر

بود نیم خواست شهاب هم در این گرداب فرو برود،  
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ر   اما وقتر شهاب خی  داد که آدرس امجد را از امی 

است تنهاتی به آنجا برود   گرفته است و ممکن 

صالح ندانست بیشیر از این مخالفت کند. شهاب با  

اضار هایش مجبورش کرده بود قبل از اینکه تنهاتی  

ر ساحل برود او را هم رسراهش بردارد، با   برای یافیر

تمام مخالفت هایش بالخره رایصر شد، شهاب یم  

ایط سورنا بیش از اندازه نگران کننده است   دانست رسر

ر وضعیتر  و   هیچ نیم خواست در چنی 

ی را   تنهایش بگذارد حتر اگر خود سورنا این کناره گی 

ین    بهیر

  

 ] انتخاب ممکن یم دانست.  16:44 09.02.20[ 
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ر   ستان ماشی  دار شدنش به قی  بالفاصله بعد از خی 

ر اسلحه گرفته بود، شب خطرنایک   ها رفته و از امی 

با دسِتدست پر باید به دشمن،  بود و واضح بود  

 شبیخون زد.  

اما وقتر رسید که سورنا رفته بود و حاال در مرکز شهر  

 منتظر رسیدنش بود.  

ر که از دور ماشینش را تشخیص داد از روی لبه   همی 

ی جدول به پا خاست و نگاهش را به مردی داد که  

ر فاصله هم اوج غم و دردش مشخص   حتر از همی 

 بود.  

ر   را پیش پایش نگه داشت و شهاب ت   سورنا ماشی 

 مکث باال پرید.  
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سالم کوتایه میانشان رد و بدل شد و بعد سکوت.  

ر    بود که فکر یم کرد، برای همی 
جو غمزده تر از آتر

وع به صحبت کرد.    خودش رسر

 باید اول گزارش امروز را یم داد.  

داداش این زنه، محیا، هیچ رسنچر نداد دستم، از   _ 

خونه ی شهروز یه توک پا هم نیومده    صبح که رفته

ون.    بی 

سورنا از افکارش فاصله گرفت و حواسش را به او  

د.    سیی

دار    _  یزه خونشون، انگار همه خی  گر و گر آدم می 

شدن اون خدابیامرز فوت شده، اون یگ داداششم با  

یه خروار پارچه ی مشگ اومد و اونم دیگه نرفت  
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ون. ال ب  ه الی آدما رفتم خونشون، خودمو رفیق  بی 

 پشپِش شهروز چی بود اسمش؟ ها!  

نداره،   شهرام، جای اون جا زدم، هیشگ از هیچی خی 

ر   موضوع اون زنه هم هنوز لو نرفته، همه میگفیر

سکته ی دومو قلبش طاقت نیاورده اما هیچکس از  

 زتر که قبل مرگش به دیدنش رفته بود خی  نداشت.  

حواسم بود جلو محیا آفتات  نشم، گفتم شاید چهره  

مو بشناسه ویل با هر یک حرف زدم هیچ خی  جدیدی  

 نداد دستم، اون یارو امجد، اونم نیومد.  

 نفیس گرفت و ادامه داد :  

ی دستم نیومد، انگار راس   _  ر منده، چی  داداش رسر

 راش شهروز ت  گناهه.  

 شد.    دست سورنا دور فرمان قفل 
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بعدا به حساب شهروز هم یم رسید اما حاال نوبت  

 امجد بود.  

 با غیظ زمزمه کرد :  

ف کسیه که ساحلو دزیده ویل   _  این امجد ت  رسر

؟ دیگه کاری به شهروز نداریم   نمیدونم واس خاطر چی

جز دادگاه، ویل امجد نه! اون باس تقاص همه  

 غلطاشو پس بده.  

 سایید.  و از رس خشم و نفرت دندان بهم 

 شهاب رسی تکاند و گفت :  

 غمت نباشه داآش، همه چیو باهم درست میکنیم.   _ 
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نیم ساعت بعد در حالیکه شب از نیمه گذشته بود،  

ر را با یک خیابان فاصله مقابل یک خانه ی   ماشی 

 ویالتی در شمال شهر متوقف کرد.  

 با رس به خانه ی روبرو اشاره زد و گفت :  

 اینجاست!    _ 

ون کشید و ادامه داد :    تلفنش را از جیبش بی 

تازه اومده اینجا، عکساشو تو گوشر یگ از مرداش   _ 

دیدم، خونه رو واس خاطر کثافت کاریاش گرفته،  

 احتماال پر نگهبانه، باس حواسمونو خوب جمع کنیم.  

ر کرد و سورنا ادامه   شهاب با قاطعیت رسی باال و پایی 

 داد :  

واس خاطر اومدنت دمت گرم! اما باس خوب به   _ 

 حرفام گوش بدی، اما و اگر نیار که وقت تنگه.  
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 شهاب با اخم ظریقر نگاهش یم کرد.  

 سورنا اضافه کرد :  

ون آوردن ساحله، چه با من چه   _  تنها هدف ما بی 

 بدون من.  

پس تموم تالشتو بکن تا از اونجا به سالمت بیاین  

ر گفت ازش اسلحه گرفتر نیمخوام تا  بی   ون، امی 

، نمیخوام توام   مجبور نشدی ازش استفاده ای کتر

 بیسر یه کامران دیگه، پس خوب حواستو جمع کن.  

میدونم معرفتت انقد زیاده که تو اینطور داستانا  

  ...  خودتو فراموش میکتر

گذاری ادامه داد :   د و با لحن تاثی   شانه اش را فشر

اگر اسلحه، رو پیشوتر من دیدی هم ازش  اما  _ 

 استفاده نکن!  
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 دستر به شانه اش کوفت و گفت :  

 باشه پش؟   _ 

 شهاب نارایصر و ناخشنود زمزمه کرد :  

 باشه.   _ 

ر کاری نیم کرد. سورنا   ر بود چنی 
در حالیکه مطمی 

مانند برادر نداشته اش بود هرگز او را تنها نیم  

 گذاشت.  

  

رنا اسلحه ی در دستش را تنظیم کرد و شهاب هم  سو 

همینطور. آرام و با گام های محکم و مصمم رو به  

جلو در حرکت بودند، تنها شانیس که آورده بودند.  

موقعیت خانه بود که رس نبش قرار داشت و از طرف  
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دیگر کنار خانه ی مخروبه ای قرار داشت که پشها  

وارد حیاطش   از آن طریق به راحتر یم توانستند 

 شوند.  

ک ها تنها صداتی   جی  خیابان ها خلوت بود و آوای جی 

بود که سکوت نیمه شب را یم شکست. چراغ های  

ساختمان خاموش بود و این نشان میداد همه در  

خواب فرو رفته اند. اما سورنا نیم خواست به دیده  

 هایش بسنده کند.  

ساختمان مخروبه خودش را داخل  از باالی دِردر 

انداخت و بعد جا پایش را روی دیوار محکم کرد تا  

 خودش را به خانه ی کناری برساند.  

حاال هر دو رتی دیوار نشسته بودند و با دقت  

حیاطش را دید یم زدند، عدم حضور هیچ نگهباتر  

 کیم باعث راحتر شان شد.  
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ر  ر پرید و شهاب نی  پشت   سورنا از روی دیوار پایی 

 رسش.  

حیاط به زیباتی طراچ شده بود و نوری که ال به الی  

درختان قرار گرفته بود حیاط را روشن و پرنور ساخته  

بود اما نبود نگهبان باعث یم شد کیم کارشان راحت  

 تر باشد.  

ر مداربسته اشاره زد و   شهاب با رس به چند دوربی 

 گفت: 

یم تو  حواست باشه با این فرمون پیش بریم میفت  _ 

 دوربینا.  

ر ها   سورنا چند ثانیه مکث کرد و نگاهش را به دوربی 

د.    سیی
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ه   _  دوربینا چرخشیه، باید تو این چند ثانیه که می 

 اون ور، بریم تو.  

 شهاب به سمت مخالف اشاره زد و گفت :  

 اونجا رو!   _ 

قسمتر که شهاب اشاره زده بود دیوار شیشه ای خانه  

 بود.  

پنجره ی رستارسی باز آن با سخاوت درون را به  

 نمایش گذاشته بود،  

  

 ]16:45 09.02.20[  

پرده ی سفیدش زیِر نوِر ماه و زنبوری های حیاط به  

 زیباتی به حرکت در آمده بود. 

 سورنا لبخند محوی زد و گفت :  
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 خودشه.   _ 

ر ها به طرفشان برگردد خودشان   قبل از اینکه دوربی 

 ه رسانده و از آن عبور کردند.  را به پنجر 

حاال وسِطوسط هاِلهال خانه ایستاده و نفس نفس یم  

زدند. تا اینجا که به هیچ نگهباتر برنخورده بودند  

ر حال مشکوک بود.    امیدوار کننده و در عی 

نور مالیم آباژورها فضا را روشن کرده بود، همانطور  

اسباب و اثاثیه بود. جز  که معلوم بود خانه خایل از 

ر دیگری به چشم نیم   یک نیم ست مبل هیچ چی 

خورد. روی کف پوش چوت  ردپای زیادی به چشم  

 میخورد.  

سورنا به شهاب عالمت داد تا به سمت اتاق ها برود،  

خودش هم از پله ها باال رفت. نیم دانست چرا اما  
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انگار بوی   احساش او را به آن سمت کشانده بود، 

ساحل را حس یم کرد صدای قلبش در سکوت نیمه  

شب بلندتر به گوش یم رسید، نیم دانست با چه  

مواجه یم شد و فقط آرزو یم کرد آسیت  به ساحل و  

 شهاب نرسد.  

تا جاتی که قدرت داشت یم کوشید انعکاِسانعکاس گام  

هایش در خانه نپیچد اما آنقدر عجول و ت  طاقت  

 وانست آرام تر قدم بردارد.  بود که نیم ت 

طبقه ی باال بیشیر از اتاق تشکیل شده بود و در این  

میان یک هال کوچک میان انبویه از اتاق قرار  

داشت. پنجره ی رستارسی این طبقه هم باز بود و باد  

 مالییم میان خانه در جریان بود.  

به سمت چپ هال به راه افتاد، یک راهروی پهن  

ند هتل دو طرفش پر از اتاق بود،  وجود داشت که مان 
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عکس هاتی که در گوشر دیده بود هیچ کدام رسنچر  

از موقعیت اتاق و ساحل دستش نداده بود فقط  

ر ناچار   مربوط به امجد و جلساتش بود. برای همی 

 بود تمام اتاق ها را یگ یگ از نظر بگذراند.  

ی که بیشیر از همه داشت نگران ر ش یم کرد  اما چی 

سکوت و خلوتر بیش از حد خانه بود، سورنا یم  

دش به   دانست امجدی که فیلِمفیلم شِبشب دستی 

کت شهروز را دارد زرنگ تر از این حرفاست که با   رسر

دزدیدن ساحل نگران مردی مانند او نباشد، وقتر 

داشت به سمت این خانه یم راند خودش را برای یک  

ه بود، اما آنچه که حاال  مبارزه ی تن به تن آماده کرد 

یم دید ت  شباهت با شناختر بود که از امجد و دم و  

 دستگاهش داشت.  
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افکارش را پس زد و درب تک تک اتاق ها را باز کرد.  

این سکوت و آرامش را پای شانسش گذاشت و قصد  

 نداشت تا مشکیل پیش نیامده ذهنش را ناآرام کند.  

اد  ر   3*4بود یک اتاق اتاق ها خایل از اسباب و آدمی 

که جز پرده هیچ مبلمان دیگری نداشت و یک نگاه  

 برای رد شدن از آن کافر بود.  

ه شود، درب آخرین   قبل از اینکه ناامیدی بر او چی 

اتاق را باز کرد، رسرسی رسش را فرو و طبق عادت  

ون آورد اما فقط یک ثانیه کافر بود   رسی    ع رسش را بی 

 ایم متفاوت با قبل را مخابره کند.  تا مغزش پی

 مثل برق گرفته ها رس جایش خشکید.  

ات پزشگ که   ر تخت ساده ی گوشه ی اتاق و تجهی 

دور و بر تخت را گرفته بودند قلب سورنا را به طرز  
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وحشتنایک لرزاند. با دست و پاتی که به رعشه افتاده  

ی که یم دید باور نکردتر بود،  ر این  بود وارد شد. چی 

ی که با رس و صورتر کبود و ورم کرده و باندی   دخیر

که تمام رسش را پوشانده بود روی تخت خوابیده بود  

ی که هیچ   نیم توانست ساحِل او باشد... دخیر

 شباهتر به دخیر رسر و شیطانش نداشت...  

ون کشیده و درون   حس کرد قلبش را از سینه اش بی 

ند تند قفسه ی سینه اش باال و  مذاب انداخته اند. ت 

ر شد و رمق از تمام تنش رفت.    پایی 

حس یم کرد قدرت تفکر از او سلب شده بود نیم  

 دانست چه کند؟؟  

ر اینطور متالشر نشده   تا به حال از دیدن هیچ چی 

بود، انگار آب جوش به رسش ریخته بودند، قلبش به  
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دیدِن  جلز و ولز افتاده بود و داشت از غمغِم دیدن

 ساحلش ناله رس یم داد.  

با قدم های سست و لرزان جلو رفت آنقدر نزدیک که  

 فاصله ی او و تخت هیچ شده بود.  

اسلحه ی در دستش را روی تخت گذاشت و دو زانو  

ر نشست، شاید هم افتاد!   روی زمی 

تر که به او وصل بود نفس یم   ر ساحل با ماسک اکسی 

 کشید.  

افتاده و چشمانش  میان لب های کبودش فاصله 

 بسته بود.  

قلب سورنا درهم مچاله شد. حس کرد از لبه ی  

ر پرت شده   پرتگایه که در آن ایستاده بود به پایی 
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است. حس کرد قلبش دیگر گنجایش تحمِلتحمل  

 دیدِندیدن عزیزش را در این وضع ندارد.  

چشمه ی اشگ که بالفاصله به جوشش افتاد و  

یز بود به خوت  گواه  صدای  مردانه اش که از بغض لی 

 حال و احوال پریشانش بود.  

 دستش را کنار رسش گذاشت و ت  رمق لب زد :  

 ساحل؟ عزیز؟   _ 

بغض به اندازه ی گردوتی وسط گلویش نشسته بود.  

ی که یم دید بدتر از   ر نفسش در نیم آمد. چی 

 تصوراتش بود.  

صور شده در گچ بود.  دست و پای ساحل مح

 هاِی  
ی

صورتش پر از زخم و زیل بود، خون مردیک

فراواِن روی صورتش، خی  از دردی بود که استخوان  
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ر داشت قلب سورنا   هایش متحمل شده بود و همی 

 را از جا در یم آورد.  

موهای لخت قهوه ای رنگش روی بالش پخش شده  

 بود.  

 موهایش را میان دستش گرف
ی

ت و لب  سورنا با بیچاریک

 زد :  

ر منو!   _   ساحل؟ عزیز؟ چشاتو وا کن ببی 

جوات  که از ساحل نیامد دستان سورنا از استیصال  

 مشت شد.  

 آخ اگر دستش به امجد یم رسید...  

 به شهاب پیام داد برای کمک باال بیاید.  

ات پزشگ متصل به او قطع شود،   ر نیم خواست تجهی 

 فهمید...  کاش یم فهمید کار کیست؟ کاش یم 
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 ]16:45 09.02.20[  

دست زیر رسش برد و او را به خود نزدیک کرد، داشت  

زیر گوشش حرف یم زد و دنیا را بخاطر قرار دادنش  

در این وضعیت لعنت یم کرد که ناگهان در اتاق بسته  

شد و بالفاصله صدای مردی پیچید که حدس یم زد  

 امجد باشد :  

 ل منتظرت بودم جوون!  یک ساعت قب _ 

  

 ]02:13 25.02.20[  

 168# 
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 یک ساعت قبل منتظرت بودم جوون!   _ 

انگار ناغافل آب رسدی به رس و صورتش ریختند،  

قلبش فرو ریخت و یکه خورده به عقب برگشت، در  

حالیکه دستش هنوز زیر رس ساحل بود و قلبش  

خورد، مردی در قاب در  پرشتاب به سینه اش یم 

 ایستاده و با پاهاتی باز و قامتر استوار نگاهش یم کرد.  

انگشتانش را دور اسلحه پیچید و تالش کرد  

اضطرابش مشخص نباشد. اگر ساحل را امشب از  

 دست یم داد دیگر هرگز دستش به او نیم رسید.  

  

د و با نفرت زمزمه کرد :    دندان بهم فشر



  

  

  
 2195 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 بودی؟  منتظر مرگت   _ 

بخاطر نور کیم که از پنجره یم تابید چهره ی مرد   

مشخص نبود و مرموز و پر رمز و راز به نظر یم رسید.  

ر باری بود که سورنا او را از نزدیک یم دید و   این اولی 

فکر اینکه تمام این بدبختر ها زیر رس او بوده است  

 خونش را به جوش یم آورد.  

ر شد، با دقت و    قفسه ی سینه اش از خشم باال و  پایی 

ون کشید و بعد   احتیاط دستش را از زیر رس ساحل بی 

 ایستاد.  

ر داشت دوباره در رسش به چرخش در   حاال همه چی 

 یم آمد.  

وس، نگار و...    ساحل، کامران، خانجون، سی 
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حاال هم امجدی که تمام این مدت چوب الی  

ی از آر  امیسر که از  چرخشان گذاشته بود. دیگر خی 

ساحل گرفته بود، نبود، همه یک جا دود شده و به  

 هوا رفته بود.  

اسلحه را رو به سمت امجد گرفت در حالیکه حجم   

کینه ای که از او داشت به قدری بود که ت  معطیل  

ماشه را بچکاند. امجد خونشد و مصمم ایستاده بود،  

بارها    انگار تمام این صحنه ها را از قبل دیده و بارها و 

تمرینش کرده بود. سورنا تا اینجا که طبق انتظاراتش  

رفتار کرده بود، بازهم از دست او و مردانش گریخته  

 کرده بود.  
ی

 بود، بازهم بخاطر ساحل، دیوانگ

اگر اردشی  همان لحظه با تلفن کوچکش او را باخی   

نیم کرد شاید واقعا حاال، سورنا، ساحل را از اینجا  

 برده بود...  
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جوان روبرویش مثل شی  زخم خورده ای بود که  

فقط به انتظار دریدن ایستاده بود. امجد او و پدرش  

را برای نابودی شهروز و بهروز الزم داشت و نیم  

خواست اجازه دهد سوتفاهم، میان او و شاه مهره  

 اش جداتی بیندازد.  

 اسلحه تو بنداز، ما تو یه تیمیم.   _ 

 د زد :  سورنا دا

 _   . خفه شو! توی کثافت اونو به این روز انداختر

ف!    اگه خونم ریخته بشه از تو نمیگذرم ت  رسر
 حتر

و با خشیم که سلول به سلولش را احاطه کرده بود  

 ماشه را کشید تا شلیک کند.  
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! چون اینجا خونه ی منه   _  تو نمیتوتر این کارو بکتر

ن! جون خودتم  و اونیم که افتاده تو دردرس توتی نه م

 که برات مهم نباشه جون رفیقت هست!  

در باز شد و تعداد زیادی مرد سیاهپوش به درون  

 بود تا شهاب  
ر
هجوم آوردند. فقط چند ثانیه نگاه کاف

را در آن میان تشخیص دهد. اسلحه ای  که رسش را  

 نشانه رفته بود سورنا را ترساند.  

 لب زد 
ی

مندیک  :  شهاب با رسر

 روم سیاه داداش!   _ 

ون فرستاد و غرید :    سورنا نفسش را به آرایم بی 

تو جرئتشو نداری! دستت بهشون بخوره، اینجا رو   _ 

ون متتظرمن،   رو رست خراب میکنم، خیلیا اون بی 

 نیم ساعت دیگه  
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نن. پلیس   ر نبیننم، اتفاقای وحشتنایک رو برات رقم می 

ر که برات در نظر  و شهروز گوشه ای از برنامه   هایی 

 گرفتم!  

و اسلحه را دوباره رو به امجد نشانه رفت و ادامه داد  

 : 

 بگو اسلحه شو بذاره کنار!   _ 

امجد در مقابل خشیم که سورنا از خودش نشان یم  

داد خونشدی پیشه کرده بود، زیرا یم دانست  

هاتی که قرار بود بازگو کند بعدا سورنا را  به اندازه   خی 

 ی کافر شوکه خواهد کرد.  

 من نمیتونم بهش آسیت  بزنم چون...    _ 

 خفه شو! گفتم بگو اسلحه شو بذاره کنار.   _ 
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امجد چند لحظه مکث کرد، نگاهش تماما به   

صورت برافروخته ی سورنا بود با اینکه با دیدن  

اسلحه ی آماده ی شلیکش، کیم به هراس افتاده  

ر بیاید.   بود، اما نیم خواست از موضع قدرت پایی 

ه در چشمان سورنا دستش را به طرفمردانش   خی 

 تکاند و گفت :  

ون!   _   همه بی 

 اما قربان...   _ 

ون.    _   گفتم بی 

ون بردند.   اسلحه کنار رفت اما شهاب را هم از اتاق بی 

 سورنا خواست مخالفت کند اما امجد مانع شد :  

ه توام اسلحه تو بیاری پ  _  .  حاال بهیر ر  ایی 

 سورنا عصت  دا زد :   _ 
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سیع نکن به من دستور بدی. تهدیدات روم   _ 

جواب نمیده، من از تموم کثافت کاریات خی  دارم،  

ی برام   ر اون فیلم مسخره ای که اهرم قدرتته پشی 

ارزش نداره. به هر خری که میخوای نشون بده، من  

.  اگه بیفتم تو چاه تو رو هم با خودم   ر یم کشم پایی 

 حالیته؟  

 امجد رسش را به نشانه ی تاسف تکاند و گفت :  

 چرا اجازه نمیدی با هم منطقر حرف بزنیم؟   _ 

سورنا با شنیدن این حرف مانند ترقه از جا پرید. اینکه  

امجد با این خونشدی وقت تلف یم کرد را بر نیم  

تابید. قبل از اینکه فرصتر بدهد مشت محکیم به  

 جد زد و با فریاد گفت :  صورت ام

 _    !  کثافت حرومزاده! چه منطقر چه صحبتر
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ر افتاد. بالفاصله   امجد با فریاد دردآلودی روی زمی 

در باز شد و تعدادی مرد داخل ریختند. سورنا ت   

توجه به صدای هشداردهنده ی آنها، روی شکمش  

 نشست و او را با یقه اش باال کشید :  

رو بخاطر هر خظ که روی اون انداختر به  من تو  _ 

 غلط کردن میندازم. بیچاره ت میکنم.  

 و با رس به رسش کوبید.  

اسلحه ای که پشت رسش گذاشته شد هم نتوانست  

ا کاهش دهد.    خشمشر

ش را به رس رسانده بودند و    صی 

  

 ]02:13 25.02.20[  

ر جلودارش نبود.    حاال دیگر هیچ چی 
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از غفلت مرد استفاده کرد و در یک حرکت دستش را  

پیچاند و مشتر به شکمش کوبید، اسلحه از دست  

 که با اسلحه هاتی  
مرد افتاد و سورنا رو به مرداتر

نشانه رفته با صدای بلند تهدید به شلیک یم کردند  

 فریاد زد :  

 دخل همه تونو میارم عوضیا.   _ 

 ورد تا شلیک کند.  و اسلحه اش را باال آ

 امجد شتاب زده رو به افرادش داد زد :  

 هیشگ شلیک نکنه!   _ 

در حالیکه بیتر اش را از شدت درد در میان دستانش   

 گرفته بود دوباره فریاد زد :  

 نکن پش ساحل دخیر برادر منه! من بهش   _ 
ی

دیوونگ

 آسیب نرسوندم. کار من نبود. 
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 تاد.  انگار یک لحظه دنیا از حرکت ایس

شهاب که با دو نفر از افراد امجد گالویز شده بود  

میان دعوا خشک شده رس جایش ماند، دستان سورنا  

روی یقه ی مرد روبروتی اش متوقف ماند در حالیکه  

 جمله ی امجد در رسش اکو یم شد.  

 چه زری زدی؟   _ 

امجد خون بیتر اش را پاک کرد و نفس بریده ادامه  

 داد :  

 من اونو از دست شهروز نجات دادم.   _ 

خون در دهانش را تف کرد و در حالیکه به زحمت از  

 جا بلندیم شد اضافه کرد :  

 محیا بهم خی  داد، عمه ی ناتتر ساحل.   _ 
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گفت شهروز میخواد ساحلو قبل دادگاه از رس راش  

 برداره.  

گفت رسی    ع آدمامو بفرستم دنبالش وگرنه کار از کار  

 ذره.  میگ

باتر که با رسعت رسسام   سورنا مات و مبهوت و با ضر

 آوری به سینه اش کوبیده یم شد نگاهش کرد.  

امجد نیم نگایه به ساحل که ت  حرکت روی تخت  

ر یم شد   افتاده و فقط قفسه ی سینه اش باال و پایی 

انداخت و حرف های تکان دهنده اش را از رس گرفت  

 : 

متاسفانه دیر پیداش کردم و دیر رسیدم، همون  اما  _ 

ر که کیم   لحظه که وارد خیابون شدیم، یه ماشی 
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جلوتر از ما بود، با رسعت به راه افتاد و تا قبل از  

 اینکه بفهمیم چی شد کوبید به ساحل.  

دستان سورنا مشت شده و با درد داشت به امجد  

د. در نقطه ای ایستاده بود که   گوش یم سیی

نست حرف هیچکس را باور کند. ت  اعتمادی از  نمیتوا

د و غرید :    نگاهش رسازیر بود. دندان روی هم فشر

؟   _   بخاطر نجات جونت این اراجیفو بهم بستر

امجد با پوزخند قدیم جلو آمد تا لوله ی اسلحه ی  

د:   سورنا درست مقابل سینه اش قرار گی 

سه اون توتی ن  _ 
ه  پش جان! اگه کیس قرار باشه بیر

 من!  

سورنا دندان قروچه کرد و اسلحه را به سینه اش  

د :    فشر
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 اینجا اومدم تی همه چیو به تنم مالیدم،   _ 
من وقتر

 چرت و پرتاتو اسه خودت نگهدار.  

امجد دستمایل برداشت و خون صورتش را پاک کرد  

بدون آنکه نگایه به سورنا و انزجار چشمانش بیندازد  

 به او کرد و گفت :  پشتش را 

ر که تو و   _  حسن نیتم هنوز برات ثابت نشده؟ همی 

  ... ر  رفیقت هنوز سالمی 

 سورنا وسط حرفش پرید و گفت :  

قصه نخون واسم! اعتماد میخوای؟ باید اعتماد   _ 

 بدی!  

 وگرنه...  

 امجد به سمتش چرخید و با طمانینه پرسید :  

 خیله خب چطوری؟ معقول باشه قبوله!   _ 
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 سورنا با تک خند عصت  گفت :  

! تو با اون   _  معقول، مجبوری قبول کتر معقول و غی 

نامه ی عمل سیاهت همه پالی پشت رستو خراب  

 کردی.  

 پیشنهادتو بده !   _ 

ه در چشمان امجد عقب عقب رفت تا به   سورنا خی 

تخت ساحل رسید. اینکه با وجود این همه رس و صدا  

نشان نداده بود، خییل ترسناک بود، اما   هیچ واکنیسر 

 او را هم  
ی

بان قلبش خوش بود که زندیک دلش به ضر

 تمدید یم کرد.  

ون، من   _  ن بی  ر حاال، ساحل و شهاب می  همی 

میمونم و تو و کدورتر که باید صاف شه! اگه ثابت  

کردی دستت بهش نخورده، منم مقابل شهروز  
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س ... که خب باید خودتو  کمکت میکنم اگر برعک 

  . ی آماده کتر ر  واسه هر چی 

ده میشد محکم و   و با اسلحه ای که در دستش فشر

 مسلط نگاهش کرد.  

شهاب دست مرد پشت رسش را پس زد و با نگراتر به  

ه ی   سمت سورنا پا تند کرد، امجد و مردانش همه خی 

 آن دو بودند.  

 شهاب با دلواپیس گفت :  

 داداش؟ ای  _ 
ی

ن دیگه چه پیشنهادیه؟ من  چی میگ

م.    بدون تو نمی 

 لب زد  
ی

د و با خستگ سورنا گوشه ی چشمانش را فشر

 : 
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ش، من از پس   _  ین کاره! از اینجا بی 
شهاب این بهیر

 این مرتیکه بر میام.  

 در حالیکه زیر چشیم حواسش به واکنش امجد بود.  

یم.   _   نه داداش، امکان نداره، همه با هم می 

شهاب نوکرتم حرفمو گوش کن، این مرتیکه   _ 

نمیتونه بم آسیت  بزنه خییل آتو دارم ازش، بذار  

 باهامون راه بیاد و بذاره تو و...  

هنوز حرفش به پایان نرسیده بود که امجد یه میان  

 حرفش دوید و گفت :  

بعدا خودت میفهیم چقدر حضور ساحل اینجا به   _ 

،  نفع خودشه، بهت پ  یشنهاد میدم اینکارو نکتر

شهروز اگه بفهمه وضعیت ساحل رو به بهبوده هر  

 کاری میکنه تا...  
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شهروز و هر خر دیگه ای، دنیا هم که پشتش   _ 

جمع بشه، نمیذارم دستشون بهش بخوره، تو نگران  

؟    چی هستر

 با پوزخند ادامه داد:  

برادر زاده ات؟ خیالت راحت پیش من جاش امنه،   _ 

ن حرفات باش که ممکنه واسم قانع کننده  تو نگرا

 نباشه.  

سورنا خانزاده! من قدرت مند تر از اینم که تو و   _ 

تهدیدات روی من اثری داشته باشه، اگه دارم باهات  

راه میام از رس ضعفم نیست اینو به خاطر داشته  

 باش.  

 سورنا با تمسخر رسی تکاند و گفت :  
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قدرت برام مهم نیست! یا شهاب و  از رس ضعف یا  _ 

ون یا همه مون تو این آتییسر   ن بی  ساحل از اینجا می 

 که به پا کردی میسوزیم. انتخاب کن.  

ه نگاهش کرد. سورنا را جواتر   امجد چند ثانیه خی 

 رسکش  

  

 ]02:13 25.02.20[  

شجاع یافته بود که اگر پا روی دمش یم گذاشت  

دشمن رسسختر تبدیل یم شد که از پا  روزی به  

انداختنش کار هر کیس نبود و او به هیچ وجه  

خواستار این نبود، بخصوص که شهروز و کدورت  

دیرینه اش حاال دیگر به قدری در وجودش ریشه کرده  
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بود که یم توانست برای رسیدن به اهدافش چشم  

 بر روی این گستاچر های سورنا هم ببندد.  

 د و تنها یک کلمه گفت : نفس عمیقر کشی

 قبوله!   _ 

چشمان سورنا با آرامش روی هم افتاد و نفس راحتر  

 کشید.  

اما شهاب اخمو و نارایصر به نظر یم رسید و نیم  

 توانست خواسته اش را بپذیرد.  

سورنا بالفاصله با آمبوالنس تماس گرفت تا با نهایت  

کنند،  دقت و احتیاط ساحل را به بیمارستان منتقل  

در حالیکه رسش از هجوم اخباری که در این چند  

ساعت شنیده بود به زق زق افتاده بود. نمیدانست  

وقتر ساحل به هوش یم آمد خی  مرگ خانجون و  



  

  

  
 2214 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

وس، به زندان افتادن کامران و امجدی که ادعا   سی 

 یم کرد عمویش است را چگونه به او یم داد.  

ساحل  ت  توجه به جمعیت پشت رسش کنار تخت 

 زانو زد و دست روی رسش گذاشت.  

صورت مهتات  و ورم کرده اش را با چشمانش بوسید و  

قسم خورد تاوانش را از هر کس که به او آزاری  

 رسانده پس بستاند.  

ر آمبوالنس رسید و پرستار ها شتابان به   تا ماشی 

حل نشست و  طبقه ی باال آمدند سورنا کنار تخت سا

موهایش را نوازش کرد. دستان پر از خط و خش و  

 هاتی که در گله به گله ی بدن نحیفش  
ی

خون مردیک

نقش بسته بودند تمام تاب و توانش را از او یم گرفت  

اما مجبور بود تحمل کند و خودش را محکم نشان  

دهد تا این اوضاع متشنج را به وضعیت سابق  
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ا که آمد، ناچار  برگرداند. صدای پای پرستار ه

اسلحه را پنهان کرد، پرستار ها با کنجکاوی به خیل  

عظییم که در اتاق ایستاده و با چهره هاتی اخم آلود  

ه شده بودند نگاه یم کردند، با تشر سورنا   ر خی  به زمی 

که میگفت عجله کنند به خود آمده و به طرف تخت  

 از جا بلند ش
ی

د  ساحل به راه افتادند. سورنا با خستگ

و کنار ایستاد تا پرستار ها راحت تر او را به برانکارد  

منتقل کنند. یگ از پرستار ها با دیدن دستگاه های  

متصل به ساحل مجبور شد چند همکار دیگرش را  

هم صدا کند، امجد به یگ از افرادش دستور داد تا  

ی   برای پاره ای از توضیحات دکیر را صدا کنند. دکیر

ید برای مراقبت و نگهداری ساحل  که سورنا بعدا فهم 

 به خانه ی امجد فراخوانده شده بود.  
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ه ی ساحل و پرستاراتر بود   سورنا اخمو و ت  قرار خی 

که باال رسش ایستاده و در مورد انتقالش به  

بیمارستان و عدم قطع دستگاه های متصل به او  

بحث یم کردند. قلبش گروم گروم یم کوبید و یم  

راه مشکیل پیش آمده و ساحلش را   ترسید در میانه ی

 از دست بدهد.  

همان لحظه مردی داخل اتاق آمد که از ظاهرش پیدا  

ر و مشکوک   بود همان دکیر مذکور است. سورنا بدبی 

نگاهش کرد تا باال رس ساحل رسید، تمام حواسش  

ه ی دکیر و واکنش هایش بود که ناگهان صدای   خی 

 ی در اتاق پیچید :  رسآسیمه ی زنانه ا

؟    _  ر ؟ اینا کی 
 چی شده ماتر

و قبل از اینکه حرفر از کیس بشنود به سمت ساحل  

 و پرستاران باال رسش دوید :  
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نیش؟   _   چی شده؟ کجا میی 

سورنا ترسیده خودش را جلو انداخت و راهش را  

 بست.  

 کجا؟ لطفا برید عقب!    _ 

به همه شک داشت و هیچکس را باور نیم کرد  

بخصوص تمام افرادی که در خانه ی امجد سکونت  

 داشتند.  

زن ت  توجه به او خودش را روی تخت ساحل  

 انداخت و با لحتر مرتعش و لرزاند داد زد :  

 _   ! ی بگو! ماتر ر نش؟ یه چی   کجا میی 
 ماتر

امجد با چهره ای پریشان و پر غصه به سمت زن آمد  

نگران برخورد زن با ساحل بود.  در حالیکه سورنا هنوز  
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حتر لحن بغض آلود و اشک های رسازیر شده از  

 صورتش را هم باور نداشت.  

 بهش بگو بره کنار!   _ 

سورنا این را با دندان های کلید شده غرید و نگایه  

ر حواله ی امجد کرد.    تهدیدآمی 

 امحد تند و ت  حوصله غرید : 

دوست  اینجا خونه ی شهروز نیست که نگران  _ 

  . ت باشر  دخیر

زن که روی پای ساحل به گریه و زاری افتاده بود با  

شنیدن این حرف با چشماتر گرد شده رس به عقب  

چرخاند، جاتی که سورنا بدخلق و عصباتر نگاهش یم  

 کرد :  

؟   _  ؟ سورنا؟؟ آره توتی  پس اون پش توتی
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متعجب  گرچه که سورنا از واکنش های زن به شدت 

شده بود اما سیع نداشت بهاتی به آن بدهد، ت   

 حوصله رو به پرستاران گفت : 

 _   . ر  شما به کارتون برسی 

 و بعد شهاب را صدا زد :  

 حواست بش باشه.   _ 

امجد دست زیر بغل زن برد و با مهرباتر و مالیمت  

سیع کرد او را از ساحل جدا کند اما به نظر نیم رسید  

 راحتر انجام شود :  این اتفاق به این 

 ماتر بهم بگو اون حالش خوبه، بگو...   _ 

 و با صدای تحلیل رفته ای ادامه داد :  

 خواهش میکنم، خواهش یم...کنم...   _ 
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امجد او را در آغوش گرفت و به آرایم و لحتر پر از  

 ناراحتر لب زد :  

 خوبه مادر! اون حالش خوبه! نگران نباش!   _ 

طوری چشمان سورنا با شنیدن این حرف گرد شد که  

ون بزند. نگاهش با تعجت    کم مانده بود از حدقه بی 

 ت  حد و حرص میان او و شهاب رد و بدل شد.  

حاال احتماالت وحشتناک تری در رسش یم پیچید که  

 هیچ نمیخواست باور کند.  
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امجد خسته و کالفه به نظر یم رسید. سورنا با  

سستر دستر به صورتش کشید و نگاه پر سوالش را  

  

   29.02.20   15:23    

# 169   

  

  

  

  

_               
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به سمت زتر فرستاد که در آغوش امجد زار یم زد  

 یم خواند!  در حالیکه او را پشش 

 تکاند و نگاهش را از شیون زِنزن در  
ی

سورنا رسی با گنگ

د :    آغوِش امجد گرفت و به شهاب سیی

ای خوت    _  نمیدونم شهاب نمیدونم! اما قطعا خی 

 نیست.  

ون فرستاد و دستر به صورتش    بی 
ی

نفسش را با خستگ

 کشید، چه کالف رسدرگیم شده بود این اوضاع...  

ِ امجد و پرستاراتر که از    به  انتخات 
نظر یم رسید دکیر

اورژانس آمده بودند بالخره با هم به توافق رسیده  

بودند، چون حاال همه با هم در حال انتقال ساحل به  

برانکارد به همراه دستگاه های متصل به او بودند.  

سورنا با ت  قراری به سمت تخت پاتند کرد و تشر زد  
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احل را داشته باشند، باوجودیکه  کیم بیشیر هوای س 

 آنها با نهایت دقت کارشان را انجام یم  

دادند اما این نمیتوانست مرهِممرهم قلِبقلب پر درد و  

 نگراِننگران سورنا باشد.  

  

آمبوالنس که در پیِچپیچ خیابان ناپدید شد سورنا به  

 خود آمد.  

س دنیا در   ی ته قلبش یم جوشید، انگار تمام اسیر ر چی 

 دلش  

جاخوش کرده بود. حال پدری را داشت که فرزند  

ده بود، همانطور ت    بیمارش را دست همسایه سیی

 تاب، همانطور بیچاره  

 ... 



  

  

  
 2224 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

صدای امجد که از او میخواست وارد خانه شود  

 مسی  چشمانش را تغیی  داد.  

سیبک گلویش جابجا شد و به خودش امید داد فقط  

ه افتاده است!  چند ساعت میان او و عزیزش فاصل

 فقط چند ساعت...  

ر نیم   از پس این هم که بر یم آمد دیگر هیچ چی 

توانست برای ثانیه ای ساحل را از او دور کند...  

 هیچکس...  

امجد و مادرش جلوتر از او براه افتادند، دست دور  

شانه ی زن انداخته و مرتب از سالمتر ساحل حرف  

ش زن به این حرفها بدهکار نبود که  یم زد، اما انگار گو 

 با ناله از او میخواست دوباره برش گرداند.  
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سورنا دستر به صورتش کشید و ذهنش را بر روی  

 هر احتمال جدیدی بست.  

ر را نیم شنید قضاوت نیم کرد...    تا همه چی 

امجد در سکوت به سورنا اشاره زد تا روی یگ از مبل  

بنشیند. مادرش را نشاند و از او خواست آرام باشد  ها 

 گرچه که غی  ممکن به نظر یم رسید.  

وقتر کنارش روی مبل جاگی  شد نفس آه مانندش را  

ون فرستاد و در امتداد یک سکوسکو ِت  رسد به   بی 

 کف پوشپوِش هال زل زد.  

حاال اشک های زن یم چکید و ناله هاتی آرام اما 

  یم داد.  سوزناک از خودش رس 
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سورنا مانند آن دو وقت نداشت تا به گذر ثانیه ها  

بنشیند، ت  حوصله و تا حدودی هم عصت  با صدای  

 خش گرفته ای به حرف آمد : 

 خب یم شنوم. بدون یک کالم دروغ و خزعبل.   _ 

 و با خصومت زل زد به امجد. 

ی حواله ی سورنا کرد و بعد رو به   ر امجد نگاه تند و تی 

 :   مادرش گفت

م قرصاتو بیارم، دیگه گریه نکن، خییل زود برش   _  می 

 یم گردونم!  

حتر از پشت رس هم آتش چشمان سورنا را یم  

دن   توانست حس کند، پوزخندی در دلش زد و با فشر

 شانه ی مادرش به طرف اتاقش به راه افتاد.  
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زن که انگار از توافق میان آن دو ت  خی  بود بغض  

 کرده رو به سورنا گفت :  

 چرا از اینجا بردیش؟ هان؟ چرا؟   _ 

فکر میکتر تو بیمارستانا بیشیر بهش یم رسن؟ مگه  

 اینجا چیش کم بود؟  

سورنا در سکوت به زن نگایه انداخت و لب فرو  

ام   بست، نمیخواست جوابش را به تندی بدهد، احیر

د، وگرنه امجد  سن و سالش را کرده بود که حرفر نم  ر ی 

ش را به    صی 
و دوپ  هلو رفتار کردنش به اندازه ی کافر

ه نگاهش یم کرد، زیِرزیر   رس رسانده بود. زن هنوز خی 

نوِرنور چراغ باال رسش خطوط عمیق صورتش بیشیر  

به چشم یم آمد، موهای نقره فایم که از زیر شالش  

ون جسته بودند حکایت از عمری بود که در این   بی 

 ف کرده بود.  دنیا ض 
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بالخره نگاه زن آنقدر طوالتر و پر سوال شد که  

 سورنا را به حرف وا داشت :  

امیدوار بودم با این نماییسر که به پا کردین فکر   _ 

ر نظر منم تغیی  کرده، اما اینطور که به   نکرده باشی 

، نه شما و نه هیچ   ر سه هنوز منو نشناختی  نظر می 

ظه اونو از من دور  کس دیگه ای حق نداره برا یک لح

 کنه... حتر یک لحظه!  

 زن پوزخندی زد و گفت :  

فکر میکتر از ما بهش نزدیک تری؟ سورنا پوزخند   _ 

 زد و گفت :  

ر مگه؟   _   از شما؟ شما یک هستی 

امجد گفته بود عموی ساحل است و قاعدتا مادرش  

هم باید مادربزرگ ساحل یم بود، اما پس تا حاال کجا  
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نسبتر بود که حاال ادعای هم خوتر  بودند؟ این چه 

 یم کرد؟  

 زد و سکوت کرد، گوتی در گذشته  
زن لبخند تلچر

 هایش غرق شده بود.  

سورنا کالفه گردن کشید تا امجد را ببیند، از وقت  

ار بود، بخصوص حاال که دل توی   ر تلف کردنش بی 

دلش نبود خودش را به ساحل برساند و این جداتی را  

به اتمام برساند. اما با همه ی این ها هنوز در اندیشه  

ی انتقام بود، محال بود گناه امجد ثابت میشد و او  

ش یم گذشت.    از خی 
ی

 به سادیک

چند دقیقه بعد بالخره امجد از انتهای سالن همراه  

یک سیتر ظاهر شد و به طرف مادرش رفت. در  

ند و با محبت  سکوت داروهایش را به او خورا

نوازشش کرد تا آرامشش را بازیابد. امجد تمام تالشش  
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را کرده بود تا قبل از بیدار شدنش سورنا را دست به  

رس کند، اما باز هم مانند بار قبل زن خودش را وسط  

 ماجرا انداخته بود.  

 مادر لطفا ما رو تنها بذار!   _ 

زن رسی به چپ و راست تکاند و با لحن محزوتر  

   گفت : 

یو ازم پنهون نکن! این بار دیگه   _  ر  دیگه چی 
ماتر

 نمیکشم!  

 بذار بمونم.  

سورنا با دندان قروچه نگاهشان یم کرد، رسش زق زق  

 یم کرد و دلش میخواست امج 

  

 ]15:23 29.02.20[  
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د را با یقه اش به سمت خود کشیده و وادار به  

 حرف زدن کند.  

 تمام شدتر نبود.  اما انگار حرف های مادر و پش  

ی بهت نگفتم، بخاطر این بود که   _  ر مادر اگه چی 

ر شم، نمیخواستم بهت امید وایه   میخواستم مطمی 

بدم، میخواستم انقد بریم جلو که فقط یک قدم با  

 نابودیشون فاصله داشته باشیم.  

 زن تند تند رسی تکاند و گفت :  

 نم!  باشه! باشه! اما حاال بذار بمو  _ 

نگایه به سورنای برافروخته انداخت و با لبخند  

 محوی گفت :  

نه، محبتر که   _  ر میخوام وقتر از ساحلمون حرف می 

 بهش داره رو تو چشماش ببینم!  
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سورنا یکه خورده نگاهشان کرد، چطور یم توانست  

با این محبت عمیق نسبت به ساحل حرف بزند؟  

انجون او  طوری که انگار در تمام این سالها جای خ

برایش مادری کرده است. با ت  قراری در جایش جابجا  

 شد و نگاهشان کرد. با اینکه  

خانجون را از نزدیک ندیده بود، اما عکسش را بارها و  

بارها در تلفِن ساحل دیده بود، زن بسیار جوان تر از  

او به نظر یم رسید. خییل کنجکاو بود تا بداند امجد  

 کند.  چطور ماجرا را آغاز یم  

امجد نگاه نارایصر به مادرش انداخت که با اضار  

کت کند، اصال   میخواست در بحث مردانه ی شان رسر

صالح نیم دانست اما نمیخواست بحث را بیشیر از  

این کش دهد. به ناچاری باشه ای گفت و به طرف  

 سورنا برگشت.  
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تا این  به مادرش اشاره ای زد و بالخره دهان باز کرد 

 معمای پیچیده را حل کند :  

ثریا امجد! مادرم! منم که دیگه تا حاال باید شناخته   _ 

یف   ، ماتر امجد! پدرم و همش مادرم، حاج رسر باشر

خاتر بود.     امی 

 پدربزرگ ساحل.  

ز،( پدر ساحل ) از پدر    من و شهروز، بهروز و فریی 

ز مادر و پدرمون یگ   باهم برادریم. اما من و فریی 

 هستند و شهروز و بهروز هم یگ.  

تر مضاعف نگاهش کرد. در همان یک   سورنا با حی 

دقیقه ت  شمار سوال ذهنش را احاطه کرده بود، اما 

ت زده بود که نیم توانست ذهنش را جمع   آنقدر حی 

 و جور و لب از لب باز کند.  
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 امجد با نفس کوتایه حرف هایش را از رس گرفت :  

ر از سال ها قبل، از روزی که برادرم،   _  همه چی 

وع شد.   ز به دنیا اومد، رسر  فریی 

 با غیظ و نفرت ادامه داد :  

خانجون! حتما یم شناسیش! اون زن، اون باعث   _ 

شد تا راه من و برادرم و بعد هم پدرم از هم سوا بشه  

 و مادرم سال ها تو غم پشش خون دل بخوره.  

بعد اشک هایش باریدن گرفت.  چانه ی زن لرزید و  

سورنا با نگایه ناباور نگاهش کرد. یاد ساحل افتاده  

بود، او هم اول چانه اش یم لرزید و بعد اشک هایش  

 رسریز یم شد...  
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اون زن اونقدر تو گوش حاچ  خوند تا بالخره   _ 

ون کرد. اما   رأیشو زد و مادرمو از زندگیش بی 

ز رو هم   قساوتش تنها به  اینجا ختم نشد، اون فریی 

ازمون گرفت. زایماِنزایمان مادرم و اون زن، تو یک  

شب اتفاق افتاد، با این تفاوت که بچه ی اون مرد و  

ز مادرم زنده موند...   ِزفریی   فریی 

زن با لحتر لرزان و بغض آلود به میان حرف پشش  

آمد، چشمان سورنا با ت  قراری از امجد به سمت  

 ش دوید.  مادر 

باور نیم کرد خانجون مهرباتر که ساحل عاشقش بود  

ر کاری کرده باشد...    چنی 

 داشت، بعد شهروز   _ 
ی

شکوه ( خانجون ) بچه مریک

هر چی بچه به دنیا یم آورد، یا بعد زایمان یا قبلش  
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سقط یم شد و یم مرد. من تو خونه ی یگ از  

 فامیالی حاچ  کار یم کردم.  

مجد ت  طاقت دستش را مشت  به اینجا که رسید ا

د، سورنا این بار یم توانست   کرد و دندان بهم فشر

درکش کند که شنیدن رنج و عذاب های مادرش  

 چقدر برایش دردناک بود...  

پدر و مادرم سالها قبل مرده بودن، کسیو نداشتم،   _ 

که سایه ش باال رسم باشه، از این خونه به اون خونه  

ردمو خرجمو در میاوردم. تا اینکه مادر و  کار یم ک 

خواهرای حاچ  منو دیدن و واسه پششون  

 پسندیدن!  

 لبخند تلچر زد و تلخ تر از قبل ادامه داد :  
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واسه پششون، یک ت  خانواده مثل من   _ 

ر   میخواستند که تا بچه رو به دنیا آورد پرتش کیر

ون!    بی 

 آیه کشید و بغض آلود اضافه کرد :  

نمیدونستم، حاچ  زن داره بچه داره، فقط یم   _ 

یف میگن صد تا از دهنشون   دونستم یه حاج رسر

خاتر بود، یک ایل   یزه، پش دردونه ی حاچ  امی  می 

دنبالش بودن. گفتم البد شانس در خونه مو زده، البد  

 نوبت خوشبختر من شده...  

د. امجد ت   با صدای ریزریِز گریه اش حرفش ناتمام مان 

طاقت دست دور شانه اش انداخت و با چهره ای  

رسخ شده از خشم و نفرت از یادآوری روزهای پر  

 رنجرنِج مادرش او را در آغوش گرفت.  
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اما سورنا بود که با بهت و شوک نگاهشان یم کرد.  

حاال این تلچر ها را چطور باید به ساحل منتقل یم  

 کرد؟  

شد فرصت فکر   صدای نفرت آلود امجد که بلند 

 کردن از او سلب شد :  

 _   !  مادرم خانم اون خونه بود تا اون شب لعنتر

 اون شب شوم!  

اون زن برای بار چندم بازهم بچه شو از دست داد،  

اما حاچ  شایعه کرد بچه ی مادرم مرده نه اون، و با  

کیم زبون بازی، آخر رس، زور و تهدید، مادرمو مجبور  

چه شو بده به اون زن و تا ابد این رازو پیش  کرد ب 

ز پش ثریاست نه شکوه!    خودش نگهداره که فریی 

 قلب سورنا محکم به سینه اش یم خورد.  
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 چه اتفاقات هولنایک در گذشته رخ داده بود...  

ر کاری کرده باشد...    هنوز باور نیم کرد خانجون چنی 

مجبور کرد از اون  دو هفته بعد از زایمان، مادرمو  _ 

خونه بره، با چندرغاز پویل که کف دستش گذاشت،  

 انسانیت و وجدانشو فروخت تا یه عمر اون  

  

 ]15:24 29.02.20[  

خونه و خدم و حشم بمونه برای خودش! اما چی  

اری زمزمه   ر شد؟ پوزخندی زد و با حریص آمیخته به بی 

 کرد:  

کدومش واسش وفا کرد هان؟ کدومش؟ تو یه    _ 

 ونه ی  خ
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ی تو اوج ذلت مرد! بچه هاشم یگ از یگ   75 میر

 دیگه حیوون تر...  

صدای تذکر گونه ی زن هم نتوانست امجِدامجد  

ر را آرام کند.    خشمگی 

ایم که به مادرم   _  حاچ  خییل سال بعد از اون ت  احیر

کرد، از زوِرزور عذابعذاِب وجدان دوره افتاد تا پیداش  

 کنه. زمینو و زمانو  

بهم ریخت تا پیداش کرد... یه مدت عذرخوایه و  

غلط کردم تا آخر رس مادر مهربون منو گول زد و  

 دوباره اونو زیر سایه ی خودش برد.  

زن هنوز ریز ریز اشک یم ریخت، انگار با قصه خواتر  

 پشش باز به گذشته ها سفر کرده بود.  

ر ادامه داد   :  امجد با پوزخندی تلخ و سنگی 
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ان   _  سیع کرد ت  مهری های چند سال پیششو جی 

 برای خودش تشکیل داد، یگ با مادرم  
ی

کنه. دو زندیک

در خفا و یگ با اون زن و بچه هاش. اما دیگه هیچ  

 وقت رسمیش نکرد!  

درست مثل شناسنامه ی من که ترسید فامیلیشو بهم  

 به ارث بذاره!  

   حاال چهره ی امجد از نفرت سیاه شده بود!  

قبل مرگش یه تیکه زمینو به اسمم کرد تا اون دنیا   _ 

منده ی سوال جوابای خدا نشه اما خی  نداشت با   رسر

ر شهروز و بهروز یه عمر روسیاه عالم و   پس انداخیر

 آدم میشه.  

 ماتر بس کن دیگه!   _ 
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این بار تذکر مادرش رنگ رسزنش و شماتت به خود  

 گرفت.  

درک کند تمام سال های ت  پدری   سورنا یم توانست

چه بر امجد گذشته و چه کینه ی عمیقر از او به دل  

ر بود   گرفته است. با وجود اینکه قبل از اینها مطمی 

بدون سند و مدرک هیچ حرفر را قبول نیم کند اما 

حاال ت  اراده تمام حرف هایشان را از عمق قلبش  

دالیلش  پذیرفته بود، شاید سیِل اشک های زن یگ از 

 بود...  

  

ز برادر تتر شون   _  ر فریی 
شهروز و بهروز میدونسیر

نیست و این کدورتر که با ساحل دارن همه ش به  

اون قضیه برمیگرده. من میخواستم انتقام تموم  
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ز   ِ فریی 
دخیر درداتی که کشیدمو ازشون همراه با دخیر

م، اما اون نامرد بود و از پشت خنجر   زد.   بگی 

ون کشید و به طرف سورنا   تلفنش را از جیبش بی 

 گرفت.  

به تاری    خ روز حادثه یک پیام صوتر از محیا دریافت  

کرده بود که در آن با هول و وال امجد را باخی  کرده  

بود که شهروز آدم دنبال ساحل فرستاده است تا او را  

رس به نیست کند، سورنا صدای محیا را بخاطر  

بخاطر عمِل خانجون در بیمارستان    داشت، روزی که

 او و ساحل آمده بودند صدایش را شنیده بود.  

اون کثافت، بخاطر حرص و طمع به دخیر برادرشم   _ 

، رحم نکرد و قصد جونشو کرد. من به   هر چند ناتتر

این خاطر ساحلو پیش خودم آوردم تا مبادا شهروز بو  

ه و یه مصیبت دیگه به   بار بیاره.  بی 
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ر شده بود، حجم   رس سورنا مانند یک کوه سنگی 

اخباری که در یک روز دریافت کرده بود به قدری  

وحشتناک و غی  قابل باور بود که نیم دانست چگونه  

 ذهنش را مرتب کند.  

 شهروز... شهروز...  

حاال دیگر هیچ شانیس برای رهاتی از دست سورنا  

از جا بلند شد  نداشت هیچ. برای حسن ختام جلسه 

 و در امتداد نگاه خاموش و رسدش رو به زن پرسید :  

پس اون زتر که قبِل مرِگ خانجون اومد دیدنش   _ 

 شما بودین؟  

به آتر رنگ از روی هر دو پرید. امجد به رسعت به  

طرف مادرش برگشت در حالیکه زن با نگایه وق زده  

ه ی سورنا و یک دستر اش بود.    خی 
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خواست قضیه را رفع و رجوع کند مادرش با  امجد تا 

 لحن زنگداری حرف سورنا را تایید کرد و گفت :  

 آره من بودم!   _ 

ت از نگاه سورنا رسازیر شد، با وجود اینکه شک   حی 

 کرده بود اما خدا خدا یم کرد زن رد کند...  

زو  ماتر همش چند روزه که بهم خی  داده د  _   فریی 
خیر

پیدا کرده! من تا قبل از این از هیچکدوم از برنامه  

هاش خی  نداشتم، هر بار که یم پرسیدم دخیر  

زو پیدا کرده میگفت نه و هنوز به دنبالشه، اون   فریی 

روز که عکسشو نشون داد و گفت ایناهاش نوه تو  

پیدا کردم، فقط یه مادر میتونه درک کنه چه حایل  

زمو دوباره بهم برگردونده بودند،  شدم، انگار فریی  

وقتر رفتم پیش شکوه که دیگه یه لحظه هم برای  

دیدنش نمیتونستم صی  کنم، اما وقتر رفتم و خونه  
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ی قدیمیشو دیدم جیگرم سوخت. تموم این سال ها  

سه   خودمو آروم کردم که اگه دست من بهش نمی 

حداقل تو ناز و نعمت داره بزرگ میشه، اما وقتر اون  

و  خ ر لمو از دست دادم و همه چی  ونه رو دیدم کنیر

 برمال کردم.  

ز پش خودش نیست. حاچ    شکوه نیم دونست فریی 

 تموم این سالها خوب از اون راز امانتداری کرده بود...  

 آیه کشید و با چانه ای لرزان ادامه داد :  

ه فقط ازش پرسیدم چطور   _  من نمیخواستم بمی 

 م از نوه ام مراقبت کنه!  نتونسته از پشم و بعد ه

رسش با بغض افتاد روی سینه اش، و با لحتر ناالن  

که داشت سمت و سوی گریه به خود یم گرفت زیر  

 لب زمزمه  
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ر را جلوی خانه ی مجلیل که با پارچه و  سورنا  ماشی 

بیر های مشگ پوشیده شده بود، نگه داشت و با  

 ذهتر مشوش با نفرت و انزجار به آن زل زد.  

  

تمام مدت که فرمان زیر دستانش در حال از جا در  

ل   ر بود فقط به این فکر یم کرد که خودش را کنیر رفیر

تان برود تا حواسش را به  کرده و فقط به بیمارس

 و با بدبختر پیدایش کرده  
ی

ساحیل بسپارد که به تازیک

 بود.  

د و به   با رسسختر سیع داشت جلوی خودش را بگی 

توصیه های حاج احمد و امجد گوش کند اما تمام  
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تنش نبض گرفته بود. چطور باید یم گذاشت کیس  

 که ساحل را به این وضع انداخته بود قش در برود؟  

  

با بلند بلند نفس کشیدن داشت کظم غیظ یم کرد،  

نمیخواست منطقش زیر احساساتش له شود، حاج  

دانش گفته بود باید هویتش را مخقر نگه دارد تا با  

کت و قراردادهایش شهروز را به دام   استفاده از رسر

ر زدن   ین راه برای زمی 
بیندازد، امجد گفته بود بهیر

کت   است!  شهروز، دور زدنش اژ طریق رسر

همه حرف یم زدند و راه حل پیشنهاد یم دادند اما  

هیچکس به آنچه که سورنا دیده بود توجیه نداشت،  

 های  
ی

هیچکس نیم گفت این زخم ها و شکستگ

 ساحلش یک ترمیم یم شود؟  
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هیچکس نیم توانست درک کند با دیدن ساحل، او  

 در چه آتیسر دست و پا یم زند؟  

توانست به خودش بقبوالند بخاطر صالح  چطور یم 

و مصلحت از خبط شهروز چشم پوشر کند؟ چطور  

 های بدن نحیف ساحل را یم دید و تقاصش  
ی

شکستگ

 را نیم گرفت؟  چطور باید خودش را مجاب یم کرد؟؟  

ر    ت  هوا به ماشی 
ر که صورت مظلوم ساحل وقتر همی 

کوبیده یم شد را تصور کرد انگار چاقو روی پوستش  

 کشیدند.  

آتش خشم خودش را به صورتش رساند و آن را  

 سوزاند.  

دن برجسته شد و   عضالت فکش از شدت فشر

دستانش دور فرمان قفل. حیس که به ساحل داشت،  
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هم پدرانه بود، هم مادرانه، هم برادرانه و هم مانند  

یک معشوق! فقط خودش یم فهمید این یعتر چه؟  

  ، تمام دار و ندارش بود، وقتر یم دید با  یعتر آن دخیر

تمام تالشش برای دور ماندن از حاشیه، اینگونه به  

گردابگرداِب حوادث گی  یم افتد دوست داشت دنیا و  

ی که آزارش به   قوانینش را نابود کند. چرا باید دخیر

به ببیند؟   ر و زمان ضر مورچه نرسیده بود از زمی 

 چرا؟؟؟  

نه اش یم افتاد انگار یگ  وقتر یاد گریه های مظلوما

ر   د تا رگ های تضمی  قلبش را در مشت یم فشر

حیاتش قطع شود. با این همه عشقر که به او داشت  

مگر یم توانست از مسبب حال و روز وخیمش چشم  

 پوشر کند؟ مگر یم شد؟؟؟  
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با تمام قدرت فرمان را پیچاند و از دوربرگردان خارج  

هایش به آتر تمام خیابان را در  شد، جیغ الستیک 

ل کرد،   ر را با مهارت کنیر نوردید. سورنا چرخش ماشی 

در حایل که چهره اش از خشم وحشتناک شده بود.  

ی که در رسش یم چرخید، تقاص بود!   ر  تنها چی 

 _    ! ر  کارت تمومه ت  همه چی 

حاال دیگر فقط خون جلوی چشمش را گرفته بود،  

 فقط خون!  

امجد و حاج احمد دانش هیچ اهمیتر  قول و قرارش با 

نداشت. دیدن ساحل با آن رس و صورت ورم کرده و  

ر   دست و پای شکسته، تمام خودداری اش را از بی 

برده بود، سیاست و زیریک هیچ معناتی نداشت، فقط  

صدای خرد شدن استخوان های شهروز زیر دست و  

 پایش بود که او را آرام یم کرد. 
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بود که روبروی خانه ی شهروز  حاال چند دقیقه ای  

ایستاده و با نفرت به در و دیوارش نگاه یم کرد.  

پشت تصویر موجه مردیم اش، چه روح پلیدی را  

 پنهان کرده بود.  

ر را بهم کوبید و به طرف خانه به راه افتاد.   در ماشی 

نورپردازی حرفه ای خانه، جالل و شکوهش را بیشیر  

ند، شبیه یک نیم برج فوق العاده ای  به چشم یم نشا

بود که در شمال شهر مثل الماس یم درخشید. هم  

سبک و هم ردیف با خانه ی پدری اش بود، همانطور  

 مجلل و گران قیمت...  

اما تفاوت عظییم میانشان بود، شهروز با پول حرام  

برای خود کاخ ساخته بود و پدرش با پول بازویش.  

ین داراتی عظیم، بخاطر یک  وقتر یادش یم آمد با ا

، خون ساحل را در شیشه کرده بود دلش یم   ر تکه زمی 
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خواست خانه را با تمام اعضایش به آتش بکشد،  

 هیچ کدامشان لیاقت زنده ماندن نداشتند...  

با انزجار روی تک دکمه ی آیفون کوبید، خشمش ت   

ل بود، مگر یم   توانست خودش را  حد و غی  قابل کنیر

ل کند آن هم وقتر روبروی خانه ای ایستاده بود   کنیر

ش را داشته بود؟؟؟   ر دخیر  که صاحبش قصد کشیر

ر شد و دستانش   قفسه سینه اش از خشم باال و پایی 

 برای زدن و خرد کردن به ت  قراری افتاده بودند.  

دوباره روی آیفون کوبید تا بالخره گوشر برداشته  

مهلت حرف زدن بدهد فقط با داد    شد. بدون اینکه

 گفت :  

 _   ! ر  شهروز بیاد پایی 
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زندان، پلیس، قانون هیچ اهمیتر نداشت، همه باید  

به درک یم رفتند وقتر ساحل روی تخت افتاده بود  

 و ضاربش در خانه اش جشنش را به پا کرده بود...  

  

ِ کوچِک بهروز، گوشر آیفون را  
درون خانه، پریا دخیر

جایش گذاشت و با لحن کودکانه ای رو به عمو  رس  

ه شده   شهروزش که گیج و رسدرگم به نقطه ای خی 

 بود گفت :  

ون کارت داره!   _   عمو یه هیوال بی 

ک با شتاب از   شهروز با مکث رسش را باال آورد و دخیر

پیش چشمش گریخت و خودش را به هم بازی هایش  

 رساند.  
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درون خانه در جریان بود، اقوام دور  هنوز رس و صدا  

و نزدیگ که برای تسلیت و ابراز همدردی مانده  

 بودند و پچ پچی که قرار نبود خا  

  

 ]09:24 27.03.20[  

تمه پیدا کند. بهروز با چشماتر پر غصه در دایره ی  

فامیل ها نشسته و گوش به حرف هاتی میداد که  

هنوز باور نیم  درباره ی کرامات اخالفر مادرش بود، 

ش را از دست داده باشد... او برای تحمل   کرد مادر پی 

این غم، خییل ضعیف بود و حال نیم دانست با آن  

 چطور کنار آید.  

شهروز نگاهش را در خانه چرخاند که مرتب پر و خایل  

میشد، چه کیس به آنها گفته بود خانه ی عزادار را  
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 خودشان نیم دانستند  اینقدر شلوغ کنند؟ یعتر 

، عزادار نیاز به آرامش دارد؟   ر شت   چنی 

آیفون که دوباره به صدا در آمد یکه خورده از فکر  

ون آمد.    بی 

انگار تازه حرف دخیر بهروز را به یاد یم آورد. گفته بود  

ر را   کیس منتظرش است؟ آن هم یک هیوال؟؟ همی 

 گفته بود؟؟  

ن را شنیده بود اما با اینکه از زبان دخیر بچه ای ای 

 نمیدانست چرا یک لحظه احساس خطر کرد؟  

به آتر یاد ساحل افتاد و قلبش از ترس چنگ خورد.  

نکند خودش باشد و از ناکجا رس رسیده باشد؟ البته  

اگر با آن تصادِف مهیب، پای سالم برای آمدن داشته  

 باشد.  
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ترس و اضطراب باعث شد زودتر به سمت آیفون  

   برود. نه نه! 

امکان نداشت، اصال از کجا یم فهمید کار او بوده که  

 حال به در خانه اش آمده باشد؟؟  

افکار مثل موریانه داشت ذهنش را یم خورد و کلمه ی  

هیوال در رسش یم چرخید. اگر او نبود پس منظور  

ک از هیوال چه بود؟ انگار خودش هم یم   دخیر

به ی محکم چه بالتی رس ساحل    دانست با آن ضر

 آورده که او را هم تراز با هیوال یم دانست...  

 آه کالفه ای از افکار درهم و برهمش کشید و   

گوشر آیفون را برداشت، تصویر سیاه روبرویش  

ی را نشان نمیداد، در حایل که ذهنش هر لحظه   ر چی 

 چهره ی خون آلود ساحل را برایش مجسم یم کرد.  
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 بفرمایید؟   _ 

ر   بود تا ضامِن سورنا پاره شود و با  همی 
ر
صدا کاف

 فریاد عربده بزند :  

 ت  ناموس! بیاااا!   _ 
ر  بیا پایی 

طوری داد کشیده بود که رگ های گردنش به آتر  

 برجسته شد و خون تمام صورتش را گرفت.  

شهروز وحشت زده از این فریافریا ِد  گرنگ، گوشر را  

زده عقب  از گوشش فاصله داد و چند قدم بهت 

 رفت.  

ر افتاده   حتر از آن فاصله که گوشر در دستش پایی 

بود هم، صدای بلند داد و فریاد ها به گوش یم رسید  

 : 

ف؟؟؟   _   نمیای که من بیام ت  رسر
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شهروز با چهره ای زرد و زار، چرچر به دور خودش  

زد و مهمان ها را از نظر گذراند، هیچ کدامشان  

او نبود. باز یگ شان مرثیه خوانده و آه  حواسشان به 

 و ناله ی بقیه را در آورده بود...  

ر برود یا نه؟ او چه کیس   نمیدانست چه بکند؟ پایی 

بود که با این حجم از خشم و نفرت صدایش یم زد؟  

 نکند بالتی به رسش بیاورد؟  

کت، و هر کیس را که در  این  تمام پنهان کاری های رسر

سالها دور زده بود از پیش چشمش گذشت، نیم  

دانست کار کدامشان یم توانست باشد، اضطراب  

 داشت زانوانش را به لرز یم انداخت...  

صدا که دوباره به گوشش رسید، افکارش پاره شد و  

 قلبش از ترس فرو ریخت :  
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ستونت کنم، مرتیکه ی   _  پس من میام تا اونجا را قی 

 حرومزاده!  

چطور »االن میام«ی رو به گوشر گفت و از    نفهمید 

 پله ها رسازیر شد...  

لحظه ی آخر برادرش را صدا زد و تا بهروز لخ لخ  

 کنان به او رسید ت  مکث گفت :  

، نمیدونم یک چیکارم داره   _  ر پنج دقیقه ی بعد بیا پایی 

ویل خطریه، فقط خودت بیا نمیخوام پیش بقیه  

 آبروریزی شه.  

 انبویه سوال ت  پاسخ رها کرد.  و بهروز را با 

س برمال شدن گند کاری هایش، او را حسات    انگار اسیر

ترسانده بود که با این وحشت ت  خیال غریبه بودن  

 مرد شده و داشت به سمتش یم دوید.  
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سورنا رس جایش ایستاد و چند قدم از در فاصله  

ر  های  گرفت. اگر مجبور یم شد مقابل چشم دوربی 

مداربسته از دیوار باال یم رفت و خودش را به شهروز  

یم رساند... این بار دیگر ذره ای تحمل نداشت. ذره  

 ای صی  و قرار برایش نمانده بود.  

بخصوص حاال که فهمیده بود تمام این کینه و تنفر و  

بدرفتاری هاتی که از کودیک با ساحلش داشتند از چه  

ف ها...    روست؟ ت  رسر

آتش به جانش افتاد و او را سوزاند، حاال وقتش  باز 

بود که زیر دست و پایش جان بدهد شهروزی که  

 ساحل را بد آزار داده بود...  

رسش را باال برد و به دو چراغ روشن کنار در نگایه  

انداخت، سنسور های حسگِرحسگر باالی در نشان  
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ها هم روشن  یم داد تا وقتر آنجا ایستاده باشد، آن 

 خواهند ماند.  

 روشن بود که  
ر
لبخند محوی زد، آنجا به اندازه ی کاف

د.    بتواند نهایت استفاده را بی 

ون کشید و نگاه دیگری به   تلفنش را از جیبش بی 

 کوچه انداخت.  

با تصور احتمایل شهروز و نحوه ی کتک زدنش، تلفن  

ر در نقطه ای قرار داد که تمام اتفاقات را   را روی زمی 

 بتواند ضبط کند.  

او را به حال خود نیم گذاشت. قرار بود از او حرف ها  

بکشد... دکمه ی ضبط را لمس کرد و از تلفن فاصله  

ر   ر مهیا بود... ایستاد و با شکسیر گرفت. حاال همه چی 

 قلنجش به انتظار حریف نامردش ایستاد...  
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شهروز با ترس و لرز نگایه به باغ پشت رسش  

در روبرویش نگاه کرد، تصور هیوالتی   انداخت و به 

که آن پشت ایستاده و منتظر دریدنش بود داشت  

 واقعا او را یم ترساند.  

فاصله ی زیاد حیاط تا خانه هم آنقدر زیاد بود که  

صدا به صدا نیم رسید، با ترس و لرز دست پیش برد  

ورنا  و در را باز کرد، هنوز یک ثانیه نگذشته بود که س 

ت  معطیل دستش را بند یقه ی شهروزشهروِز از همه  

 جا ب  

  

 ]09:25 27.03.20[  
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ی خی  کرد و با تمام نفرتر که داشت او را به سمت  

خود کشید. شانه ی شهروز به در کوبیده شد و با  

 سکندری به داخل کوچه پرت شد.  

انگشتانش منتقل کرد و با  سورنا تمام نفرتش را به بند 

تمام قوا به صورت شهروز کوبید. شهروز از درد نعره  

 کشید و خون از بیتر و دهانش فواره زد...  

باید کوچه را از خونش یم پوشید همانطور که خون  

 ساحل را ریخته بود...  

ر افتاد و سورنا مانند شکارچی باالی   شهروز روی زمی 

 رسش ایستاد.  

 ویش کوبید و داد زد :  لگد محکیم به پهل

ف؟   _   ت  رسر
آدم اجی  میکتر دخیر برادرتو بکیسر

 آره؟؟؟ و لگد محکم تری کوبید.  
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 حرومزاده!   _ 

شهروز از شدت درد به خودش پیچید و با صدای   

 بلند ناله کرد.  

ر خارج نشود.   حواس سورنا بود که از کادر دوربی 

 برنامه ها داشت برایش...  

  

نمیدانست چند ساعت از نیمه شب گذشته بود که   

با لرزش دست ساحل در دستش رساسیمه از جا پرید.  

هاج و واج رسش را از روی تخت برداشت و نگایه به  

بان   ساحل و چشمانش انداخت که بسته یم لرزید. ضر

قلبش ظرف یک ثانیه به شدت اوج گرفت وت  طاقت  

ون دوید.   برای صدا زدن پرستار ا  ز اتاق بی 
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ر ساحل   وقتر دکیر به او گفت احتمال به کما رفیر

بخاطر این بیهوشر طوالتر مدت پس از عمل، وجود  

دارد سورنا کم مانده قالب تیه کند حاال که پس از آن  

ساعت های وحشت آور به بدترین شکل ممکن او را  

ر خ ی  هولنایک  یافته بود اصال انتظارش را نداشت چنی 

از دکیر بشنود با حایل خراب شهاب را مرخص کرد و  

ر بگوید مردان امجد را آزاد کنند حاال   گفت به امی 

ر   دیگر خطری برایش محسوب نیم شدند... همه چی 

، ته دلش داشت بخاطر   تمام شده بود اما نه به خوت 

حال نامعلوم ساحل مرثیه خواتر یم کرد آن قدر که  

ر و زمان  پس از ساعت های طو  التر نگاه کردنش و زمی 

 را  لعن کردن، کنار دستش خوابش برده بود.  
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و حاال پس از چند ساعت آرامش کذاتی طوفان  

 واقیع راه افتاده بود.  

پرستارها و دکیر یگ یگ به درون اتاق رسازیر شدند و  

سورنا با قلت  که در گلویش یم تپید دست روی  

 شان یم کرد.   صورتش گذاشته و با تحی  نگاه

پرستارها از او خواستند اتاق را ترک کند تا آنها بتوانند  

بهیر کارشان را انجام دهند. اما سورنا با سستر و نگایه  

که چسبیده به ساحل بود تکان نیم خورد اصال نیم  

فهمید چه در حال وقوع بود فکر نیم کرد واکنش  

ز  ساحل دکیر را اینطور آشفته کند فکر یم کرد بعد ا

ر   لرزش دستش چشمانش هم باز شده و همه چی 

روبراه یم شود اما انگار قرار بود ساحل بیشیر از این  

 ها از مشکالت و مصایب درد بکشد.  
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دو پرستار مرد با تمام قوا سیع کردند سورنا را از اتاق  

ون کنند اما او با آن رس و صورت خوتر بر رسشان   بی 

ون از اتاق طاقت بیاورد،  فریاد کشید  نیم تواند بی 

گوتی به هیچکدامشان اعتماد نداشت، حاال که بعد  

از این همه سختر پیدایش کرده بود باید باالی رسش  

 یم ماند...  

دکیر برای کمک پرستارهایش را صدا زد، وقت آن نبود  

با آن جوان یگ به دو کند مریضش در حال از دست  

ر ب   که بد از او پریده  رفیر
ی

 و رنگ
ی

ود. سورنا با بیچاریک

بود داشت نگاهشان یم کرد. لغوه ی زانوانش داشت  

ر یم زد، ساحل تمام تاب و توانش بود،   او را به زمی 

حاال که مثل یک تکه گوشِت ت  جان روی تخت  

ون یم رفت.    افتاده بود انگار ذره ذره جان از تنش بی 
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طرف یم دویدند و  پرستار ها به این طرف و آن  

سورنا انگار لبه ی پرتگاه ایستاده بود که رمقر برای  

 تکان خوردن نداشت.  

  

 دکیر فریاد زد :  

یگ!   _   شوک الکیر

بان ساحل صاف شد.    و خط ضر

ر افتاد و صدای مهیب   سورنا وحشت زده به زمی 

افتادنش چند لحظه حواس پرستاران را پرت خود  

 کرد.  

 ت  مهابا    اتاق مانند صحرای محشر 
شده بود دکیر

ات پزشگ را طلب یم کرد.   ر  فریاد یم کشید و تجهی 
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پرده ی اشک تصویِر مقابل سورنا را تار کرده بود اما  

ذهنش داشت خدا را به دار و ندارش قسم یم داد تا  

د...    ساحل را از او نگی 

بدِنبدن ت  جاِنجان ساحل مقابل چشماِنچشمان  

ر یم شد و کاری از دست  خیس خیِس سورنا باال و پایی 

س حکم فرمای   ، اسیر او بر نیم آمد فریاد های دکیر

اتاق را بیش از پیش کرده بود و هیچکس نیم دانست  

 دخیر بر یم گشت یا نه...  

  

  

 به  
ی

شهاب از تاکیس زرد رنگ پیاده شد و با خستگ

طرف آپارتمانش به راه افتاد، چه شب سختر را  

گذرانده بود، داشت به اوضاع قمر در عقرت  که  
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ظرف یک روز به وجود آمده بود فکر یم کرد، دیروز  

که از خواب بیدار یم شد، حتر نیم توانست تصور  

 کند چند ساعت بعد چه قیامتر به پا خواهد شد...  

آن قدر غرق فکر بود که مردی که کیم جلوتر ساعت  

ستاده بود را اصال ندید و ت  توجه به  ها به انتظارش ای

 راهش ادامه داد.  

 آقا شهاب؟؟   _ 

گیج و متفکر به سمت صدا برگشت که با دیدندیدِن  

 ظاهِرظاهر آشفته ی پوریا متعجب یکه خورد.  

پوریا دستر به صورتش کشید و با قدم های بلند  

 فاصله را به اتمام رساند و مقابلش ایستاد.  

 سورنا کجاست؟   _ 
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س  چه  بود و ردپای یک اسیر
ی

ره اش پر از خستگ

 بزرگ در آن به خوت  مشهود بود.  

ر بود دلیل این وضعیت به حال و روز   شهاب مطمی 

ر باری بود که   نامعلوم کامران بر یم گردد این اولی 

 پوریای همیشه منظم را اینطور آشفته یم دید.  

 شهاب شانه ای باال انداخت و گفت :  

 حتما خونشه.   _ 

نه نیست، هیچ جا نیست، آقا شهاب تو رو جون   _ 

 ه  

  

 ]09:25 27.03.20[  

ر یک داری، بگو کجاست؟ خونواده مون از هم  

پاشیده، کامرانو بردن، مادرش دو بار تا حاال بیهوش  
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شده، عموم حالش خرابه، همه مون داغونیم، تنها  

ت،  کیس که خی  داره کامران چرا آدم کشته سورناس

تو رو به هر یک یم پرستر بگو کجاست؟ چی شده؟  

ایتر که مرده کیه؟ کامران اصال اهل دعوا نبود، آقا 

 شهاب خواهش میکنم، خواهش میکنم.  

ر   تمام مدتر که پوریا حرف یم زد شهاب رسش را پایی 

گرفته بود تا مبادا چشمان ملتمس پوریا از او حرف  

ا مایل به  بکشد، به این فکر یم کرد که اگه سورن 

صحبت بود خودش جواب تماس هایشان را یم داد،  

یم دانست اگر آدرس بیمارستان را بدهد رفیقش از او  

عصباتر خواهد شد اما پوریا را چه میکرد که کم مانده  

بود به دست و پایش بیفتد؟ دستر به صورتش کشید  

 و به آرایم گفت :  
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منده تم!   _  نمیدونم سورن کجاست؟  داش پوریا رسر

ی داره که نبودشو تو   اما هر جا هست اونقدر درگی 

ایط توجیه کنه! شما خودت داآشتو بیشیر یم   این رسر

صبه    4شناش میدوتر چه جور آدمیه. االنم که 

! بیادم کاری از دستش بر نمیاد...    حاچ 

پوریا حرفش را برید و با حوصله ای که رس رفته بود  

آقا شهاب من دو سه ساعته که اینجا پشت   _ گفت: 

ش،   سم یک می  در خونتم، گوشیتم خاموش بود که بیی

پس مسئله مهم تر از این حرفاست ما فقط میخوایم  

سورنا بیاد بدونیم چی شده؟ آقا شهاب تو رفیقیسر از  

ین، قسمت میدم بگو داداشم   جیک و پوک هم باخی 

یاد و بگه  کجاست؟ زن عموم داره دق میکنه ب

مرده یک بوده؟ آخه کامران چه صنیم باهاش  
َ
این َمرده

 داشته؟  
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پوریا با ذهتر که هر دم اتفاقات ناگوارتری را برایش به  

تصویر یم کشید از پله های بیمارستان با نهایت  

 رسعت باال یم رفت.  

هنوز نمیتوانست باور کند پشعمویش به جرم قتل  

 بازداشت شده؟  

قتل آنقدر فجیع و وحشتناک بود که نتواند  واژه ی 

 تصور کند از کامران بر بیاید... 

  

بالخره درست به همان قسمتر رسید که شهاب پس  

از اضار و خواهش و تمنای فراوان لب تر کرده و  

 گفته بود.  
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گایه اوقات به رفاقت عمیق میان او و برادرش  

ی  ر ر چی  را کم دیده بود،  حسادتش یم شد، چنی 

بعیصر اوقات شهاب را دلسوز تر از خودش یم دید و  

این بود که برایش آزاردهنده به نظر یم رسید، خودش  

بخاطر برادر بزرگ بودن، ریسک های  

ش را بر نیم تابید   خطرناکخطرناِک برادربرادِر کوچکیر

 و هر بار رس کار و  

نوع فعالیت هایش با هم به مشکل یم خوردند و خب  

بییع بود که این مخالفت ها روز به روز آن دو را از  ط

هم دور کند، تا جاتی که امشب رفیقش از او خواهش  

کند، مراعات حال برادرش را کرده و او را رسزنش  

 نکند...  
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با شنیدن دل نگراتر شهاب نسبت به برادر خوتر اش  

کیم به او برخورده بود، نیم خواست به شهاب  

او برای سورنا نزدیک تر   اجازه دهد فکر کند از 

 است...  

هنوز داشت در ذهنش به شهاب جواب پس یم داد  

 که با دیدن صحنه ی مقابل خشکش زد.  

ر از ذهنش پرید. پر از بهت جلو تر آمد   انگار همه چی 

 تا اینکه از میان شکافشکاِف پرده برادرش را بهیر ببیند.  

اهن سفیِدسفید سورنا  اهِنپی  پوشیده شده بود از   پی 

خون، یقه ی پاره شده اش گردن و رس شانه ی پر  

خونش را به نمایش گذاشته بود، اما به نظر نیم رسید  

 نگراتر بابت وضعیتش داشته باشد.  
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دستانش دست ظریقر را گرفته بود که هر از گایه  

آن را یم بوسید و موهایش را نوازش یم کرد. چهره  

رسید، گره ابروانش  اش سفت و سخت به نظر یم 

کور بود اما رفتارش با آن دخیر پر بود از نریم و  

 مالیمت...  

پوریا مات و مبهوت نگاهش یم کرد، حتر عشقر که  

ه کننده   در چشمان سورنا یم دید از این فاصله هم خی 

 به نظر یم رسید.   

ی سورنا یک دخیر   حتر فکرش را هم نیم کرد درگی 

 باشد!  

خاطر این، از او خواسته بود رس به  یعتر شهاب به  

 رس سورنا نگذارد؟  



  

  

  
 2280 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یعتر این دخیر انقدر برای سورنا مهم بود که شهاب  

 آن گونه بیم داده بود؟؟  

 ناخواسته پوزخندی روی لب هایش نشست.  

ی یم سوختند و آن   تمام خانواده اش در آتش ت  خی 

 وقت سورنا رسگرم یک دخیر بود.  

ر چه؟ هنوز یادش نرفته بود که بخاطر  پس نگا

هواخوایه اش از نگار چه دعواتی در خانه ی شان  

 شکل گرفته بود...  

 واقعا برادرش چه نوع شخصیتر داشت؟  

  

بدون اینکه به سورنا اجازه دهد، دو تقه به در زد و  

 وارد شد. 
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عصبانیت از خونشدی سورنا داشت دیوانه اش یم  

 کرد.  

سورنا با اخم های درهم رویش را به سمت در  

برگرداند و منتظر شد غریبه ای که با این صدای بلند  

 اعالم وجود کرده بود کیست؟  

ساحل تازه با خوردن آرام بخش خوابش برده بود و  

 سورنا نیم خواست بیدار شده و باز درد بکشد...  

دو ابرویش  اما تا چشمش به پوریای غضب کرده افتاد 

 باال پرید.  

پوریا آنقدر جلو آمد تا در یک قدیم تخت رسید و بعد  

 توپید :  

گوشر لعنتر تو چرا جواب نمیدی؟ باید به همه    _ 

 ثابت کتر چقدر از کامران متنفری؟  
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سورنا دست ساحل را با احتیاط روی تخت گذاشت  

و از جا بلند شد، چهره اش بدون انعطاف به نظر یم  

 رسید.  

.  آ _   روم تر! نمیخوام بیدارش کتر

بسه دیگه مسخره شو درآوردی، خونواده ت مهم   _ 

 ترن یا یه دخیر غریبه؟  

و بعد تنه ای به سورنا زد و خودش را باال رس ساحل  

 رساند که هنوز چهره اش را ندیده بود.  

خودش هم نیم دانست به دنبال چه بود، انگار یم  

ی را ببیند که برادرش را اینطور  خواست چهره ی  دخیر

 اس 

  

 ]09:25 27.03.20[  
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 یر و عبی  خودش کرده بود.  

ی که یم دید رنگ از رخش پرید، شاید هم   ر اما با چی 

ر چسبید.    خوف کرد. دو پایش میخ شد و به زمی 

 و کبودی های  
ی

چهره ی دخیر پر بود از خون مردیک

 فجیع.  

باندپیچی هم  پیشاتر ورم کرده اش حتر از زیر 

مشخص بود، لب کبود و پاره شده اش، صورت  

متورم و زخم آلودی که گوتی روی آسفالت کشیده  

 شده بود از او تصویر وحشتنایک ساخته بود.  

نگاهش با ناباوری به طرف سورنا کشیده شد که از  

ل یم   خشم رسخ رسخ بود. انگار داشت خودش را کنیر

 کرد رسش فریاد نکشد.  
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خون آلود برادرش این فکر را به او داد که  وضعیت 

 همراه هم تصادف کرده اند.  

ی بود که به   اما کیس که بیشیر آسیب دیده بود دخیر

نظر نیم رسید جای سالم در تنش مانده باشد، دست  

و پای گچ گرفته و آن صورت آسیب دیده باعث شد  

کند.    خجالت زده از افکارش، اتاق را ت  حرف ترک

ل کند.   د تا خودش را کنیر  سورنا دندان روی هم فشر

نگاه پر غیم حواله ی ساحل کرد و با شانه های افتاده  

 به دنبال برادرش راه افتاد.  

پوریا پشت به او، پشیمان از برخوردش با رسی فرو  

رفته در گریبان، در حال رفت و آمد بود، دستانش را  

ه زده و به این فکر یم کرد چه  پشت کمرش بهم گر 

 اتفافر برای آن دخیر افتاده بود؟  
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هنوز صورت زخم آلود ساحل پشت چشمش بود و  

 تصویر هولناکش تمام آرامشش را گرفته بود.  

ر که سورنا در اتاق را بست، به رسعت به سمتش   همی 

 برگشت و پرسید :  

 چه بالتی رسش اومده؟   _ 

با قلت  که داشت   سورنا آیه از عمق قلبش کشید و 

 گوشه ی سینه اش از غم مچاله یم شد لب زد :  

 تصادف کرده.   _ 

 باهم بودین؟   _ 

تمام قلبش به آتر فرو ریخت، حِس حشت تا مغز  

 استخوانش را سوزاند.  

 آرزویش بود آن لحظه کنار ساحل بود...  

 نه!   _ 
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و با یک آه عمیق از او رو برگرداند، نگاهش را دوباره  

 سمت ساحیل فرستاد که غرق خواب بود.  به 

چه لحظات سختر را گذرانده بود تا حاال با این  

آرامش بتواند نگاهش کند، بدون اینکه ترس از دست  

 دادنش بند بند تنش را بلرزاند...  

  

  

چند ساعت قبل وقتر درهای امید یگ یگ به رویش  

باِن قلِب  ساحل،   بسته یم شد و خِط صاِف ضر

ر    رس خورده و به زمی 
ی

طوالتر تر یم شد، با بیچاریک

 افتاده بود...  

 و پرستاران با صداهاتی وحشت زده در حال  
دکیر

صحبت بودند و سورنا هیچ کدام از حرف هایشان را  
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بان   ه به دستگاه ضر نیم فهمید چشمان رسخش خی 

 بود که زنده ماندن ساحل را زیر سوال برده بود...  

  

دکیر با فریاد یم گفت ولتاژ دستگاه شوک را بیشیر  

کنند و بعد محکم به سینه ی ساحل یم چسباند.  

ب باال یم آمد و بعد روی   قفسه ی سینه اش به ضر

تخت یم افتاد و فقط خدا یم دانست سورنا چه حایل  

داشت، انگار یگ آهن داغ کرده و روی قلبش یم  

یر یم شد، پیش  گذاشت، یم سوخت و خاکس 

د و کاری از   چشمش ساحلش داشت جان یم سیی

 دست هیچکس بر نیم آمد.  

درست وقتر با ناامیدی تمام خدا را صدا زد و با بغیصر  

 مشهود، مظلومانه گفت :  
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م...   _  یش یم می   خدا! اگه ازم بگی 

  

ر   ورق برگشت. همزمان با »شوک آخر« گفتِنگفیر

، بوقبوِق ممتممت ِد  دستگاهِ  بان  دکیر دستگاه ضر

 قطع و خط صاف شکسته شد...  

  

ون   با دستر که روی شانه اش گذاشته شد از فکر بی 

 آمد.  

 از روی شانه نگایه به پوریا انداخت که یم گفت :  

پرسیدم چه بالتی رس تو اومده؟ چرا خوتر و خایک   _ 

ای؟ سورنا به سمتش برگشت و بدون آنکه جواب  

 هد پرسید :  سوالش را بد

دار شدن؟   _   همه از کامران خی 
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و تازه یاد پوریا انداخت برای چه چند ساعت پشت  

 در خانه ی شهاب به انتظار ایستاده بود.  

 پوریا پوزخندی زد و گفت :  

یه که بشه پنهونش کرد؟!   _  ر  مگه چی 

 حال عمو چطوره؟   _ 

خییل بد! تو دو ساعت دیدم که پی  شد، کمرش   _ 

سورنا، هیشگ باورش نمیشه کامران آدم  شکسته  

 کشته باشه.  

حرف از قتل کامران که به میان یم آمد بالفاصله  

وس برای سورنا زنده یم شد و بعد هم » تجاوز به   سی 

ساحل « و این طوفاتر بود که در چند ثانیه قدرت  

خرد کردنش را داشت، به آتر صورتش رسخ شد و  

 زق زق افتاد.   رسش از درد به 
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رسش را میان دستانش گرفت و مثل آوار روی  

تش را آرام یم کرد   صندیل فرود آمد. چطور باید غی 

 وقتر به ناموسش تجاوز شده بود؟  

به نظر یم رسید ناخودآگاهش پذیرفته بود که تجاوزی  

صورت گرفته! آیه کشید و به این فکر کرد که پس  

 آشناتی  
وس  کامران چه خصومت و یا حتر با سی 

 داشته؟  

ر با هم جور در یم آمد، حرف های سعید،   همه چی 

وضعیت کامران و حال وخیم ساحیل که به خیابان  

ر نشده بود...    زده و متوجه ی ماشی 

پوریا با نگراتر کنار سورنا نشست و دست روی شانه  

 اش گذاشت، صورت رسخ برادرش او را ترسانده بود :  
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خوبه سورن؟ چی شد یهو؟ سورنا به  حالت   _ 

 زحمت گفت :  

 خوبم خوبم.   _ 

 و بعد برا اینکه عذرش را بخواهد گفت : 

ه بری، داره صبح میشه. همه بهت نیاز   _  تو دیگه بهیر

 دارن.  

 به تو بیشیر نیاز دارن.   _ 

 میدوتر که تو این وضعیت نمیتونم.   _ 

ر بو  د  پوریا خواست حرفر بزند اما پشیمان شد مطمی 

 نظر برادرش برنیم گردد، پس به آرایم پرسید :  

مقتول کیه سورن؟ تو یم شناسیش؟ رس سورنا تی    _ 

 کشید و با درد به خودش گفت :  
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کاشگ واقعا یم شناختمش و اون وقت قبل از    _ 

اینکه سایه ش دور و بر ساحل بپلکه محوش یم  

 کردم.  

  

ف نمک به  _  ِفشر حروم! کامران نیم کشتش  یه ت  رسر

 من خالصش یم ک  

  

 ] ردم.  09:25 27.03.20[ 

پوریا بهت زده سورناتی گفت و با تحی  نگاهش کرد.  

رگ های برجسته اش نشان میداد عصت  شده است.  

 با احتیاط دست روی بازویش گذاشت و پرسید :  

 وقت قتل تو اونجا بودی؟   _ 
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سوزاند. هر چه بیشیر یم  و باز ناخواسته دل سورنا را  

گذشت حشت دلش بیشیر یم شد، وقتر او مشغول  

بازی و دلجوتی از نگار بود، ساحلش چه دردی یم  

 کشید...  

کاش اونجا بودم پوریا کاش! اون وقت نه ساحل به    _ 

ف بدون اینکه تقاص   این روز یم افتاد نه اون ت  رسر

دم! منمِن لعنتر مثل  پس بده به درک یم رفت، اما نبو 

 همیشه دیر رسیدم!  

انگار رد بغض به گلویش رسید که با صدای بم تری  

 ادامه داد 

 : 

مثل همیشه درست وقتر که کار از کار گذشته   _ 

 بود...  
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و بعد بدون توجه به چهره ی هاج و واج پوریا  

 مشتش را با نهایت قدرت به دسته ی صندیل کوبید.  

گرومبش پوریا را از جا پراند. اما نیم  صدای بلند  

توانست تصور کند برادرش دارد با چه دردی دست و  

 پنجه نرم یم کند.  

ر بار پشش به جای از پشت   _  به عمو بگو برای اولی 

خنجر زدن، مرام و معرفت به خرج داد و جون یه  

 حرومزاده رو گرفت...  

ند به او پشت کرد و  و بعد بدون اینکه حرف دیگری بز 

 به اتاق برگشت.  

اما پوریا وارفته روی صندیل مانده بود، در حایل که  

 نام ساحل در رسش یم پیچید.  



  

  

  
 2295 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

هنوز آن قدر نگذشته بود از روزی که سورنا از حاج  

بابایش سییل خورده بود... درست به خاطر داشت  

 که در الت   
ک کم سن و سال پشانه پوشر دخیر

 توجیه به اطرافش مشغول بازی با  ایستاده و با ت  

ی که تا حرفش به میان آمد برادرش   تلفنش بود. دخیر

چطور از خود ت  خود شده و درد سییل پدرشان را به  

جان خرید تا دیگر کیس جرئت بدگوتی از او را نداشته  

 باشد...  

ید نگاهش را  
ُ
آن لحظه که رسش را خم کرد و از وُوید

ک فرستاد، کامران زیر گوشش  به  سمت سورنا و دخیر

 پوزخند زنان گفته بود :  

اسمش ساحله! ویل ما میگیم دریا! چون سورنا رو   _ 

 بدجوری غرق خودش کرده... 
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و یادش بود که با چه اشتیاق و کنجکاوی دوباره و  

 سه باره نگاهش کرده بود.  

  

چرخید،  نگاهش با ناباوری به سمت پنجره ی اتاق 

جاتی که ساحل با آن صورت زخم آلود شباهتر به  

ی که چند ماه قبل دیده بود نداشت...    دخیر

  

  

نیم دانست چه شده و کجا بود؟ هیچ درک و تصوری  

از دنیای اطرافش نداشت. ذهنش مثل کاغِذکاغذ  

ی که به   ر سفید، پاک و دست نخورده بود. همه چی 

ربوط به سال های دوری بود که  خاطر داشت انگار م

 گنگ و نامفهوم به نظر یم رسید.  
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ر بود، انگار ساعت   تمام بدنش کوفته و از درد سنگی 

ها زیر دستگاه پرس له شده بود. نه قدرت حرکت  

 داشت و نه تکلم.  

زبانش مثل چوب خشک شده بود و تمام استخوان  

 ت  حرکت بود، درد یم کرد.  
 هایش حتر وقتر

 بود الی پلکش را باز کرد و تا موقعیتش  به هر سختر 

را بسنجد. نور با قدرت به چشمش هجوم آورد و  

 رسش از درد تی  کشید.  

ون    ت  هوا از میان لب های خشک و متورمش بی 
آچر

ر اول از درد در اشک غلطید.    جست و چشمانش همی 

سورنا تکان خورده انگار که کابوس دیده باشد از جا  

نفس زنان نگاهش را به روبرو داد. جاتی  پرید و نفس  
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که به نظر یم رسید پس از ساعت ها، بالخره  

ش به هوش آمده بود.    دخیر

شتاب زده صندیل اش را به تخت چسباند و با  

احتیاط دست ساحل را میان دستانش گرفت.  

چشمانش با ولع به صورت کبود ساحل چسبیده بود،  

ت تالش یم کرد تا بتواند پلک  به نظر یم رسید داش

 های بهم چسبیده اش را باز کند.   

  

ساحل با تالشر نفسگی  و در حایل که تمام تنش  

خیس از عرق بود تکان کوچگ خورد و توانست  

ر   چشمانش را با وجود تورم شدیدش باز کند. اولی 

ی که یم دید، مردی بود که با ظاهری بهم ریخته   ر چی 

اهتر پاره و خون  آلود با یک جفت چشم نگران   و پی 

 به او زل زده بود.  
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چند لحظه ی طوالتر طول کشید تا بالخره ذهنش  

او را پردازش کرد. خودش و تمام دردهایش یادش  

 رفت و با بهت لب زد :  

 سورنا؟   _ 

سورنا بالفاصله دستش را بوسید و با صداتی که از  

 زور هیجان دورگه شده بود گفت :  

جوِنجون سورنا؟ سورنا دور چشمات بگرده! بالخره   _ 

بیدار شدی؟ و همانطور بغض کرده دوباره دستش را  

 بوسید.  

تمام استخوان های ساحل از درد تی  یم کشید حتر  

ین سورنا   نیم توانست به خاطر این حرف های شی 

 حداقل لبخند محوی بزند.  



  

  

  
 2300 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

  به هر جان کندتر بود کلمات را جفت و جور کرد و 

 گفت :  

 _   ...  چ..چی شد..شد..دی چ..چرا خو..خوتر

و ادامه اش را نتوانست به زبان بیاورد، چشمانش از  

دردی که یم کشید روی هم افتاد و قفسه ی سینه  

 اش تنگ شد.  

قلب سورنا برایش مردانه لرزید. با آن حال و روز  

 وخیمش از او و لباس خون آلودش یم پرسید...  

ید و با صدای بم و خش داری  بیتر اش را باال کش

 گفت :  

؟   _  هیچی قربونت برم، هیچیم نیست. تو خوت 

کجات درد میکنه؟ برم پرستارو صدا بزنم؟ ساحل با  

 صداتی خفه لب زد :  
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 خو..خوب..خوبم! آب...   _ 

سورنا شتاب زده از جا پرید و به سمت پارچ آب  

 هجوم آورد.  

ید. ساحلش حتر نیم  قلبش گرومب گرومب یم کوب

ر حاال رنگ و روی   توانست دو کلمه حرف بزند... همی 

زرد و تن خیسش نشان میداد متحمل چه دردی  

 است.  

 لیوان را آب کرد و پر عجله به سمت تخت دوید.  

دست هایش خیس آب شده بود بس که لیوان در  

نرسانده بود  دستش یم لرزید. هنوز آب را به ساحل 

 که در باز شد و پرستاری داخل  

  

 ]09:26 27.03.20[  
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آمد. تا چشمش به سورنا و لیوان دستش افتاد،  

 شتاب زده توپید :  

 چیکار میکتر آقا؟ لیوانو بگی  عقب!   _ 

 سورنا هاج و واج نگاهش کرد. 

نباید تا چند ساعت بعد عمل آب بخوره. براش   _ 

 سمه!  

 اما تشنشه!   _ 

 میدونم! باید تحمل کنه، نمیشه، ممنوعه.   _ 

سورنا مستاصل ماند و چشمان ساحل روی هم افتاد  

ون آمد.    و آواتی نامفهویم از میان لب هایش بی 

سورنا لیوان را از پیش چشمش دور کرد و دوباره رس  

 جایش نشست.  
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رسپرستار که در حال چک کردن وضعیت جسیم  

 را در شاش اش یادداشت یم کرد  ساحل بود و نکاتر 

 با لبخندی محو گفت :  

پس بالخره بیدار شدی خوشگل خانوم؟ این   _ 

 شوهرت که دیوونمون کرد از دیشب تا حاال!  

 سورنا متعجب نگاهش کرد و سپس  

قلبش از شنیدن نسبت شوهر غنج زد. با محبت به  

طرف ساحل چرخید که خجالت زده به نظر یم  

 رسید.  

 تانو گذاشته بود رو رسش!  بیمارس _ 

 رسپرستار چشمگ زد و با خنده ادامه داد :  

باورت نمیشه اگه بگم از بخشای دیگه اومدن تا   _ 

  ! ر  مجنون بازیاشو ببییر
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سورنا ت  اراده تک خندی زد و ساحل آب دهانش را  

قورت داد. قلبش داشت فرت و فرت یم لرزید و  

 را در بر گرفته بود.  هاله ای از گرما او 

ت گفت خطر   _  یتر داد وقتر دکیر تموم پرسنلو شی 

 رفع شده!  

نگاه به این ظاهر دهن پر کنش نکن، دیشب موقع  

 عملت، مثل بچه ها زار زار گریه یم کرد!  

چشمان ساحل پر از اشک شد و با قدرداتر زل زد به  

سورنا که ت  خیال دنیا همه تن چشم شده و نگاهش  

 روی  یم کرد. 

صورتش رد خون افتاده و لبش بریده به نظر یم  

رسید. پای چشمش کیم کبود بود و روی گردن پهن و  

قفسه ی سینه اش پر بود از ردپای خون... اما اثری از  
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 نبود. خیال ساحل راحت شد و  
ی

زخم و آسیب دیدیک

با خودش فکر کرد یعتر باز با چه کیس گالویز شده  

 است؟  

کرد و بعد شاش اش را زیر    رسپرستار رسمش را چک

بغلش فرستاد تا با دقت دو جوان عاشقر را نگاه کند  

 که یک شبه نقل بیمارستان شده بودند.  

م این عشق را بیشیر کند گفت :   ر  برای اینکه هی 

ساحل خانوم اگه بدوتر چه کارای عجیب غریت    _ 

ر چند ساعت شاخ درمیاری!   باورت  کرد تو همی 

 نمیشه اگه بگم وقتیم که ...  

 به در پشت رسش اشاره زد و ادامه داد :  



  

  

  
 2306 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یم رفت دستشوتی در اتاقتو از تو قفل یم کرد که   _ 

مبادا تو نبودش کیس بیاد و داروتی بهت تزریق کنه.  

 دو سه بار پشت در موندیم تا آقا اومد و درو باز کرد!  

باعث  ساحل با بغض خندید در حایل که درد تنش  

 شد چشمانش دوباره پر اشک شود.  

سورنا نگاه قدرشناسانه ای به رسپرستار انداخت و از  

او بابت حرف هایش و خنداندن ساحل تشکر کرد. از  

او ممنون بود که به این راحتر توانسته بود حواس  

ساحل را پرت کند، یم دانست رسپرستار هم یم داند  

 نسبتر ندارد. او با ساحل هیچ 

چند ساعت قبل وقتر مشغول بحث و مشاجره با  

 رییس بیمارستان بود او هم آنجا حضور داشت.  
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ر بیمارستان را زیر سوال   سورنا با داد و بیداد قوانی 

 برده بود.  

رییس بیمارستان یم گفت او را بدون هیچ نسبتر نیم  

توانند به عنوان همراه بیمار، شب تا صبح در اتاقش  

رند، و او با عصبانیت داد یم کشید برایش مهم  بپذی 

نیست و هر طور شده خودش را به آن اتاق یم  

 رساند.  

  

و حاال از رس پرستار ممنون بود که دل هر دویشان را  

 با حرف های ساده اش گرم کرده بود.  

رسپرستار شفا باشه ای گفت و اتاق را ترک کرد در  

ه هم غرق شده  حایل که ساحل و سورنا در امتداد نگا 

 بودند.  
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سورنا هر بار که به باند پیچی های ساحل نگاه یم  

ر   کرد، چشمانش رسخ یم شد و یم سوخت. این اولی 

باری بود که سیبک گلویش به این سختر و مشقت  

ر یم شد انگار بغض مثل گردوتی   داشت باال و پایی 

 وسط گلویش نشسته و راه را بسته بود.  

وی پیشاتر باند پیچی شده اش را با احتیاط  خم شد ر 

 بوسید و لب زد :  

 حالت خوبه؟ درد نداری؟   _ 

ساحل آرام چانه ای باال انداخت و سورنا در حایل که  

بیتر اش را باال یم کشید و مثل پش بچه های تخس،  

 بغض کرده به نظر یم رسید گفت:  

 منو ت  معرفت!   _ 
 تو که کشتر
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لرزید و سورنا رویش را برگرداند تا  لب های ساحل 

 خییس چشمانش را نشانش ندهد...  

  

دقایقر طوالتر را هر دو در سکوت گذراندند، سورنا  

نیم خواست با این صدای پربغض حرف بزند و کاری  

هم برای آرام کردن خودش از دستش بر نیم آمد، تا  

مام غم  چشمش به ساحل و صورتش یم افتاد انگار ت

 های عالم روی دلش تلنبار یم شد.   

ر   ی مثل او این چنی 
چطور شهروز توانسته بود با دخیر

 رفتار ناجوانمردانه ای داشته باشد؟  

شب قبل که استخوان هایش را زیر پایش خرد میشد  

فقط تصویر ساحل پشت پلکش بود، میخواست  

م بکشد، و  همانقدر که او زجر کشیده بود، شهروز ه
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 خشمش را رس  
ر
وقتر برادر دیگر بهروز هم آمد، باف

او خایل کرد، در حالت عادی کیس حریف او و قدرت  

بدتر اش نیم شد چه رسد به زماتر که خشم محاضه  

اش یم کرد بخصوص اگر پای ساحل در میان بود که  

دیگر احدی جلودارش نبود، آنقدر هر دو برادر را زد تا  

یت داد و نفس نفس زنان دست  بالخره خودش رضا 

 کشید.   

حاال خوتر که از آنها روی آسفالت ریخته بود با خون  

ر کیم   از دست رفته از ساحل برابری یم کرد و همی 

 روح عایص سورنا را التیام یم بخشید...  

  

ر که صدای بریده بریده ی ساحل بلند شد به   همی 

ون آمد و به طرفش چرخ    رسعت از فکر بی 
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 ] ید :  09:26 27.03.20[ 

 چ..چرا م..من اینج..جا..اینجام ؟   _ 

سورنا چند لحظه گیج و گنگ نگاهش کرد. قلبش مثل  

ون افتاده از تنگ تکان تکان خورد.    مایه بی 

 به سختر آب دهانش را قورت داد و پرسید :  

ی یادت نمیاد؟   _  ر ؟ چی   یعتر چی

 نه ز..زیاد.   _ 

 کرده بود که با ت  قراری پرسید :    سورنا آنقدر هول

؟ منم یادت نمیاد؟   _   منو چی

ر کلمه ی ساحل اسم   و انگار یادش رفته بود اولی 

 خودش بود!  
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ساحل لبخند خسته ای زد و در حایل که مرتب  

چشمانش از درد روی هم یم افتاد بریده بریده گفت  

 : 

 ما به.. دو.. بخ..بخش   _ 
ی

! ِِزن..زندیک حا..حاچ 

تقس...تقسیم شده، ق..قبل دید..دیدنت و  تق.. 

 ب..بعد دی..دید.. دیدنت!  

سورنا با لبخندی پر درد نگاهش کرد، قلبش گرم گرم  

شده بود، اما دلش نیم آمد درد کشیدنش را شاهد  

نباشد، از طرفر هم نیم خواست ضعفش را به رویش  

  بیاورد. ساحل چند لحظه نفسش را حبس کرد تا کیم 

ر یک جمله را به مردی که   ر یابد، همی  دردش تسکی 

بعد از هر بدبختر برای نجاتش، اینطور داوطلبانه و  

 ت  چشمداشت حاضر یم شد بدهکار بود.  
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! اما بع..بعد   _  قب..قبلشو یا..یادمم ن..نیاد، مهم تر

دی..دیدنتو.. باس تا اب..ابد تو ذه...ذهنم نگ..نگه  

ستش کاشت و در حایل  دارم... سورنا بوسه ای روی د 

که سیع یم کرد به لحن خزان زده اش طراوت ببخشد  

 گفت :  
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وتر که باز رفتر رس وقِت  _  ر ی؟!  مثکه حسات  می   دلی 

 پرستارا... پشت درن!   _ 

  

   29.03.20   18:31    

# 171   

  

  

  

_        

_      
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 االن میام، عزیزم!   _ 

درب دستشوتی بالفاصله باز شد و سورنا با عجله از  

ون آمد، ساحل لبخندی زد و با خودش فکر   آن بی 

کرد مکالمه ی شان چقدر به یک زوِج معمویل اما 

ی که به خوت  یم دانست  
ر خوشبخت شبیه بود! چی 

نه معمویل بودند و نه   هیچ شباهتر به آن نداشتند... 

 با دادگایه که انتظارش را یم کشید خوشبخت...  

ی را بخاطر   ر آیه کشید و به این فکر کرد که چرا چی 

ی که به یاد داشت، تاکیس بود   ر نمیاورد، آخرین چی 

که او را به مقصد نامعلویم یم برد و بعد از آن همه  

ر سفید و مبهم بود.    چی 

نیم دانست برای چه سوار آن تاکیس شده بود و قرار  

ی که یم دانست، این بود   ر بود به کجا برود؟ تنها چی 
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ی بود و   که بخاطر تصادف حال در بیمارستات بسیر

 هیچکس اطالع بیشاری نداشت...  

  

قبل از اینکه دوباره به عمق افکارش سقوط کند، دکیر  

زیر شدند، لبخند خسته  و چند پرستار به سمتش رسا

 ای زد و رو به آنها سالم گفت.  

سورنا با ظاهری مرتب تر از چند ساعت قبل و لباس  

ی که به تن داشت، گوشه ای ایستاد و با   ر های تمی 

ه شد. آنقدر چشمش    خی 
دقت به تزریقات دکیر

ترسیده شده بود که هر احتمایل از ذهنش یم  

 گذشت.  

ر و پاک کردن  یک ساعت  قبل که برای دوش گرفیر

خون هاتی که تمام بدنش را پوشانده بود به خانه اش  
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رفته بود، شهاب را مامور مراقبت از ساحل کرده  

بود. از او خواسته بود به اندازه ی یک چشم بر هم  

زدن هم او را تنها نگذارد، با کتک مفصیل که به  

داد و    عموهای ساحل چشانده بود احتمال انتقام یم

نیم خواست با یک ت  مباالتر تمام آن لحظاِتلحظات  

ر افکار غرق بود   س آور دوباره تکرار شود. در همی 
اسیر

 که با شنیدن تقه های شتاب زده از جا پرید.   

نیم نگایه به پرستاران حلقه زده به دور ساحل  

 انداخت و به سمت در رفت.  

ر که در باز شد، چشمش به حاج احمد افتاد  و   همی 

 کیم متعجب نگاهش کرد.  

صبح که با او راجع به کامران حرف زده بود، نگفته  

 بود برای مالقات یم آید.   
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 سالم پشم!   _ 

 سورنا با سستر و تعلل جواب داد:  

ی شده؟   _  ر ! چی   سالم از ماست حاچ 

سد چطور رس از آنجا در آورده   و رویش نشد بیی

 است؟  

حایل که صورت رسخ و برافروخته ای  حاج احمد در 

به خود گرفته و نگاهش به سمت در و پنجره ی اتاق  

 در گردش بود تا ساحل را ببیند غرولندکنان گفت :  

 واقعا پشم یم پرش طوری شده؟   _ 

 و قبل از اینکه سورنا جوات  بدهد اضافه کرد :  

 میتونم بیام تو؟   _ 

 رفت.   سورنا به ناچاری البته ای گفت و کنار 
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حاج احمد داخل رفت و تا چشمش به ساحل افتاد،  

 مانند پوریا شوکه شده عقب ایستاد.  

پرستار داشت چسب های صورتش را تعویض یم کرد  

ی به ساحل   ر و زخم های خون آلود، ظاهر غم انگی 

داده بود. سورنا دست هایش را مشت کرد و حاج  

ه به ساحل   احمد را به آرایم صدا زد تا از  نگاه خی 

دست بردارد، دلش نیم خواست تا وقتر اوضاع  

جسماتر اش روبراه یم شد کیس او را ببیند، نیم  

خواست چشمان پر سوالشان را به ساحل دوخته و  

باعث آزارش شوند. اما شانس با او یار نبود و کم کم  

 پای همه به بیمارستان باز میشد...  

  

را بسته بود با  ساحل که بخاطر درد، چشمانش 

شنیدن صدای سورنا متعجب پلک گشود. از آخرین  
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باری که حاج احمد دانش را دیده بود مدت زیادی  

 نیم گذشت، اما اتفاقات زیادی افتاده بود...  

حاج احمد با دیدن چشمان باز ساحل، چهره اش را از  

 خارج کرد و به کندی گفت :  
ی

 آن حالت شوک زدیک

م! حالت چطو  _   ره؟  سالم دخیر

ساحل با صورتر رسخ و خجالت زده جوابش را داد و  

در جایش کیم جابجا شد. سورنا با آیه در سینه  

چشم گرفت و رویش را برگرداند. خییل سخت نبود  

 بداند ساحل آزرده و معذب شده است.  

 رو به حاج احمد گفت :  

ون حرف بزنیم.   _  ه بی 
 بهیر

احمد را به خود آورد، اما این  صدای سورنا، حاج 

ی نبود که این همه راه را بخاطرش آمده بود.   ر  چی 
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نه پشم! موضوع مهمیه که باید ساحل خانم هم   _ 

ه.    در جریان قرار بگی 

سورنا اخم کرد و یاد تاری    خ دادگاه افتاد، در این  

ر   ر یگ را کم داشت، هنوز غصه ی گفیر وضعیت همی 

ن و زندان افتادن کامران، روی دلش  مرگ خانجو 

سنگیتر یم کرد و هیچ ایده ای برای باخی  کردن  

ساحل نداشت و حاال هم که قضیه ی دادگاه! همه  

ر مثل کالف رسدرگم در هم گره خورده بود و تنها   چی 

ر آنطور که او   امیدش به دیشب بود. کاش همه چی 

 پیش بیتر کرده بود، اتفاق یم افتاد. 

تاران که از اتاق خارج شدند حاج احمد  دکیر و پرس

روی تک صندیل کنار تخت نشست و سورنا باالی رس  

ساحل ایستاد و دست به سینه و با اخم های درهم  
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وع صحبت ماند. حاج احمد رو به ساحل   منتظر رسر

 گفت :  

از دیدنت روی تخت بیمارستان خییل ناراحت   _ 

م، برات آرزوی سالمتر میکنم و  امیدوارم  شدم دخیر

 زودتر حالت بهیر بشه.  

 ساحل به سختر جواب داد :  

..خییل ممنونم.   _   چر

متاسفم که تو این وضعیت اینجا اومدم اما باید   _ 

حرف بزنیم چون اصال از این آرامش قبل از طوفان  

 حس خوت  ندارم.  

 سورنا با اخم های درهم رسی    ع پرسید :  

؟   _   مگه چی شده حاچ 
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حاج احمد از اینکه سورنا هنوز هم قصد نداشت  

 بزند عصت  بود، نیم توانست بفهمد در  
ر
حرف

ذهنش چه میگذرد و دلش نیم خواست با رفتار های  

 از رس احساساتش،  

  

 ]18:31 29.03.20[  

ر دلیل با چاشتر   پرونده را از دست بدهد به همی 

 حرص به او رو کرد و گفت :  

کجا    12از شما باید پرسید پشم! دیشب ساعت  _ 

بودی؟ سورنا متعجب از لحنش ابروتی باال فرستاد و  

ه نگاهش کرد، تا به حال با او با این خشم صحبت   خی 

ر برایش ناخوشایند بود، اما فرصتر   نکرده بود و همی 

ها فکر کند، چون حاج احمد از   ر نماند تا به این چی 
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د و در حایل که سیع یم کرد  روی صندیل بلند ش

ل کند رو به ساحل گفت :    خودش را کنیر

دیشب، رفته خونه ی عمو   12ایشون! ساعت  _ 

 شهروزشهروِزشمِاشما...  

و تا چشمان ساحل گرد شد با لحن پر حرص تری  

 اضافه کرد  

 : 

 که؟! تا جاتی که جا    _ 
شایک دادگاه پیش روت میدوتر

 شکونده و ...  داشته زدتش، دست و پاشو  

قبل از اینکه جمله اش را به پایان برساند، چشمش به  

دست وپای گچ گرفته ی ساحل افتاد و چند لحظه  

 مکث کرد.  
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ساحل از شدت شوک و ناباوری نیم توانست حرف  

ت میان سورنا و دانش در   بزند، نگاهش با حی 

چرخش بود و اصال نیم توانست درک کند دلیل  

 پرخاشگری سورنا را.  

سورنا با ظاهری خونشد و ت  تفاوت ایستاده و هیچ  

واکنیسر نشان نیم داد، چهره ی مغرور و مفتخرش  

ثابت یم کرد، از رفتار شب قبلش هیچ پشیماتر  

 ندارد...  

ساحل نیم توانست او را درک کند که چه فشاری را  

متحمل است، از یک طرف کامران، و از طرف دیگر  

راهاتی که خودش داشت و تمام فکر سورنا را  انبوه ماج

درگی  کرده بود. برای سورنا مهم نبود شهروز با او چه  

یم کرد فقط یم خواست بداند پس از آن همه  
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تهدیدش، شهروز برای ساحل چه خط و نشاتر  

 کشیده است؟  

 نگاهش روی آسیب های  
ی

یک سکوت حاج احمد و خی 

حرف آمد،    ساحل داشت طوالتر یم شد که بالخره به 

انگار که بالخره موضوغ را فهمیده باشد، تکخند  

 عصت  زد و رو به سورنا گفت : 

اولش برام عجیب بود که چرا فقط شهروز تا رس   _ 

 حد مرگ کتک خورده ویل...  

بعد به طرف ساحل چرخید و با اشاره به دست و پای  

 گچ گرفته اش ادامه داد :  

فهمم دلیلشو... شاید برات جالب  ویل حاال یم  _ 

، دقیقا دست راست و پای   م که بدوتر باشه دخیر
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راست شهروز شکسته و جراحات وارد شده به  

صورتش طوریه که انگار روی آسفالت کشیده  

 شده؟!  

 سورنا وسط حرفش پرید و با پرخاش گفت :  

آره من زدمش! اصلنم پشیمون نیستم، پاش بیفته   _ 

مش وقتش،   تازه اینا که کمشه، باید یم  بازم می 

 کشتمش!  

ساحل وارفته » سورنا « تی گفت که او حرفش را برید  

 و با حرص اضافه کرد :  

نیم ساحل، اما حاچ  شما واس   _  ر بعدا حرف می 

ی   ر  که دیگه چی 
خاطر این نیومدی اینجا، چون میدوتر

 عوض نمیشه پس خی  اصلیو بده.  

 ت :  حاج احمد خنده ی حرص آلودی کرد و گف
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   یگانه علیزاده 

آره کار از کار گذشته، اونم با کارای شما، مگه من   _ 

ایط نباید هویتت لو بره؟ بعد   به تو نگفتم، تو این رسر

ی رس وقتش و تا پای مرگ یم زنیش؟    تو پا مییسر می 

ایط،   _  حاچ  ولمون کن تو رو قرآن! گور بابای رسر

 مگه نیم...  

شود ساحل وسط  و قبل از اینکه جمله اش کامل 

 حرفش پریدو با لکنت گفت :  

ت..ت...تصا..دف...دفر در کار نبوده؟؟؟ عمو زده   _ 

 بهم؟  

سورنا عصت  چشمانش را چرخاند و رویش را  

برگرداند، نیم توانست در چشمان رنجیده و ناباور  

ساحل نگاه و حدسش را تایید کند. اما انگار برای حاج  

 ود که به آرایم گفت :  احمد راحت تر ب



  

  

  
 2329 
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   یگانه علیزاده 

م، ما هنوز   _  البته سورنا اینطور فکر میکنه دخیر

 مدرک قطیع نداریم که ثابت کنه کار عموته!  

چشمان ساحل از اشک خیس و قلبش در سینه  

 مچاله شد.  

شهروز و بهروز هیچ وقت از او خوششان نیم آمد اما 

حتر نیم توانست تصور کند که دایره ی نفرتشان این  

سیع باشد... چطور یم توانستند با دخیر  همه و 

برادرشان که هیچکیس را در دنیا نداشت اینقدر ت   

 رحم رفتار کنند؟ تمام این چند 

ساعتر که بهوش آمده بود، فقط به زور آرامبخش  

توانسته بودتحمل کند، درد طاقت فرساتی که نفسش  

را یم برید و تنش را خیس عرق یم کرد، چطور  

 او را مستحق این وضعیت بدانند؟؟  توانسته بودند 



  

  

  
 2330 
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   یگانه علیزاده 

سورنا خم شد دستر به رس ساحل کشید و ت  توجه  

 به حاج احمد، زمزمه کنان گفت :  

ر باش تا من   _  اون کثافت بدتر از اینا حقشه و مطمی 

زنده م تقاصشو پس میده، ساحل حتر نمیخوام به  

 خاطرش یه قطره اشک بریزی، فهمیدی؟   

حاج احمد سیع یم کرد چشمانش روی زخم های  

ساحل متمرکز نشود، نیم خواست معذبش کند، اما 

ناخودآگاه ذهنش چهره ی قبل از تصادفش را با حال  

االنش مقایسه یم کرد و وقتر به خودش یم آمد که  

چند ثانیه روی صورتش مکث کرده بود. باورش  

ملتهب که زخم   برایش سخت بود، این پوست قرمز و 

 های ناسوری رویش نشسته بود، متعلق به همان  
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   یگانه علیزاده 

دخیر جسور و متفاوتر باشد که قبال دیده بود و به  

سورنا حق یم داد عصباتر باشد اما نیم خواست  

 منطق قرباتر احساساتش شود.  

 سورنا روی رس ساحل را بوسید و رو به دانش گفت :  

و درست  _  ! نگران نباش من دارم مسی  م،   حاچ  می 

 شاید راهمون یگ نباشه اما مقصد یکیه!  

  

 ]18:33 29.03.20[  

 حاج احمد دستر به صورتش کشید و گفت :  

وظیفه ی من محافظت از موکالمه و تو این   _ 

 وضعیت من هر دو تونو در خطر یم بینم.  

ون آورد و رو به سورنا گرفت و   برگه ای از کیفش بی 

 افزود:  
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   یگانه علیزاده 

شکایت نامه ی شهروز! اولتیماتوم داده اگه اوناتی   _ 

 که میخواد رو بهش ندی شکایتشو ثبت یم کنه.  

وزی روی لب های   برخالف انتظار دانش، لبخند پی 

 سورنا نشست و گفت :  
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پس یه دستیم جواب داد!  _ 

  

  

   29.03.20   18:33    

# 172   

  

  

  

  

_         
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   یگانه علیزاده 

نقطه ضعف شهروزو پیدا کردم و قراره ازش   _ 

حسات  استفاده کنم. در مورد شکایتش از ساحل  

ی نگفت؟   ر  چی 

ه نگاهش کرد، به نظر یم رسید   دانش چند لحظه خی 

از حرکت بعدی شهروز مطلع بود که این را پرسیده  

 نگاهش برداشت و کوتاه گفت :  
ی

یک  بود. دست از خی 

 چرا گفت! شکایتشو پس گرفته!   _ 

ابروهای سورنا باال پرید و با خوشحایل به طرف  

 رسید.   ساحل چرخید که هاج و واج به نظر یم 

 نوکرتم؟!   _ 
ی

 خب حاچ  چرا از اول نیم یک

 دانش رسی تکاند و گفت :  

چون برخالف شما، برای من خی  خوت  نیست، این   _ 

مثل آرامش قبل از طوفانه، تو هیچکدوم از پرونده  
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   یگانه علیزاده 

یو ندیدم و طبق   ر ر چی  هاتی که تا حاال داشتم چنی 

  تجربیاتر که دارم، اینا همه تله است! اون داره تو رو 

 به دام میندازه پشم!  

سورنا با ت  خیایل چانه باال انداخت و دانش ادامه داد  

 : 

ی از این ماجرا   _  ر فکر میکتر چرا هنوز به پدرت، چی 

نگفته؟ در صورتر که یم تونست از آشناییش نهایت  

ه.    استفاده رو بی 

اون هیچ غلظ نمیتونه بکنه حاج احمد، دستش   _ 

 بدجوری زیر سنگ منه!  

از کجا میدوتر بعد از اینکه به خواسته اش نرسید   _ 

ازت شکایت نکنه؟ کافیه تاریخچه ی آیفون خونه شو  

 چک کنه!  
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   یگانه علیزاده 

 عکست با تاریخش اونجا ثبته.  

 سورنا ت  خیال پوزخندی زد و گفت :  

هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیوفته چون من نمیذارم   _ 

و پیدا میکنم و بعد  به خواسته اش برسه، اون برگه ر 

توی سه سوت کارش تمومه، بافر عمرشو باید تو  

 هلفدوتر بگذرونه!  

؟؟؟ یعتر حتر االن نداریش   _  اون برگه رو پیدا میکتر

؟؟؟ سورنا به صدای بلند و نگراِن دانش لبخندی زد  

و در حایل که دست روی شانه اش یم گذاشت زمزمه  

 وار گفت :  

! نمیذا _  رم برام دام بچینه،  من حواسم هست حاچ 

کت و   نسخه شو قبل اینکه بفهمه یم پیچم، هم از رسر

 هم از زندگیمون!  
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   یگانه علیزاده 

دانش فقط توانست نگاهش کند، هیچ کدام از  

حرف هایش را نه درک و نه منطقر قلمداد یم کرد.  

به نظر او، سورنا خودش را در چایه عمیق انداخته  

این آساتر نجات   بود که سخت به نظر یم رسید به

 پیدا کند.  

ر کرد،   کیفش را برداشت و با فکری مشوش قصد رفیر

قبل از اینکه طاقتش از خونشدی سورنا از دست  

 برود...  

ر   ون از اتاق همرایه کرد و قبل از رفیر سورنا او را تا بی 

 گفت 

 : 

 _   ! ، واس خاطر همه چی  ممنونم حاچ 

 پیش  _ 
ی

 بره!  امیدوارم اونجور که تو میگ
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   یگانه علیزاده 

ه. من مطمئنم!   _  ه، حتما همینطوری پیش می   می 

 _  !  چی بگم؟ معلومه تصمیمتو گرفتر

! واسه این هف خط، باس    _  کار درست همینه حاچ 

 قانونو دور بزتر وگرنه قانوتر دورت یم زنه!  

سورنا نیم نگایه به در بسته ی اتاق انداخت و با  

 صدای آرام تری اضافه کرد :  

اراییش داره چه بالتی رس ساحل میاره؟  با اون همه د _ 

 خودت که شاهدی!  

 دستش را مشت کرد و با غیظ افزود : 

ف! من حواسم به   _  تا پای کشتنشم جلو اومد ت  رسر

  ، ر ساحلو بگی  ! شما فقط تی زمی  خودم هست حاچ 

ن، پدرش تموم زندگیشو   نمیخوام ارثشو ازش بگی 

ر صحیح و  ش،  گذاشت تا زمی  سالم برسه دست دخیر
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   یگانه علیزاده 

حاال اون نامرد میخواد هاپولیش کنه، من که  

 نمیذارم، شمام حواست بش باشه. خیالمون از  

دادگاه که راحته، فقط میمونه یه بندی تبرصه ای  

ی که نشون بده یگ از وصیت نامه ها باطله!   ر  چی 

 که حداقل کتی   _ 
همه چی ممکنه پشم اما در صورتر

 داشته باشم.  وصیت نامه ها رو 

ر زودی.   _   پیداش میکنم، اونم به همی 

، برام بفرست.   _   منتظرم، به محض اینکه گرفتر

 چشم حاچ  حتما.   _ 

 کاری نداری پشم؟    _ 

قبل از اینکه سورنا خداحافظر کند دوباره یاد کامران  

افتاد و یأس در دلش چنگ خورد... محال بود اوضاع  

 به خی  شود.   به این زودی ختم 
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   یگانه علیزاده 

راه دانش را بست و با لحتر که خواه ناخواه گرفته  

 شده بود، گفت :  

؟   _   از کامران چه خی 

دانش با یادآوری اوضاع نامناسب کامران آیه کشید و  

 گفت :  

حرفاتو رسوندم بهش اما همه چی برعلیه شه! حتر   _ 

نمیتونیم رو دفاع از خود مانور بدیم. قتِل عمد  

 شناخته شده.  

 تنها راهمون رضایت از اولیای دمه.  

 نگایه به او انداخت و با تلخ خند اضافه کرد :  

 _   !  اونم که خودت میدوتر

 سورنا دستر در موهایش کشید و گفت :  

 شاید بشه از شاهد استفاده کنیم.   _ 



  

  

  
 2341 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سعید واال؟ اون همون اول بازجوتی شد، وقِتوقت   _ 

براش شهادت  قتل رس کالس بوده، کل آموزشگاه  

 دادن.  

سورنا با شنیدن نام سعید واال دستش را مشت کرد و  

 چهره اش کدر و غضب آلود شد :  

 اون نه!   _ 

 آیه کشید و ادامه داد :  

یک نفر دیگه! ویل اول باید ببینم میخواد شهادت   _ 

 بده یا نه؟  

 دانش با کنجکاوی چشم گرد کرد و گفت:  

؟ آدرسشو بده من باهاش    یک؟؟ چرا زودتر   _  نگفتر

نم.   ر  حرف می 
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   یگانه علیزاده 

! نمیتونم بگم االن. بذار از   _  منده م حاچ  رسر

  .
ی

ر شم، بعد رو چشم، هر چی شما بگ  خودش مطمی 

ر نگاهش کرد، از همان   دانش مشکوک و نامطمی 

وس املیسر   لحظه ای که هیچکس مشخص نکرد سی 

 چه آشناتی با  

فهمید همه یک راز مهم را پنهان یم کنند،  کامران دارد 

ر این جای   اما   رضایت از اولیای دم مهم تر از یافیر

 خایل  

بود...کامران، سعید و سورنا هر سه داشتند موضوع  

یک را پنهان یم کردند و یم دانست با به خطر   مشیر

ایط خود به خود قفل دهانشان باز یم شد،   افتادن رسر

 پس باید تمرکزش  
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 ]18:33 29.03.20[  

را روی اولیای دیم یم گذاشت که فعال ایران  

 نبودند...  

 صدای سورنا باعث شد از فکر خارج شود :  

از اوضاع کامران و فوت مادربزرگش، هنوز خی    _ 

 نداره.  

ون شه.   ر ی نیم خوام بدونه تا حالش می  ر  چی 

 باشه پشم، خیالت راحت باشه.   _ 

!  خییل  _   ممنون حاچ 

، خدانگهدار!   _   موفق باشر
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سورنا نفس عمیقر کشید و به اتاق برگشت، در حایل  

که خدا خدا یم کرد، باز ساحل، رساغ خانجونش را  

د. حاال دیگر نیم توانست با بهانه های قبل او را   نگی 

 آرام کند.  

ر که وارد شد ساحل را دید که به سختر سیع   همی 

 ج تخت تکیه زند.  داشت کمرش را به تا 

ر »صی  کن« به او  
شتابزده به سمتش رفت و با گفیر

ر کمک کرد.    در نشسیر

ساحل با چهره ای رسخ از تقال و نفیس که به سختر  

 باال یم آمد تشکر کرد و گفت : 

 سو..سورنا؟   _ 

ی میخوای؟   _  ر  جان؟ چی 

 ت..تل..تلفنم.   _ 
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 سورنا نگاه دزدید و گفت :  

موقع تصادف گم شده. به کیس میخوای زنگ   _ 

؟   آره! خانجون!  _ بزتر

و چشم روی هم گذاشت تا نفیس تازه کند. سورنا  

آیه کشید و فکر کرد با این حالش، چطور بتواند آن  

 خی  هولناک را تاب بیاورد؟  

روی صندیل نشست و در حایل که دستش را آرام  

 نوازش یم کرد گفت :  

ی _   بهت بدم.    ساحل! باید یه خی 

چشمان ساحل به رسعت نگران شد و زل زد به  

 دهانش.  

ه   سورنا دستر در موهایش کشید و چند لحظه خی 

نگاهش کرد... اگر یم فهمید مادربزرگش، تنها  
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همدمش را از دست داده چه یم کرد؟ اگر یم فهمید  

 خانجونش مادربزرگ خودش نبود چه میکرد؟  

مصیبت ها با هم رخ داده بود؟ آب  چرا همه ی 

تو نمیتوتر    _ دهانش را قورت داد و به آرایم لب زد : 

  .  خانجونتو ببیتر

؟ چ..چ..چرا ؟   _   چی

قلب ساحل تکان محکیم خورد و پر سوال نگاهش  

کرد، چشمان مستاصل سورنا داشت او را برای  

 شنیدن حرف های ناخوشایندی آماده یم کرد...  

، عمیق و با   سورنا نگاهش کرد،  چند لحظه ی طوالتر

 دقت.  

ر مرگ خانجون   انگار داشت یم سنجید پس از گفیر

ر شد!   چه حایل به او دست یم داد؟ چشمانش غمگی 
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ساحل تاب نیم آورد نه حاال که با این درد تصادف و  

ر و   خیانت شهروز دست و پنجه نرم یم کرد. از زمی 

ر وضعیتر قرار داده  زمان شایک بود که او را در   چنی 

 بودند.  

دوباره دستر در موهایش کشید و به این فکر کرد که  

ی باشد... نه یم خواست   ر خی  نمیخواست پیک چنی 

و نه یم توانست، حداقل نه تا وقتر که حال ساحل  

ی   ر  کشید و تنها چی 
کامال خوب میشد. نفس عمیقر

 که آن لحظه به ذهنش رسید را به زبان آورد :  

شه عزیز! چون اگه خانجونت تو رو اینجوری  نمی _ 

ببینه حتما حالش بد میشه، خودت میدوتر که یک  

 پشت رس گذاشته.  
ی

 سکته ی ناقصو به تازیک
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نفیس که در سینه ی ساحل حبس شده بود با  

شنیدن حرف سورنا ت  قرار آزاد شد. ذهنش بیم خی   

 های ناگوارتری را به او داده بود.  

 .جو...  خ..خب پس چ..چه..  _ 

و رسفه های تی در تی نفسش را برید و نتوانست جمله  

اش را کامل کند، سورنا به رسعت لیوان را از آب پر  

کرد و در حایل که به آرایم آن را به لب هایش یم  

 چسباند گفت :  

من به دوستت گفتم به خانجون بگه یه مدت   _ 

، چون یم   دونستم اوضات با عمه  میخوای تنها باشر

ون نیست اونو بهونه کردم، گفتم به خانجون   ر ات می 

ی خونه تا حالت بهیر بشه.     بگه یه مدت نمی 

 کد..کدوم..دو...    _ 
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 صنم!   _ 

 ساحل متعجب نگاهش کرد.  

 خا..خان..خانجون با..باَوباو..   _ 

 سورنا بالفاصله گفت :  

ودش از این بهونه  نه اصال! ویل گفتم دوستت خ _ 

ون   ر اشه، مثال حال روحیت می  ونه بیر های دخیر

نیست، اون خونه مثل زندون شده برات و از این  

 حرفا! دیگه تهش خانجون قبول کرد.  

حرفهای سورنا به نظرش عجیب غریب آمد برای  

ر چند لحظه ی طوالتر نگاهش کرد و متعجب   همی 

 ماند چرا برخالف همیشه متقاعد نیم شود؟  

برایش عجیب بود و غی  قابل باور که خانجون  

رضایت بدهد او چند شب خانه ی دوستش بماند،  
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اما وقتر سورنا ناخواسته موضوغ را یادش آورد،  

ر خاطر موافقت   فکر کرد شاید خانجون هم به همی 

 کرده است.  

این اواخر چند باری به خانجون گفته بود از بعد  

وس، هم ه جا برایش مثل قفس آزاردهنده  تعرض سی 

شده و فکر کرد البد خانجون هم به این فکر کرده که  

رایصر شده است... اما با این حال ته دلش نگراتر یم  

جوشید که دست خودش نبود و نیم توانست آرام و  

 قرار داشته باشد.  

 به سختر و در میان انبوه رسفه نالید :  

.. زنگم نبا..   _  ... حتر  یعتر

، تورم لب و  قرب _  ونت برم حال خودتو که میبیتر

دهنت و این رسفه های لعنتر نمیذاره قشنگ حرف  
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. خانجونت تا صداتو بشنوه میفهمه یه جای کار   بزتر

 میلنگه.  

 یک تص..تصاد..    _ 

دیروز! حاال اینا رو ولش کن عزیز! بذار یه خی    _ 

ت گفت، بعد از چک آپ عرصت،   خوب بدم، دکیر

!  اگه همه چی   روبراه بود، مرخص مییسر

 لبخند پهتر زد و با چشمک افزود : 

یم خونمون!   _   و می 

چشمان ساحل طوری گرد شد که لبخند سورنا به  

 تبدیل شد.  
ی

 خنده ی پررنگ

 ساحل متعجب تکرار کرد :  

 خو..خونمون؟   _ 
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نکنه فکر کردی میذارم بری پیش دوستت؟   _ 

 هواتو نداره! قول!  هیچکس از من بهیر 

 سو..سورنا، تو...   _ 

 من چی قربونت برم؟   _ 

  

سورنا درب آسانسور را باز کرد و از ساحل خواست با  

چشم بسته داخل آید. اگر فرصتش را داشت تمام  

آینه های در مسی  را یم پوشاند، حتر وقتر سوار  

ر شده بود، آینه ی سمت ساحل را خوابا    ماشی 

  

 ]18:33 29.03.20[  

نده بود تا مبادا چشمش به تصویر خودش در آینه  

بیفتد. نیم خواست با دیدن صورتش هول کند، دکیر  
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ر به حالت اول بر میگردد اما بعد   گفته بود همه چی 

ر اول به   از چند ماه و حاال سورنا نیم خواست همی 

س و نگراتر بیفتد...    اسیر

  

دیدن صورت مظلوم ساحل و چشماتر که  سورنا با 

بسته یم لرزید ت  طاقت دستش را کشید و او را به  

سینه اش چسباند، یم دانست حتر شنیدن این حرف  

هم درد داشت اما چه یم کرد که چاره ای نداشت...  

از حال خودش هم تعریقر نبود، مگر چقدر توان  

 داشت صورت زخیم اش را ببیند و دوام بیاورد؟  

موهایش را بوسید و در حایل که حواسش بود به   روی

صورتش فشاری وارد نشود با صدای بم و گرفته ای  

 گفت :  
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غصه ی اینارو نخوری یه وقت خوشگله! چشم به   _ 

 هم بزتر همش تموم میشه.  

ر    برای گفیر
ر
ساحل بغض کرده سکوت کرد، حرف

نداشت، اگر هم داشت، سینه ی دردآلودش اجازه ی  

 داد.   بیانش را نیم 

در آسانسور باز شد و سورنا با احتیاط به او کمک کرد  

ون آید. ساحل به سختر و در حالیکه اصال به   تا بی 

 عصای دستش  

ون آمد، سورنا در را باز   عادت نداشت لنک لنگان بی 

کرد و آرام آرام او را به سمت کاناپه ی روبرویش  

 هدایت کرد.  

رداشت و بعد با دقت پای گچ  شتاب زده چند کوسن ب 

گرفته ی ساحل را روی آن گذاشت.  یگ از بالشتک  
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های نرم و سبک را هم برداشت و جاتی گذاشت که  

ساحل رسش را روی آن بگذارد، مثل پرستار دورش  

یم چرخید و بغض ساحل را از ت  کیس خودش بیشیر  

یم کرد. تمام هست و نیستش خانجوتر بود که حاال  

ت و نیم دانست چند روز دیگر بدون او  او را نداش

طاقت یم آورد، مادرش هم که چندین ماه بود از او  

رخ پنهان کرده و حتر یک تماس هم نگرفته بود، همه  

ی نزدیکانش رفته بودند جز مردی که مردانه پایش  

ایستاده بود و از هیچ لطف و کمگ دری    غ نیم کرد،  

 ..  حتر حاال که صورتش را از دست داده بود. 

با یادآوری لحظه ای که صورتش را در انعکاس بدنه  

ر سورنا دیده بود، بغضش ترکید و اشک ها با   ی ماشی 

رسعت فرو چکید، لب های آسیب دیده اش را بهم  

د تا صدایش بلند نشود، مگر چقدر گنجایش   فشر
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داشت این همه مشکل را ببیند و باز امید داشته  

داشت یم ترکید، عمویش، برادر  باشد؟ قلبش  

پدرش، او را به این روز انداخته بود! مگر چه کرده  

بود که تا بدین حد از او متنفر شده بود؟ بخاطر یک  

؟ یعتر هیچ ارزشر برایش نداشت؟   ر  تکه زمی 

 حتر وقتر از ذهنش یم گذشت قلبش تی  یم کشید...  

ر که سورنا رسش را باال آورد، چشمش به  ساحل  همی 

و اشک های ت  امانش افتاد، هول کرده و با قلت  فرو  

 ریخته دستش را گرفت و گفت :  

 یه چی شد؟ درد داری؟؟   _ 

ده چانه باال انداخت   ساحل با همان لب های بهم فشر

 و نه گفت.  
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حاال سورنا هم بغضش گرفته بود، هر بار چشمان  

معصوم ساحل را اینطور پر غصه یم دید انگار چاقو  

قلبش فرو یم کردند، به یاد نداشت آخرین بار چه  در 

ی حالش را تا این حد آشفته کرده بود که بخواهد   ر چی 

ر و زمان را به آتش بکشد.   زمی 

ر آنکه او را در آغوش یم کشید   کنارش نشست و حی 

 گفت :  

 هیشش! همه چی درست میشه.   _ 

ساحل بلند زیر گریه زد و صورتش را به سینه ی پهن  

 اند...   سورنا چسب

 نیم شه! دیگه نمیشه...   _ 

حالش از مشکالتر که دوره اش کرده بودند بهم  

میخورد، دیگر جا نداشت. حتر نیم توانست گریه  
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کند، اشک های شورش داشت زخم های صورتش را  

 یم سوزاند...  

سورنا بغض کرده شانه های ظریف ساحل را در بر  

ر یم شد و نیم دانست  گرفت، سیبک گلویش باال پا یی 

چطور اشک های ساحل مثل خنجری سینه اش را یم  

 شکافد...  

 ساحل با هق هق نالید :  

 شبیه هیوال شدم سورنا!   _ 

 و بلند تر زیر گریه زد.  

قلب سورنا آتش گرفت و چشمانش با درد روی هم  

 افتاد. فقط خدا یم دانست چه حایل به او دست داد.  

 خودش جدا کند گفت :  بدون آنکه او را از 
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به جون تو که همه دنیایم قسم، درست میشه،   _ 

حتر یه ذره شم نمیمونه، شده دنیا رو وجب کنم،  

 این کارو میکنم تا صورتتو بهت برگردونم.  

 ساحل بریده بریده گفت :  

نمیشه! دیگه هیچی مثل قبل نمیشه! انقد   _ 

 خودمو نگاه کنم.  وحشتناک شدم که نمیذاری تو آینه 

نمیذارم، چون نمیخوام تصویر محکم تری از این   _ 

 روزا تو ذهنت بمونه.  

 ساحل هق زد و سورنا عصت  و ت  طاقت نالید :  

م اون ت  ناموسو   _  اگه بازم اشک بریزی به قرآن می 

 یم کشم.  

  

 ]16:20 12.05.20[  
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   173_ پارت#

 آب   _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

لحن ت  طاقت و کینه جویانه ی سورنا باعث شد  

ده از بغض، مظلومانه جلوی گریه   ساحل با گلوتی فشر

د.    اش را بگی 

یم دانست اگر لج کند، تا خون شهروز را نریزد دست  

بردار نخواهد بود. اما چه میکرد که درد سینه اش به  

 آرام نیم  
ی

گرفت. سورنا رسش را از سینه  این سادیک

جدا کرد تا برایش حرف بزند بلکه بتواند کیم آرامش  

کند اما هق هق ت  صدا و مظلومانه ی ساحل همراه  
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با خوتر که روی لبش نشسته بود، تمام حرفش را از  

یادش برد، آنقدر که مستاصل و با یک دنیا رنج  

نگاهش کرد. این زخم ها، این لب چاک چاک، قرار  

روزهای طوالتر آینه ی دقش شود. قرار بود هر   بود 

بار که نگاهش یم کرد تمام غم عالم روی دلش  

 سنگیتر کند.  

صدایش با تمام خودداری اش بغض آلود و درد  

 کشیده شده بود :   

میگم اشک نریز، لبت خوتر میشه، بذارم خودتو   _ 

، دیوونه میشم. چیکار کنم پس؟     سبک کتر

ل مظلوم تر از قبل جلوی هق هقش را گرفت،  ساح

نمیخواست بغضش رس باز کند و باز سورنا عصت   

شود، اما صدای بم و پر دردش به او فهماند، اوضاع  

ی است که فکر یم کرد. رگ باد کرده   ر تر از چی  ر غم انگی 
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ی گردنش و صورتر که از خشم رسخ شده بود به او  

بدترین شکل    اطمینان یم داد که حاِلحال هر دو به

ی یم شد. اشک هایش تند و ت  وقفه یم   ممکن سیی

چکید و تصویر صورت خودش مرتب در ذهنش  

پخش یم شد. چهره اش در میان آن همه زخم گم  

 شده بود.  

خدا میدانست چقدر زمان یم برد تا این ناسوری ها از  

ر برود.    بی 

در  چشمان سورنا در صورت زخیم ساحل به گردش  

آمد. هق هقش ریزش هنوز جریان داشت و اشک ها،  

از گوشه ی چشمش رسازیر بود، اما رسسختانه تالش  

داشت تا صدایش در نیاید. قلب سورنا تی  کشید. باز  

حرف های سعید از ذهنش گذشت. دردمند تر از قبل  

وس به او تعرض   نگاهش کرد. حقیقت داشت که سی 
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نتر این شهر،  کرده بود؟؟ یک روزی زیر آسمان لع

دار   کیس به ساحلش دست درازی کرده و او خی 

نشده بود... واج واجش درد بود. مرورش مرگ بود و  

 گذشت از آن هزار بار بدتر...   

باید یم پرسید؟ یا باید پشت گوش یم انداخت؟ اصال  

 با این درد ت  امان باید چه یم کرد؟؟   

 میخوام صیغه ی محرمیت بینمون بخونم.   _ 

سختر که میانشان نشسته بود با این صدای   سکوت

خش گرفته و عصت  شکسته شد. قلِبقلب ساحل از  

جا کنده شد و ناباور رسش را باال آورد و مات نگاهش  

کرد. حتر فکرش را هم نیم کرد، در این وضعیت  

ر آنکه حواسش به   ی از او بشنود سورنا حی  ر ر چی  چنی 

ته زمزمه  چهره ی ناباور ساحل بود، با رسی نبض گرف

 کرد :  
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نیم خوام یه بار دیگه دوره بیفتم پیدات کنم،   _ 

نمیخوام یه بار دیگه بعد اینکه تو دردرس میفتر من  

ی.   برسم، دیگه نمیخوام حتر یه ثانیه ازم فاصله بگی 

ازدواج کنیم تا منم بتونم با خیال راحت تر حواسم  

 بهت باشه.  

ساحل دم به دم شوکه تر یم  سورنا حرف یم زد و 

بان قلبش به رسعت رسسام آوری باال رفته   شد، ضر

ت در صورت گرفته ی سورنا   بود و چشمانش با حی 

 دودو یم زد.  

 سورنا منتظر به سمتش برگشت و ادامه داد :  

یه صیغه ی محرمیت بخونیم، این چند روز که  _ 

ون   ر اینجاتی راحت تر بتونم کمکت کنم. اوضاتم که می 

 د میفتیم دنبال کارای اداریش. نظرت چیه؟  ش
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ساحل هنوز گیج نگاهش یم کرد. انگار سورنا را نیم  

شناخت، حرف هایش را نیم توانست درک کند،  

ی آن میان رخ داده که او ت   
ر حس یم کرد یک چی 

 اطالع است.  

بار قبل که از زندان آزاد شده بود هم شب خانه ی او  

ی حس نکرده بود. به خودش  مانده   ر ر چی  بود، اما چنی 

یگ اش را یادآور شد تا کیم فقط   ر وضعیت متشنج فی 

کیم بتواند خواسته ی سورنا را درک کند اما دست  

ر نگاه غم   خودش نبود که در آن لحظه به همه چی 

ی داشت. حتر درخواست جدی شدن روابط   ر انگی 

شان آن هم بعد از بالتی که به رسش آمده بود  

ی این   ر نمیتوانست امیدوار کننده باشد. انگار یک چی 

 میان درست نبود.  
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سورنا لبخند خسته ای زد و برای اینکه ترس چشمان  

د زمزمه کرد:  ر بی   ساحل را از بی 

! من دست از پا خطا نمیکنم.   _   خوف نکن دلی 

 با رس به اتاقش اشاره زد و گفت :  

ط میخوام  تو اونجا بمون، منم رو این کاناپه. فق _ 

  .  خیالم راحت باشه که مال خودم میموتر

و باز حرف های سعید مثل موریانه ذهنش را دوره  

 کرد.  

دستش ناخودآگاه کنار پایش مشت و دندان هایش  

ده شد. به این فکر کرد که یک این ذهن   بهم فشر

آشوبش آرام یم گرفت؟ یک زمان پرسیدن یم رسید تا  

ه  در چشمانش با اطمینان تمام این  ساحل خی 
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شایعات را رد کند و آرامش رفته اش را به او  

 بازگرداند؟  

دستش را نوازش وار روی صورت ساحل کشید و  

 گفت :  

 بخونم؟   _ 

 خب چرا؟ تو که... تو که...  _ 

سورنا منظورش را گرفت. شاید روابط آزادی داشت  

ون نیم زد.    اما از چارچوب بی 

ی که میخوام، برام حرام  من که نمیخوا _  م تنها دخیر

 ابدی شه!  

صورت ساحل یکپارچه آتش شد و گوش هایش  

سوخت. خشم زیر پوستش دوید و عصت  و ت  طاقت  

 گفت :  
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؟   _   مگه بعد صیغه میخوای چیکار کتر

ر خندید و به هر سختر بود سیع کرد   سورنا غمگی 

 کیم جو را تلطیف کند :  

خوشگله! حتما که نباید اتفاق خایص بیفته  هیچی   _ 

! دو جوون عذب تو خونه، نفر   که واسم حروم شر

 سوم شیطون!  

 چشمگ تنگ جمله اش بست و گفت :  

 عروس خانوم بخون   _ 

  

 ]16:20 12.05.20[  

 م؟  

چشمان ساحل هنوز ت  اطمینان بود، در ذهنش  

ر نداشت.  ولوله ای به پا شده بود، اما یارا ی گفیر
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 دیده بود که چشم بسته هم  
ی

آنقدر از سورنا مردانگ

قبولش داشت، اما خانجون چه؟ نباید از او پرس و  

 جوتی یم کرد؟  

ه...   _  ر  باشه سورنا، فقط خانجون، آخه چی 

 ته دل سورنا خایل شد، خدایا چطور به او خی  میداد؟  

؟   _  ، میتوتر
ی

 به خانجون که نمیتوتر بگ

را برگرداند تا صورت رسخ و آشفته اش کمیر  و رویش 

 به چشم ساحل بیاید.  

 بخون.   _ 

 *** 

سورنا شانه اش را به چارچوب در تکیه داد و نگاهش  

را به ساحل فرستاد که گوشه ی کوچگ از تخت  

بزرگش را اشغال کرده بود. چشمان معصومش روی  
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هم افتاده و بعد از درد بسیار خوابش برده بود.  

ای گچ گرفته اش نیم گذاشت راحت  دست و پ

جابجا شود و این داشت سورنا را به جنون یم کشاند.  

با اعصات  خراب و قلت  پر درد چشم بست و از اتاق  

ر   فاصله گرفت. ای کاش که شهروز را یم کشت تا زمی 

از وجود متعفتر چون او پاک یم شد تا حاال با دیدن  

 .  آسیب های ساحل اینطور از پا در نیم آمد 

خانه نشست و سیگاری آتش زد.   ر ر درون آشیی پشت می 

قصد داشت پازل ذهنش را از نو بچیند تا برای سوال  

ت  جوابش پاسچر بیابد. از هر رایه که یم رسید  

کامران مثل یک مانع مقابلش یم ایستاد. پای کامران از  

دار   وس هم خی   ساحل باز شد که از سی 
ی

کجا به زندیک

 بود؟ سعید گفته بود، او و کامران، ساحل را ...  شده  
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جلوی زبانش را گرفت و رسش را میان دستانش  

محصور کرد، خدا لعنتش کند که چطور زشت ترین  

 کلمات را برای  

چزاندنش استفاده کرده بود. رگ شقیقه اش زیر  

دستانش نبض گرفته بود و قفسه ی سینه اش از  

ر یم شد، چطور ا ز چهره ی درمانده  خشم باال و پایی 

 ی ساحل نفهمیده بود چه بالتی از رس گذرانده؟  

 اصال یک او را درمانده دیده بود؟  

آنقدر فکر کرد تا به شت  رسید که سجاد عظییم به او  

گفته بود، مادربزرگ ساحل خی  از حال ناخوشش  

ر را رها و   داده است. شت  که نفهمید چطور همه چی 

 مقابل خانه اش رساند.  خودش را 
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ی مثل آوار در دلش فرو   ر با یادآوری آن شب، چی 

ریخت، قلبش محکم تپیدن گرفت و ناباورانه هر  

لحظه اش را با خودش دور کرد. آن شب بعد از سه  

 روز بود که او را یم دید.  

چشمان گود افتاده و صورت ت  رنگ و زارش سورنا را  

ان کرده بود. با بهت جلو رفته  ی که به  حی  ر و تنها چی 

ذهنش یم رسید را گفته بود. خانجون به سجاد که به  

دنبال مدارک و ماکتش آمده بود، گفته بود ساحل  

ر مادرش ناخوش احوال است و نمیتواند   بخاطر رفیر

ر بیاید. لحظه ای که سورنا، او را آنطور پژمرده و   پایی 

ر   ت  حال دید، تنها دلییل که به ذهنش رسید رفیر

ود. حاال قلبش محکم تر یم تپید و دردی  مادرش ب 

 ت  پایان و  
ویرانگر به جانش افتاده بود، حشتر

  !  افسوش تمام نشدتر
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این تنها باری بود که حال ساحل را به این وخامت  

دیده بود و یعتر باید باور یم کرد دو روز قبلش، آن  

 بال رسش آمده بود؟؟  

 سنگ  حس کرد راه نفسش بند شد  
ی

و بغیصر به بزریک

راه گلویش را بست. لحظه ای که ساحل کوچکش آن  

وس ت    همه درد کشید او کجا بود؟ لحظه ای که سی 

وجود، به او دست درازی کرده بود او کجا بود؟ آن  

ی در ذهنش   لحظات شوم، ندیده و با درد بیشیر

د تا بلکه   تصویر پردازی شد، رسش را محکم تر فشر

ما نیم شد... دم به دم تصاویر  ذهنش خاموش شود ا

وی کرد تا   فاجعه بار کامل تر یم شد، آنقدر پیشر

ر و   طاقتش طاق شد و دیوانه وار از جا پرید و زیر می 

ر با صدای مهیب و   تمام وسایل رویش کوبید. می 

ر لیوان و   گوشخراشر واژگون شد و صدای شکسیر
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بشقاب های رویش تمام خانه را گرفت. آنقدر  

حتر یادش رفته بود ساحل به چه   عصت  بود که 

 سختر خوابیده.   

ذهن آشوب گرش هنوز تجارب تلخ دخیر را تجسم یم  

 کرد، داد زد :  

 خدا تمومش کن!   _ 

و با عربده ای ت  قرارانه صندیل را برداشت و محکم به  

تکه پاره های مقابلش کوبید. دیوانه شده بود... تصور  

ش دیوانه اش کرده بود. اینکه  تعرض مردی به ساحل

آن لحظه خودش در آرامش بود و ساحل در حال  

زجر کشیدن، دیوانه اش کرده بود... حاال دیگر با تمام  

وجود شایعات دور و برش را باور یم کرد، آنقدر زد و  

شکست که نفهمید یک ساحل از خواب پرید و با آن  
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بدن آسیب دیده، وحشت کرده خودش را به او  

 .  رساند 

دیدن سورنا با این حال زار، آن هم در حایل که تمام  

این مدت او را محکم و شکست ناپذیر دیده بود، ته  

دل دخیر را خایل کرد. انگار به یکباره همه ی امید و  

ه اش نابود شد.   ر  انگی 

با دست و پاتی که یم لرزید و قلت  که ناله رس میداد،  

خانه خودش  ت  توجه به خرده شیشه های کف   ر آشیی

 را به او رساند و محکم به سینه اش چسبید.  

سورنا که از خود ت  خود شده در حال کوبیدن و  

ر بود، با حضور یکباره ی ساحل در آغوشش   شکسیر

 خشک شده رس جایش ماند.  
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دستانش با تکه هاتی از صندلِیصندیل شکسته روی  

رژی اش به رس  هوا ماند، انگار در یک آن، تمام ان 

 رسید و خون در رگ هایش خشکید.  

لحظه ای از ذهنش گذشت، ساحیل که حاال به  

آغوشش پناه آورده بود، آن روز شوم چه دردی  

 کشیده بود؟  

رسش تی  کشید و نفسش بند آمد. ساحل بلند بلند  

زیر گریه زد. دیدن حال سورنا تاب و توان برایش  

ه سینه اش  نگذاشته بود. گونه ی زخیم اش را ب 

ر یم شد.    چسباند که پر شدت باال و پایی 

  

 ]16:21 12.05.20[  
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اهن   حتر آتیسر که به جانش افتاده بود هم از زیر پی 

 تنش حس شدتر بود.  

 سورنا! جوِنجون من آروم باش!   _ 

تکه پاره های صندیل از دست سورنا افتاد و روی  

گذاشته بود، فرود آمد.  خروار شکستتر که به جا  

 ساحل اشک ریخت و گفت:  

 آروم باش! تو رو قرآن، آروم باش!   _ 

ک باید شی   
حاال انگار جایشان عوض شده بود. دخیر

زخیم مقابلش را آرام یم کرد قفسه ی سینه اش هنوز  

ر یم شد.    با شدت باال و پایی 

روی نوک پا بلند شد، چانه ی سخت شده ی سورنا  

 ض کرده گفت : را بوسید و بغ
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جون ساحل، آروم باش. زبونم الل االن سکته   _ 

، سورنا!    میکتر

و لب هایش مظلومانه لرزید. داشت دق یم کرد، این  

 حال سورنا، دل سنگ را آب یم کرد.  

سورنا با صورتر داغان، دستش را پشت رس ساحل  

ر شت  که   گذاشت و او را به خودش چسباند، اولی 

بود از او مواظبت کند، خودش کمک الزم شده  قرار 

 بود. ساحل هق هق کنان زمزمه کرد :  

 چ...چی شد که اینجوری شدی سورنا؟   _ 

صدایش! صدای ت  پناه و زارش! چه دیل خون کرد از  

 سورنا...  

انگار که تنها بازمانده اش را هم در خطر از دست  

 دادن یم دید.  
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ر فرستاد و  سورنا بغِض سنگ شده در   گلویش را پایی 

 با صداتی ت  جان لب زد :  

! االن خوبم.   _   هیچی دردت به جون سورن، هیچی

ف، کامران پای   وس بیشر نمیگذاشت به خاطر آن سی 

چوبه ی دار برود. حداقل این را به وجدانش بدهکار  

 بود.  

ساحل با چشماتر خیس و صورتر دردآلود از  

ون آمد، چشمان سورنا   گریزان بود و اخم  آغوشش بی 

 عمیقش هنوز پابرجا.  

ساند.   ک را بیشیر بیر نمیخواست حال آشفته اش دخیر

بدون اینکه نگاهش کند، دست پشت کمرش گذاشت  

و سیع کرد او را به اتاقش برگرداند. اما چشمان نگران 

 ساحل، هنوز به  
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دنبالش بود. چه شده بود که نیمه شب اینطور به  

 باب اثاثیه ی خانه افتاده بود؟  جان اس

سورنا با صبوری و مالیمت کمکش کرد و او را به  

اتاقش برگرداند، باید برمیگشت و خراب کاری اش را  

پاک یم کرد، اما ناگهان صدای آرام ساحل او را رس  

 جایش متوقف کرد :  

ر جا سورنا، نرو.   _   بمون همی 

ک را ترسانده.  سخت نبود که متوجه شود  دخیر

ساحل نیم خواست باز دم دمای صبح با صدای  

د و یک بار دیگر حاِلحال   ی از خواب بیی ر ر چی 
شکسیر

سورنا را اینطور آشفته ببیند. آن لحظه رگ پیشاتر  

اش چنان باد کرده بود که کم مانده بود پوست پیشاتر  

ون بزند، خشیم که تا به حال از او   اش را شکافته و بی 

بود، حتر روزی که نگار و کامران را... یکهو  ندیده 



  

  

  
 2381 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سکوت کرد. نفهمید چرا اسم کامران قلبش را یکطور  

ر سورنا و   بدی لرزاند. عجیب، مبهم و دردآور. برگشیر

ون آید.    نشستنش کنار تخت باعث شد از فکر بی 

سورنا دستر به موهای ساحل کشید و به آرایم زمزمه  

 کرد :  

 ترسیدی ازم؟   _ 

، دل ساحل را خون کرد. بغ کرده گفت  خش صدایش 

 : 

از حالحاِل بدت ترسیدم. اگه بالتی رست میومد چه   _ 

 خایک به رسم یم ریختم؟  

ی برق زد. ساحل با   ر چشمان سورنا به طرز غم انگی 

آن حال خرابش، نگران سالمتر او بود، و خودش در  

 اش به دادش نرسیده بود...  
ی

به نظر  بدترین روز زندیک
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ی او را به افسوس و   ر یم رسید حاال دیگر هر چی 

 حشتر عمیق وا میداشت.  

سورنا خودش را جلو کشید، پیشاتر ساحل را بوسید و  

 لب زد :  

 خوبم خوشگله! غم به دلت راه نده.   _ 

میخوای در موردش حرف بزنیم؟ سورنا چانه باال   _ 

 انداخت و گفت :  

 نه، نمیخوام!   _ 

خواست من اینجام، هر وقت که  هر وقت دلت   _ 

 بود.  

 سورنا به چشمان نگرانش لبخند زد و گفت :  

، میدونم!   _   میدونم دلی 
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ساحل برای اینکه دیم بتواند غم چشمان سورنا را  

کمرنگ کند، پتو را کنار کشید، جا برای سورنا باز کرد  

 و گفت :  

!  اگه حالت بده، میتوتر اینجا  _   بخوات 

 و با گونه هاتی رنگ گرفته رسی    ع نگاه دزدید.  

ان نگاهش کرد. پس   جفت ابروی سورنا باال پرید و حی 

ی که فکر یم کرد بیشیر او را ترسانده بود!   ر  از چی 

 _   !  با شکویه دلی 
ی

 چه از خودگذشتگ

 ساحل لب گزید و با تاکید گفت :  

ر امشبا!   _   البته فقط همی 

ی شدی!  شاید خوشت اومد،   _   مشیر

 یه! منو اذیت نکن!   _ 
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سورنا نرم خندید و با دیل که در سینه برای دخیر  

 مقابلش پر یم زد، زمزمه کرد : 

 خودشو اذیت کنه!   _ 
ی

 هیچکس نمیتونه زندیک

م و با چشماتر ستاره باران نگاهش   ساحل پر از رسر

ر این همه   کرد. خدا را شکر کرد که او را داشت. بی 

مشکل، حضور یک تنه ی سورنا، باعث حل و فصل  

ر یم شد.    همه چی 

سورنا پتو را کنار زد و جاتی که ساحل برایش باز کرده  

 اش را حس  
ی

بود قرار گرفت. حاال به وضوح آشفتگ

یم کرد، اما میدانست کیم دیگر آرام یم شود. خودش  

 را به او نزدیک کرد و گفت :  

حرفاست، خوشگله، ویل اگه  حالم خراب تر از این   _ 

 بیای بغلم شاید روبراه بشم!  
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و بعد بدون اینکه به رسچر صورت ساحل توجیه  

کند، با احتیاط دست دور کمرش انداخت، او را به  

طرف خودش کشید و رسش را روی سینه اش تنظیم  

 کرد.  

ساحل هاج و واج مانده و با قلت  که ت  قرار به سینه  

خورد، لب گزید و سکوت کرد. هم خودش    اش یم

ترسیده بود، هم سورنا پریشان بود. شاید این نزدیگ  

 دل هر دو را به قرار یم رساند. 

 گفت :  
ی

 سورنا روی موهایش را بوسید و به خستگ

! خدا با   _  مردم و زنده شدم تا دوباره پیدات کردم دلی 

 تو همه ی گناهای گذشتمو صاف کرد.  

  از سینه اش برداشت و گفت :  ساحل دلخور رس 

 دمت گرم،   _ 
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منده کردی.  16:21 12.05.20[  ! رسر  ] حاچ 

 سورنا تو گلوتی خندید و رسش را دوباره بوسید:  

انقد میخوامت که خار به پات بره، چند سایل از   _ 

عمرم کم میشه. توام که چپ و راست تو دردرسی،  

 واسم نمونده!  اینه که دیگه عمری 

نم زیر گریه. چرا این ریختر حرف   _  ر سورنا! االن می 

تر آخه؟   ر  می 

صدای بغض کرده و پر گریه اش، قلب سورنا را  

ساند.    لرزاند، فکر نیم کرد شوچر اش او را اینطور بیر

ر چشاشو! دلی  اشک   _  سورنا فدات! عه عه ببی 

 ریختر نریختیا!  

ر حرفاتو.   _   خب ببی 
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 خندید :  سورنا  

 _  !  مثل اون بازیگِر گفتر

ساحل ت  توجه به حرفش، رسش را باال آورد روی  

 گونه اش را به آرایم بوسید و گفت :  

ا نزنیم.   _  ر  از این چی 
 بیا امشب حرفر

یتر خایص که در دلش   سورنا یکه خورده و با شی 

 نشسته بود لب زد :  

 چشم! هرچی دلی  بگه!   _ 

 ؟  سورنا  _ 

 جاِنجان سورنا؟   _ 

 شهروزو چیک...   _ 

 اسم اون حیوونو جلو من نیار.   _ 
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اینکه به این رسعت از لحن رسخوشش به این  

ر رسیده بود، نشان میداد، چه کینه   صدای خشمگی 

ای از شهروز گرفته است. حرف در دهان ساحل  

 ماسید و ماند که دیگر چه بگوید.  

بردار نیستم، مرتیکه  من تا اونو سقط نکنم دست  _ 

 ی حروم لقمه.  

سورنای عزیزم قربون قد و باالی رعنات، من میگم   _ 

 تو ولش کن، خدا خودش جوابشو میده.  

البته که خدا نسخه پیچش میکنه ویل منم این   _ 

 وسط وسیله ام!  

آخه سورنا، اون به گور خودش خندید اصال، منم   _ 

باش معامله نیم کردی، اون  که سالم برگشتم، کاش 

 سگ جون میخواد مال و اموال تو رو هم باال بکشه.  
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ر تا خوده   _  اون؟ اون هیچ غلظ نمیتونه بکنه. ببی 

و ول   ر خدا نیاد بگه ولش کن، من اون ت  همه چی 

نمیکنم، با یه پاپاش که انداختمش تو هلفدوتر  

 میفهمه دنیا دست کیه.  

چشمان خط و نشان  ساحل چند لحظه نگاهش کرد، 

دار و عصباتر اش ثابت یم کرد، با شهروز حاال حاال ها  

 کار دارد.  

 صورتش را دوباره بوسید و گفت :  

 بیا در مورد اینم حرف نزنیم!   _ 

ش اش، سورنا را میان آن همه   صدای محتاط و اسیر

 خشمش هم خنداند.  

م  صدای خنده ی خوش آهنگ و مردانه اش، آن ه

این همه نزدیک درست کنار گوشش، او را به هیجاتر  
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ین وا میداشت. حاال که از هرکیس به او محرم تر   شی 

ین و پر   شده بود، لذت بردن از بوسه های شی 

 حمایتش، چه قندی در دلش آب یم کرد.  
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بان   رسش را روی سینه ی پهنش گذاشت و به ضر

د که همه ی دنیایش شده بود.   قلب مردی گوش سیی

🍀   

  

   13.05.20   19:44    

🍀   

#  _ 174   

#  _  _  _    

#  _    
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تصویر نیمه تاریک اتاق و درد ت  اماِن تک تک سلول  

 زیبا بود.  هایش هم آن لحظه 

اتاق بزرگ بود، اما دلباز نه، و شاید اصیل ترین دلیلش  

نبود حتر یک پنجره و یا نورگی  بود. اگر برق خاموش  

بود که حتر شبیه به یک سیاهچال به نظر یم رسید  

ر ها برای ساحل هیچی اهمیتر   اما در آن لحظه این چی 

نداشت. گرمای عشقر که از دستان سورنا بر روی  

یم نشست هر چه کم و کاستر بود برطرف  موهایش  

یم کرد. قفسه ی سینه ای که زیر رسش به آرایم باال و  

ر یم برد.   ر یم شد، هر چه دل آشوبه داشت، از بی   پایی 

 که ت  اذن خانجون  
عذاب وجدان صیغه ی محرمیتر

به آن تن داده بود هم در آن لحظات به شدِتشدت  

 قابل توجیه، کاهش یافته بود.  
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بعد از مدت های مدیدی برای خودش قدیم  

برداشته بود! بعد از آن همه بدبیاری و در به دری،  

د! و حاال   خواسته بود خودخواهانه تصمیم بگی 

یتر آغوش سورنا را   نمیخواست زهِرزهر افکارش، شی 

 کاهش دهد.  

به سختر کیم خودش را باال کشید تا رسش درست  

د، این نزدیگ دردهایش را هم  روی شانه اش قرار بگی  

 کمرنگ کرده بود!  

ماه لقب   7اوایل آبان بود که او را دید و حاال بعد از 

ین و هیجان   همشش را یدک یم کشید! لبخند شی 

زده ای که روی لب هایش نشست، حسگر های  

دردش بیدار شد، آچر که داشت ت  هوا از میان لب  

ون یم   جست را در نطفه خفه کرد تا سورنا  هایش بی 

را نگران نکند. مطلع کردنش از دردهاتی که سلول به  
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سلولش را احاطه کرده بود چه سودی داشت؟ باید  

یم گذاشت، شادی در تک تک آن لحظات رسوخ  

 کند.  

 * 

آنقدر محو چشمان بسته و غرق خوابش بود که  

خورده او را از جا پراند.  صدای هشدار تلفنش یکه  

 ت  حواس  
تکان او به ساحل منتقل شد و دخیر

خودش را باال کشید. اما با این کار پوست صورتش  

کشیده شد که باعث شد در عالم خواب از درد ناله  

ی این درد قلبش را   ر کند. دست سورنا مشت شد و تی 

خالند. دیدن هر لحظه ی ساحل درد روی درد هایش  

 شهروز را ت  نهایت افزایش  تلنبار یم کر 
ر د و میل کشیر

یم داد. با غصه چشم از او گرفت و دست دراز کرد تا  

صدای تلفنش را قطع کند، نمیخواست به این زودی  
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ساحل را بیدار کند. اما به نظر نیم رسید با وضعیتر  

که داشت بتواند دستش را به آن برساند. رس ساحل  

ب رفته بود که  روی شکمش بود و آنقدر زیبا به خوا

سورنا نمیخواست حتر یک اینچ تکان بخورد و حاال  

این صدای سمج تلفن، داشت اعصابش را بهم یم  

ریخت. در حالیکه یک چشمش به ساحل غرق  

خواب بود، دوباره تالش کرد تا دستش را به تلفن  

روی پاتختر رسانده و صدایش را خفه کند. اما نیم  

کشید که در این    شد، باید کیم بیشیر خودش را یم

 صورت ممکن بود ساحل بیدار شود.  

آنقدر دستش را به سمتش کشید که تلفن به دستش  

ر   خورد اما ناگهان از میان انگشتانش لغزید و روی زمی 

افتاد. حاال صدایش کیم دورتر و خفه تر به نظر یم  

 رسید، ویل کماکان قطع نشده بود.  



  

  

  
 2396 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ه ی تلفنش کرد و  دوباره  سورنا عصت  لعنتر حوال

ی که حتر   حواسش را تی دخیر مقابلش فرستاد. دخیر

با این صورت زخیم هم تمام دین و ایمانش بود. با  

خودش فکر کرد اگر آن عرص نگار زنگ نیم زد و او از  

شان به کل از هم   ون نیم آمد، شاید مسی  انتشارات بی 

و  سوا یم شد، آن وقت لحن بازاری او را نیم شنید 

ر طور دیگری رقم بخورد، باز فکر   ممکن بود همه چی 

کرد و به خودش گفت، حتر اگر آن روز او را نیم دید،  

در کالس استاد مقدم، ت  برو برگشت عاشقش یم  

 شد.  

رفتار جدی و محکم ساحل، هر دیل را به بند یم  

ر پوسته ی سفت و سختر که به دور   کشید، در عی 

وستداشتتر در  خود کشیده بود، عجیب لطافت د

وجودش داشت. ناز و عشوه ای که فقط برای او  
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نمایش داده یم شد و چقدر مایه ی غرور و افتخار  

ش تا بدین حد بکر و دست   سورنا بود که دخیر

 نخورده بود!  

آرام آرام دست پیش برد و موهای ریخته روی  

ر باری افتاد که همرا ه  صورتش را پس زد و به یاد اولی 

هم به بازدید از پروژه ی شان رفته بودند. لحظه ای  

پش درون کوچه ی خلوت منطقه   3که او را میان 

ی... دیده بود، چه وحشتر به تنش مستویل شده  

ک تنهاتی به  
بود. یا چند روز قبل از شبیخوتر که دخیر

ر   کت شهروز زده بود. وقتر او را درون پارک حی  رسر

 یل به او دست داد.  مبارزه با دو پش دید چه حا

ساحل ت  خیال همه، با تمام خشمش با آن دو پش  

دعوا یم کرد و درست وقتر که یگ از پش ها زیر پایش  
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ر انداخت، ضامن انفجار سورنا   زد و او را به زمی 

 کشیده شد.  

باید همان جا یم فهمید، این دخیر چه ریشه ای در  

 بعد از ت  رحمانه پس ز 
دنش  وجودش دوانده که حتر

 هم اینطور سینه اش از دردش، ماالمال از غم یم شد.  

چشمان ساحل کم کم لرزید و گیج و خواب آلود از  

هم باز شد، نفهمید اشعه ی نگاهش که مستقیم به  

صورت دخیر تابیده بود، او را بیدار کرد و یا صدای  

تلفنش؟ اما هر چه که بود باعث شد، نسیم مالییم  

 در سینه اش بوزد.  

 یک دور چرخید، سقف باالی  
ی

چشمان ساحل با گنگ

رسش و وسایل دور و برش مربوط به اتاقش نبود و  

 که ت  اراده رس چرخاند با نگاه شیفته و سوزان 
ر همی 
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سورنا روبرو شد و انگار تازه یادش آمد که کجاست و  

 در آغوش که خوابیده است؟!  

یم زیبا در چهره اش دوید و گونه  هایش رنگ  رسر

 گرفت.  

سورنا تکیه اش را از بالش گرفت و روی تخت به  

 حالت نشسته درآمد، آنگاه رسش را خم و  

  

 ]19:44 13.05.20[  

 روی پیشاتر ساحل را پر مهر بوسید و لب زد :  

 _  !  صبحت بخی  دلی 

ساحل به زیباتی خندید و آرام تر از خودش جواب  

طفره رفت و  داد. از نگاه به چشمان مشتاق سورنا 

 زمزمه کرد :  
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 باورم نمیشه!   _ 

 چیو؟ اینکه زنم شدی؟!   _ 

 لحن ت  پروا و پر شیطنت سورنا دلش را زیر و رو کرد.  

 یا اینکه تا صبح تو بغلم بودی؟!   _ 

ساحل رسی    ع رس از روی پایش برداشت و در حایل که  

 سیع داشت از رسچر صورتش کم کند، گفت :  

م من که اینجا بودم!   _   نخی 

قلب سورنا پر صدا لرزید و خم شد ت  طاقت روی  

 چشمان حق به جانب ساحل را بوسید و گفت :  

روی بازوم   5 تا   3رست رو شونم بود،   3تا   1از  _ 

 بودی و از  

 صبح هم رو شکمم خوابیده بودی!    9تا  5
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گوش های دخیر سوخت و صورتش یکپارچه آتش  

خجالت و هیجان به ارتعاش    شد، صدایش از زور 

 افتاده بود :  

 خییل کار ناجوونمردونه ایه که به روی آدم میاری!   _ 

من واسه دیدِندیدن گلگِل لپات، به هر کار   _ 

! این که دیگه   نم دلی  ر ناجوونمردونه ای دست می 

ی نیست!   ر  چی 

 و ت  طاقت بناگوشش را بوسید.  

ر توپی  مگی  ض و رسر  د: ساحل معیر

 سورنا؟؟؟   _ 

جوِنجون سورنا؟ من تمام قد فدای این حرص   _ 

خوردنات! قراره یه عمر تو حرص بخوری، من عشق  

 کنم!  
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 و محکم تر از قبل دوباره او را بوسید.  

ساحل رسخ شده از این همه مهر و محبت در  

خودش جمع شد، سورنا طوری او را یم بوسید که  

ناسور زخم را، روی صورتش نمیدید و  انگار لکه های 

این برای ساحیل که تمام عمر درِد تنهاتی و ندیده  

 شدن کشیده بود، چقدر لذت بخش بود.  

 _   !  خدا واسم نگهت داره حاچ 

 حتر ابراز احساساتش هم متفاوت بود.  

 من دور حاچ  گفتنت بگردم، حاج خانوم!   _ 

روی دور  ساحل ت  اراده به خنده افتاد و قلب سورنا 

 تند، تپیدن گرفت.  

ن الزمه ی تنفسه؟! من که میگم    _  ر یک گفته اکسی 

ط حیاته!    خنده های یار، رسر
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ساحل با حرارتر که دور تا دورش را در بر گرفته بود  

ه شد و گفت :    به چشمان پر شور سورنا خی 

من با این همه شعر و احساس کم میارم پیشت   _ 

ا،  ! من مثه بقیه دخیر قربون صدقه بلد نیستم،  حاچ 

ته ته عشقمو بخوام حایل کنم، میگم میخوامت  

هیکل! ویل االن جا داره بگم، خییل خییل ناجور  

میخوامت! چون داری وخیم طور، مرزای عشق  

  !  بودنو جابجا میکتر

سورنا مات شده نگاهش کرد، هر بار که ساحل حرف  

ر یم زد، مثل روز اول قلبش را به  لرزه یم  از خواسیر

 انداخت.  

حتر ادبیات متفاوتش هم باعث یم شد قلب مرد  

 جوان عاشق تر در سینه بلرزد.  
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آب دهانش را قورت داد و با چشماتر شیفته زمزمه  

 کرد :  

ا رو   _  من اگه قربون صدقه ی تکراری دخیر

ر   فتم با یگ َ ا همونا! من عاشق همی  میخواستم، می 

 تت شدم خوشگله!   لهجه ی الت و لو 

تو حق اینو داری هر مدل که حال میکتر قربون  

 صدقه بری!  

در جریاتر که این اختیارات فقط به تو داده میشه  

 دیگه! مگه نه؟  

 ساحل با ناز خندید و گفت :  

یاتو   _  آره حاچ  جون عجیب در جریانم، گفتم که دلی 

ی داره!    واس یگ دیگه ببینم، چه عواقب خطی 

 را در آغوشش چالند و گفت :   سورنا او 
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خوب یادمه خوشگله! گفتر جفتمونو میکتر تو   _ 

  !  گوتر

 و بلند خندید.  

ساحل هم مست شنیدن خنده اش، به خنده افتاد.  

کاش زمان همانجا یم ایستاد تا او در امتداد این  

آغوش پر مهر و حمایت و صدای رسخوش و عاشقانه  

، انرژی جمع یم کرد.  ی سورنا، برای  
ی

 یک عمر زندیک

  * 

 وسایل، پد و پماد هاتی که دکیر برای  
سورنا سیتر

شستشوی صورت ساحل تجویز کرده بود روی تخت  

 میانشان گذاشت و گفت :  

آب و آفتاب نباید به صورتت بخوره تا قشنگ این   _ 

شو بذاره.    داروها تاثی 
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ی نگفت.   ر  ساحل مغموم رسی تکاند و چی 

با دیل پر خون و پیشاتر که نبض گرفته بود، به  سورنا  

آرایم چسب های صورت ساحل را باز کرد و کناری  

 گذاشت.  

ی   حواسش بود تا مبادا ت  احتیایط کند و درد بیشیر

به دخیر بیچاره بچشاند. اما خواه نا خواه کنده شدن  

چسب و لمس زخم ها درد داشت. حتر وقتر ساحل  

توان جلوی آوا های دردآلودش را یم گرفت،  با تمام 

بازهم رسخ شدن صورتش و دانه های عرفر که روی  

پیشاتر اش یم نشست نشان میداد متحمل چه دردی  

 است.  

سورنا آیه در دل کشید و جلوی خودش را گرفت تا  

ی در نیاورد، سخت   ر دق و دیِل حاِل ساحل را رس چی 

 اند.  بود، شاهد درد کشیدنش باشد و آرام بم
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پماد را روی پنجه اش مالید و به نریم روی زخم های  

ساحل کشید، رسدی کرِکِرِمم و سوزش زخم، باعث  

 شد ساحل با تمام خودداری اش ت  هوا آخ بگوید.  

ی داشت و مستقیم به قلب سورنا فرو   ر انگار آخش تی 

 رفت.  

دستش در میانه ی راه ماند و حاال دیگر قدرت  

وی برایش نمانده بود، ساحل تعلل سورنا را دید   پیشر

 و به سختر زمزمه کرد :  

 یهو بزن، دردش کمیر میشه.  _ 

دست سورنا مشت شد و ت  طاقت از زیر دندان  

 هایش غرید :  

 باید یم کشتمش، ت  ناموسو.   _ 

 ساحل ت  حال خندید :  
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 نمونده بود، قربونت برم!  _ 
ر
ی تا مردنش باف ر  چی 

باید جون میداد زیر دست و پام، اون وقت دلم   _ 

 آروم میشد.  

از شیشصد جا بخیه الزمش کردی، نوکرتم اگه یم   _ 

مرد کمیر درد میکشید! به این فکر کن دلت خنک  

 میشه!  

هر چه که کرد، نتوانست در جواب تالش ساحل  

لبخندی هدیه کند، عصت  پماد را کنار گذاشت و از  

ر تلفنش را برداشت و گفت :  روی ز   می 

 بیا با این حواست پرت میشه.   _ 

  

 ]19:44 13.05.20[  
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ساحل با چشماتر براق تلفن را از دستش قاپید و  

 گفت :  

 برم تو عکسات؟   _ 

انگار درد و وضعیتش را به کل فراموش کرده بود،  

 اش زد و در حایل که  
ی

سورنا لبخندی به هیجان زدیک

 دوباره بر یم داشت گفت :  پماد را  

! مال خودته!   _   برو دلی 

شاید هم چون خیالش راحت بود، خییل وقت قبل،  

درست همان روز که به ساحل حرف از خواستنش  

 اش پاک کرده بود.  
ی

 زده بود، تمام آثار نگار را از زندیک

 🍀 

  

 ]03:23 19.05.20[  



  

  

  
 2410 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
 ��    یگانه علیزاده 

   175_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

قلبش آنقدر گروم گروم یم تپید که حتر سوزش زخم  

ها هم توجهش را جلب نیم کرد، سورنا درست گفته  

بود، دیدن گالری عکس هایش، هوش و حواس برای  

 دخیر بافر نگذاشته بود.  

بر خالف تصور ساحل که انتظار داشت با انواع و  

شود، گالری اش عکس های  اقسام پوشه ها مواجه 

 خییل کیم داشت.  
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ر که چشمانش در صفحه ی تلفن چرخید، روی   همی 

تزده تلفن   یک نام متوقف شد. انگار شوک شد. حی 

 را تا مقابل چشمانش پیش آورد و ناباور لب زد :  

؟!   _   دلی 

 سورنا خندید و بدون نگاه به چشمانش گفت :  

 عکسای توعه!   _ 

قلب ساحل فروریخت و با بدتر که از ذوق به مور  

مور افتاده بود، هیجان زده و با صورتر گلگون پوشه  

 را باز کرد.  

ی در انتظارش بود.   ر  حتر فکرش را هم نیم کرد چه چی 

 انبویه عکس از خودش که محض رضای خدا، در  

ر نشده بود.   هیچکدامش حواسش، جلبجلِب دوربی 

انگار سورنا به خوت  از غفلتش استفاده کرده بود. در  
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حالیکه زیرچشیم واکنش های ناباورانه ی ساحل را  

یم نگریست با احتیاط کرم را روی زخم هایش کشید  

 و گفت :  

 یک دونه شم پاک نیم کنیا!   _ 

ساحل خندید و در حایل که انگار به عالم دیگری رفته  

 اند و گفت :  بود تلفن را به طرف سورنا برگرد

 این ماِلمال کِکت ِ بوده؟   _ 

سورنا با دقت چسب را روی زخمش چسباند و سپس  

 رس به سمتش چرخاند تا عکس مورد نظرش را ببیند :  

 کدوم؟    _ 

 این!   _ 

ر که چشمش روی عکس جفت و جور شد، لب   همی 

 هایش خندید و پرت شد به آن صبح.  
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 برده بودمت درمونگاه!   _ 

 درمونگاه؟   _ 

کت، توی راه تو رو   _  فتم رسر یادت نیست؟ داشتم می 

 دیدم، پات یم لنگید و لبتم خوتر بود.  

ه شد و با استیصال پماد را کناری   چشمانش تی 

 انداخت و غر زد :  

 چرا همش تو دردرسی آخه بچه؟   _ 

ساحل با لبخندی تلخ نگاه گرفت و زیر لب ت  هوا  

 گفت :  

 گاری کائنات با ما حال نمیکنه!  ان  _ 

و قبل از اینکه بگوید گوینده ی این جمله کامران 

 بوده، جلوی زبانش را گرفت و سکوت کرد.  
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  . ر سورنا نگاهش کرد، عمیق و پر از حس خواسیر

چشمان مخمور قهوه ای رنگش، حاال رسِخ رسخ  

بود، پیشاتر اش خیس از دانه های درشت عرق و  

صورتش با زخم هاتی ناجور احاطه شده بود. هنوز  

ه به عکس درون تلفن بود، سورنا از   ر و خی  رسش پایی 

غفلتش استفاده کرد و نگاهش را با دست و دلبازی تی  

اش فرستاد. بخاطر صیغه ی محرمیتر که میانشان  

 اش را نشانش  
ی

خوانده شده بود، نمیخواست شیفتگ

خواستنش ت  تب و  داده و به او بفهماند چقدر در 

تاب است، نمیخواست حتر لحظه ای نگراتر از  

خاطر ساحل گذر کند، دست به عصا راه یم رفت تا  

ش تکان بخورد.    مبادا آب در دل دخیر

ساحل گوشه ی لبش را ت  هوا گاز گرفت که  

چشمانش از درد خیس اشک شد. بدون اینکه آوای  
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خورد  دردش را آزاد کند، نفس دردمندانه اش را فرو  

ِ کِم   و جلوی زبانش را گرفت. اعصاب خرد و صی 

سورنا آویزه ی گوشش شده بود، نمیخواست خشیم  

ش شود.    دوباره دامن گی 

ت  هوا رسش را باال آورد تا درباره ی عکس کنجکاوی  

ه ی سورنا روبرو شد. قلبش ت  قرار   کند که با نگاه خی 

محبِت نگاهنگاِه مردمرِد مقابلش  لرزید و تنش از محبت 

گر گرفت. سورنا خسته از کشمکش دروتر اش،  

دست لرزانش را پیش آورد و روی صورت ساحل  

گذاشت. صورت دخیر به آتر آتش گرفت و پوستش  

به قرمزی زد. دیشب در آغوشش با آن جزییاتر که  

خودش گفته بود، خوابیده بود، اما حاال این نگاه  

م را به   تنش مستویل کرده بود. شاید چون  سوزان رسر
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شب قبل چشمانش را بسته و این موج شدید  

ر را در نگاه سورنا ندیده بود.    خواسیر

دست بزرگ و پر قدرت سورنا روی یک طرف  

صورتش جفت و جور شد و چشمان ساحل با ت   

 قراری روی هم افتاد.  

نگاه سورنا هنوز به انبوه مژه هاتی بود که دلرباتر از  

به چشم یم آمد. موهای قهوه ای رنگش از  همیشه 

اهن نچر اش   زیر باند دور رسش ریخته و درون پی 

باِن   پنهان شده بود. آب دهانش را قورت داد و با ضر

ون   رسسام آوِر قلبش، موهای ساحل را با احتیاط بی 

 کشید و لب زد :  

 ساحِل خانزاده!   _ 
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ک را تک ان داد و خون  حرفش مثل موج شدیدی دخیر

را به صورتش پمپاژ کرد. با دست دیگرش موهای  

لخت و نرمش را به بازی گرفت و نگاهش را به  

د. حاال کامال در حصار محکم و   چشمان گریزانش سیی

ض قلب   قدرتمندش حبس شده بود، صدای معیر

ی به گوش یم رسید. اما   ساحل با شدت بیشیر

ین نگاِهنگاه  انگار زبانش ناتوان شده بود، شاید هم ا

سوزاِنسوزان سورنا بود که او را مسخ خودش کرده بود  

 : 

 همِشهمش سورنا خانزاده!  _ 

ک را ت  تاب تر و خجل تر کرد.  
واگویه ی بعدی، دخیر

اما انگار سورنا قصد نداشت به این زودی تمامش کند  

 : 
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 زِن من! زِن من!   _ 

بود و سورنا آن    حاال حرارت تنش به صورتش رسیده

را به خوت  حس یم کرد. ساحل لب گزیده، محصور  

ین، رسش را باال آورد و به تنها مرد   در گرماتی شی 

ه شد. تنها مردی که بعد از    اش خی 
ی

مهربان زندیک

 اش  
ی

س قاطع از مردانگ پدرش میتوانست به ضر

 سخن رس بدهد.  

 تو زنزِن من شدی بچه!   _ 

یم در تن دخیر  زمزمه ی هیجان زده ی  سورنا چنان رسر

بیچاره به پا کرد که لب هایش به شورش افتاد و  

ض گفت :    معیر

 سورن آب شدم! بس کن دیگه!   _ 
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اف میکرد، اسم کوتاه شده اش را تا به حال   باید اعیر

ک این را   یتر نشنیده است! شاید اگر دخیر به این شی 

 ]  03:24 19.05.20میفهمید  [

ت مخالفت با او معنا نداشت.  کارش تمام بود، آن وق

انه اش بپاشد و صدایش    بود ناز به صدای دلی 
ر
کاف

زند، دیگر سدی مانند خودش هم از پسش بر نیم  

 آمد!  

ساحل معصوم بود، مظلوم بود، تمام عمرش درد  

کشیده بود و این قصه ی مالل انگی  هر بار که در  

یم کرد. حاال او  رسش دوره یم شد، غم روانه ی قلبش  

را داشت اما درد شایعاتر که با گوشت و پوستش  

داشت باور یم کرد، لذت داشتنش را به تلچر تبدیل  

یم کرد. یادش بود که آن روز در بیمارستان، ساحل  

گفته بود، رازی دارد که فعال مایل به گفتگو نیست و  
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ر بود آن راز شنیع چه یم توانست   حاال دیگر مطمی 

 باشد؟  

گاه پرمحبتش شکسته شد و با چشماتر دردمند  رد ن 

رسش را پیش برد و لب هایش را به پیشاتر ساحل  

 چسباند.   

چطور تمام این چند ماه این راز مخوف را توانسته  

 بود از او پنهان کند؟  

ساحل تغیی  حالت سورنا را به وضوح دید و قلبش  

قد نمیداد، اما  ماالمال از غصه شد. ذهنش به جاتی 

غم ت  نهایت سورنا را حس یم کرد. چشمانش را  

بست و به جای تمام درد هایش، لذت حمایت همه  

جانبه اش را چشید. او دوستش داشت و برایش چه  

ر برایش کافر بود. هنوز   کارها که نکرده بود؟! همی 

ر یم شد،   وقتر کلمات احمد دانش در رسش باال و پایی 
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یم کرد و قلبش به تاالپ  خوشر زیرپوستر فتحش  

تلووپ یم افتاد. برای خودش هم سخت بود که باور  

ر دست و پای شهروز خوشحال شده   کند از شکسیر

 درد ت  امان به تنش شبیخون یم زد و  
است. اما وقتر

با چشماتر بسته و نفیس که مجبور بود حبس کند،  

ه یم کرد دیگر این حرف ها معتر   اشک هایش رسر

ت و پای راستش را شکانده بود و  نداشت. شهروز دس

 سورنا هم مال او را، شهروز باعث شده بود  

صورتش روی آسفالت خیابان کشیده شود، و سورنا  

ر کار را کرده بود، نمیخواست خوشحال   هم با او همی 

شود اما آن مرد تمام مال و اموالش را ربوده بود، به  

پدرش، برادر خودش تهمت ناروا زده بود، پس نباید  

 دلش برایش به رحم یم آمد.  
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ساحل دست گچ گرفته اش را روی پای سورنا  

گذاشت و دست دیگرش را دور گردن پهنش حلقه  

 و زخم های ریز گردن سورنا، زیر  
ی

کرد. خراشیدیک

دستش آمد و قلبش از غم فرو ریخت. رسش را به زیر  

بوسید و  چانه اش برد و روی سینه ی فراخ سورنا را  

 گفت :  

دشمتر کائنات رو خدا با آوردن تو، توی زندگیم   _ 

 صاف کرد!  

زمزمه ی عاشقانه اش قلب سورنا را از جا کند. قلبش  

ش، ت  مهابا تپیدن گرفت و او  
زیر صورت دخیر

شوریده از حالش، دستش را دور شانه ی دخیر محکم  

د و گفت :    کرد و با احتیاط او را به تنش فشر

 شق نباش بچه، من بدجوری خرابتم!  انقد ع _ 
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 *** 

ر یم    و خنده و نگاه هاتی که هر بار غم انگی 
با شوچر

شد، هر دو را گریزان یم کرد، صبحانه خورده بودند.  

سورنا با تمام غد بازی هایش، با تمام نابلدی هایش،  

ر تا لقمه   برای ساحل بلد بود هر کار کند، از غذا پخیر

ش فرستادن! هر چه بیشیر یم گذشت،  به دهان

خودش را بیشیر در برابرش مسئول یم دید و برای  

 راحتر اش ت  قرار تر یم شد.  

ساحل به سختر لقمه را بلعید و دستش را مقابل  

ه نگاهش یم کرد تکاند و گفت :    صورت سورنا که خی 

 کجاتی سورنا؟    _ 

 سورن! تو بگو سورن!   _ 

 گرفت و دوباره گفت :  گونه های ساحل رنگ  
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 اینجوری نگام نکن هول میشم.   _ 

سورنا خندید و رسش را نزدیک تر آورد. ساحل  

ض تر گفت :   میده رسش را زیر انداخت و معیر  رسر

 عه سورن، نکن!   _ 

 سورنا ت  هوا چانه اش را بوسید و گفت :  

یو توی شما   _  موندم خدا، واس چی همه عناض دلی 

 ه کرده ساحل خانوم؟  تعبی

چون برازنده ی دلداری مثل شما باشم، سورن   _ 

 جون!  

ش آتش به قلب مرد جوان کشاند و   ر جواب تند و تی 

 تمام احساست خفته اش را بیدار کرد :  

، من مثه تو خوددار   _  یه! تو نباید از این حرفا بزتر

 نیستم!  
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ر خندید و گفت :   مگی   ساحل رسر

ن، دیگه از مغزم  قلب و زبونم هم دست شد  _ 

ن!    دستور نمیگی 

سورنا از این بحث خوشش آمده بود، با چشماتر براق  

به ی آرایم به رسش زد و گفت :    ضر

دی لب چشمه و تشنه بر   _  اون روزا که میی 

؟    میگردوندی از اینجا دستور یم گرفتر

اون روزا نگار بود! نباید با حرفات خیال پردازی یم   _ 

 کردم.  

جمله ی غم زده اش، مثل آب رسدی بود که یکباره  

رویشان ریخته شده باشد. تمام حس و حال خوبشان  

 را زایل کرد.  
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آوردن نام نگار افتضاح اخی  را به یاد سورنا یم آورد.  

ر عصت  لب زد :    برای همی 

 من   _ 
ی

ی تو زندیک نبود، جوری که تو هستر هیچ دخیر

 نبود.   

 دامه داد :  ت  رمق تر ا

من نمیدونستم هوادار یگ بودن با خاطر خواش   _ 

ر تا آسمون فرق داره.    بودن زمی 

با اینکه جمله ی لطیف سورنا دلش را به بازی گرفت  

اما نتوانست در مقابل افکار موریانه وارش مقاومت  

د :    کرده و جلوی سواالت ت  امانش را بگی 

؟   _   یعتر نگارو دوست نداشتر
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توانست با کلمات بازی و حقیقت را پنهان   سورنا نیم 

ار   ر کند، او دوز و کلگ در کار نداشت و از حاشیه بی 

ر قاطع گفت:    بود. برای همی 

 داشتم!   _ 

اما به نظر نیم رسید ساحل با این اخالقش کنار آمده  

باشد. به آتر چشمانش گرد شد و قلبش تی  کشید.  

 داده بود.  چه ت  رحمانه جواب 

من دوسش داشتم، اما عاشقش نبودم ساحل. االن   _ 

دیگه میدوتر چه گذشته ی تاریگ داشت نگار. ضف  

بخاطر اون زیر بال و پر خودم گرفتمش، من هواشو  

 داشتم،  

  

 ]03:24 19.05.20[  
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حمایتش میکردم تا بلکه درد یتیم بودنش کم شه،  

این ذهنیت که یه بچه ی   سال با  12اون بچه بود، 

رسرایه که هیشگ نخواستدش، بزرگ شده بود. من  

بهش محبت کردم اونم وابسته شد. خوشم نمیاد  

ر اول پای گذشته ام به میون بیاد، اما میخوام   همی 

بدوتر اگه یه روزی مجبور شدم کمک حالش بشم، به  

 این معتر نیست که جایگاه تو به خطر میوفته.  

ی توعه، اما نگار هنوز به توجه  عشق من فقط برا

 من...  

سورنا حرف یم زد و حواس ساحل متمرکز شده بود  

روی کلمه ی گذشته! به نظرش ت  انصافر بود که  

گذشته برای نگار این همه پررنگ باشد و برای او  

 دیروزی که بخاطرش، امروز را نباید خراب کند!  
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 پدرش را از   5خودش را بخاطر آورد که در  
ی
سالگ

دست داد، چند ماه بعد مادرش ازدواج کرد، درد  

 جدیدش  
ی

ناپدری کم بود که مادرش به ضاحت زندیک

را به او ترجیح دهد و او را نزد خانجون گذاشت و  

رفت. هنوز با این غم کنار نیامده بود که هم پیاله ی  

شهروز و خانواده اش شد، هر روز حقارت و تنبیه  

 ! حاال که یم دید گذشته ی او تاریک تر   روچ و بدتر

بود. مجبور بود از همان سن کودیک بخاطر فشار  

نیاوردن به شانه های مادربزرگش کار کند، از دبستان  

، تکالیف هم کالش هایش   که بخاطر چند قران بیشیر

را انجام یم داد گرفته تا انواع و اقسام کارهاتی که با  

 بزرگیر شدنش به آن تن داد.  

ی رسکش و ت   نب ود مادر و پدر باالی رسش او را دخیر

  
ی

بند و بار، بار نیاورده بود، پس نباید گذشته در زندیک
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 به بعد کانون گرم خانواده و   12نگاری که از 
ی
سالگ

 یم  
ی

ر نقش پر رنگ رفاه را بدست آورده بود، چنی 

 داشت.  

سورنا رسش را پیش برد به نریم بناگوش ساحِل  

 گفت :  مبهوت را بوسید و  

 شنیدی چی گفتم؟   _ 

ساحل مات رسش را باال آورد و نگاهش کرد. دلش  

ی بگوید اما حریف قلبش نشد و باز   ر نمیخواست چی 

 ت  هوا پرسید :  

 رابطه ات تو این سالها با نگار چقدر پیش رفته بود؟   _ 

ی در خود نهفته   ر حرفش ساده بود اما خنجر تی 

خودش را زخیم کرد بعد به سینه ی  داشت که اول 

 سورنا نشست.  
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نه در حدی که حاال با جداییمون باعث نگراتر دو   _ 

 خانواده بشه.  

چشمان ساحل دودو زد و خیس از اشک شد. جمله  

 ی در لفافه ی سورنا نکات غمبار فراواتر داشت.  

 پس خونواده هاتونم در جریان بودن!   _ 

 و قلبش تی  کشید.  

نه؟ بوسیدیش؟ و بغض کرده نگاهش    بغلش کردی _ 

 کرد.  

ر باری بود که   چشمان سورنا مستاصل شد. این اولی 

ساحل در این رابطه با جدیت سوال یم پرسید و بعد  

ر یک واو از گذشته ها حرف یم   هم بدون جا انداخیر

ده شد.    شنید. قلب سورنا برای نم چشمانش فشر
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منحوس گذشته را پیش بکشد  دلش نمیخواست پای 

اما باید ساحل را به این باور یم رساند که هیچوقت  

 عشقر در میان نبوده است.  

 دستر روی موهایش کشید و گفت :  

نگار مثل پریوش بود برام، مثل ماریا. همونطور که   _ 

هوای پریو داشتم به فکر اونم بودم. حاال یه ذره  

واده  بیشیر چون جز من هیچکس دیگه توی خان 

 تحویلش نیم گرفت.  

 فکش منقبض شد و به سختر ادامه داد :  

برای کیس این رابطه پر شک و شبهه نبود چون   _ 

 حمایت منو برای بقیه هم دیده بودند. تا اینکه...  
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به اینجا که رسید دیم نفس گرفت و سکوت کرد.  

ون زده از پیشاتر و چشمان شعله ورش نشان   رگ بی 

 را واکاوی یم کند.   میداد، خاطره ی تلچر 

یه شب نگار زنگ زد و پشت تلفن اشک ریخت.   _ 

حالش بد بود و با عمه دعواش شده بود. ازم خواست  

برم پیشش. اونقدر گریه کرده بود که صداش در  

نمیومد، منم بدون فکر به سمت خونه ی عمه  

ون تا نگار   حرکت کردم. عمه و شوهرش رفته بودن بی 

 فاش فکر کنه و از این مدل تنبیه ها.  به حر 

ر را برداشت و یک نفس رس   سورنا لیوان شی  روی می 

 کشید.  

انقباض فک و چانه اش هنوز به راه بود و از صورت  

 ملتهبش خشمش فهمیده یم شد.  
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وقتر رسیدم زنگ زدم درو باز کنه، گوشیو جواب   _ 

نداد، ترسیدم نکنه بالتی رسش اومده باشه، دستم  

اش آیفون بود و هر چی فکر ناجور بود از رسم  رو ش

ون، از   گذشت، تا اینکه همسایه با ماشینش اومد بی 

خدا خواسته وارد پارکینگ شدم و دوییدم سمت پله  

ون.   ر که آسانسور تو طبقه وایستاد زدم بی  ها. همی 

در خونه باز بود و من هول کرده اومدم تو، تا صداش  

؟ یهو با...    زدم نگار کجاتی

باز نفس گرفت و سکوت کرد. دور کردن خاطرات تلخ  

آن سالها حاال دردناک تر بود، حاال که چشمش به  

روی وقاحت نگار باز شده بود، حاال که میدانست آن  

ون آمدنش با آن حوله ی کوتاه یک مکر و   شب و بی 

فریب کثیف بوده است. اما نمیخواست آبروی نگار را  
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ساحل بریزد و فکرش را مشوش کند. پس  پیش 

ی را تعریف کرد که آن زمان باور کرده بود.   ر  چی 

وقتر من زنگ خونه رو زدم، نگار حموم بود، رسی    ع   _ 

ون و درو باز کرده بود، درست وقتر که   اومده بود بی 

ون یم اومدم. در واقع اون   من داشتم از آسانسور بی 

 !  درو برای یک نفر دیگه باز کرده بود 

چشمان ساحل گرد و ناباور در صورتش یم چرخید و  

 قلبش به گروم گروم افتاده بود.  

همون لحظه که نگار با اون حوله جلوم وایستاد،   _ 

 حاج بابام پشت رسم بود.  

ساحل جیغ خفه ای کشید و دست روی دهانش  

 گذاشت.  

د و ت  رمق لب زد :  
 سورنا گوشه ی چشمش را فشر
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 ]03:24 19.05.20[  

دیدن ما تو اون وضعیت باعث شد حاچ  فکرای   _ 

ناخوشر بکنه. و از اونجا بود که با من چپ افتاد و  

قصه ی منو نگار همه جا پخش شد. واس خاطر  

اینکه انگ ت  آبروتی بهمون نزنه، گفتم میخوامش و  

باید بریم خواستگاریش. و این باعث شد آش نخورده  

سوخته بشم.   و دهن  
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مزده   و بعد انگار از دهانش در رفته بود، صورتش رسر

رسخ شد و لب هایش بهم چسبید. سورنا با ابروهای  

باال رفته نگاهش کرد که با خشم بسیار توپیده بود. با  

احتیاط دست پیش برد، چانه اش را گرفت و نگاهش  

 برگرداند.  را به سمت خودش 

، میِخمیخ نگاهش را در چشماِنچشمان   ساحل، عصت 

 پر سواِلسوال سورنا فرو کرد و غرید :  

 بله؟؟؟   _ 

 منظورت چی بود؟   _ 

 نمیخوام!   _ 

 با اینکه سختش بود اما به زور خندید و زمزمه کرد :  

! منو با پایان   _ 
ی

 یا اصال نگ
ی

ر بچه یا باید کامل بگ ببی 

 باز نباید بذاری!  
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قصد تلطیف سازی جو را داشت اما اخم های  

ساحل همچنان درهم بود. یاد عرصی افتاده بود که  

عکس های او و نگار را دیده بود، عکس هاتی که  

 کامران قصد پخشش را داشت.  

نگاِر زیبا و لوند با آن تاپ مشگ رنگش که زیباتی  

بود، شانه به سینه ی سورنا  هایش را دو چندان کرده  

ر لبخند تحویل میداد. حس کرد   تکیه داده و به دوربی 

آتش خشم و حسادت تمام وجودش را سوزاند. آنقدر  

که ت  قرار و ت  توجه به زخم های تنش از جا پرید.  

سورنا هول کرده از بناگوِشبناگوش رسخ شده ی  

ساحل به تندی ایستاد و دستانش را حائل بدنش کرد  

 : 

 یه چی شد؟   _ 

م بخوابم.   _   می 
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 خیله خب، بذار کمکت کنم.   _ 

 نمیخوام!   _ 

جیغ بلند و یکهوتی اش در تمام خانه پیچید و به  

ت فقط   گوش خودش کوبیده شد. سورنا با حی 

نگاهش کرد که نفس نفس یم زد و نیم دانست چه او  

 را به این خشم آتر کشانده است.  

 چی شد یهو؟   _ 

 محتاط و آرامش بغض ساحل را بیشیر کرد.  صدای 

 میخوام برم پیش خانجون!   _ 

 لب زده بود.  
ی

 این را با نهایت عجز و بیچاریک

 _    .  گفتم که نمیتوتر

 ویل میخوام برم!   _ 

 و بلند زیر گریه زد.  
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اگر سورنا یک عماد دیگر یم شد چه؟ اگر همانطور  

ده بود،  که وسط رابطه اش با نگار، دل  به او سیی

چند صباح دیگر هم از دخیر دیگری خوشش یم آمد  

 ساحل؟؟؟   _ چه؟ 

ه من میدونم!   _   ما رو میگی 
ی

 آه نگار دامن زندیک

این را گفت و از ته دل برای آینده ای که داشت پیش  

چشمش تصویر سازی یم شد، زار زار اشک ریخت.  

نمیدانست چه  قلب سورنا محکم به سینه اش خورد،  

کند تا گریه ساحل بند بیاید، مثل ابر بهار اشک یم  

ر جلودارش نبود.    ریخت و هیچ چی 

ت  بود  
دست پشت رسش گذاشت و به هر زور و ضر

او را سنجاق سینه اش کرد. چطور باید به او یم  

 پاگرفته ی شان نیست  
ی

فهماند، آه کیس پشت زندیک
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باید یم کشید برای تمام خیانت  که اگر آیه بود او 

 هاتی که بقیه در حقش کرده بودند.  

انقدر ت  رحم نباش الکردار! چرا وسط خوشر با   _ 

؟    اشکات همه چیو زهرمارم میکتر

 ساحل پر سوزتر هق هق کرد و او نرم تر ادامه داد :  

 آه هیچکس پشت ما نیست، میخوای بگم چرا؟   _ 

 هست! هست!   _ 

 و بیشیر هق زد.  

ر بار بشیند تا   سورنا کمکش کرد پشت صندیل های می 

او بتواند ترس چشمانش را کمرنگ کند. صندیل ها را  

چفت هم چسباند تا برای یک ثانیه هم که شده او را  

 از آغوشش سوا نکند :  
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اینو که حتما شنیدی دنیا دار مکافاته! از هر دستر   _ 

ی. تا  به این سن   بدی از همون دست پس میگی 

 رسیدم، کیل تجربه ی ناخوشایند  

کسب کردم، چکیده شو بخوام برات بگم، اینه که،    

آینده ی ما نتیجه کارهای گذشته و امروزمونه، در  

ی آینده مون   واقع انعکاس رفتارمون باعث شکل گی 

 میشه. نمیخوام  

فلسفیش کنم، میخوام قشنگ بره تو مغزت که دفعه  

.  ی دیگه اینجوری آتیش   به پا نکتر دلی 

ر خودمون چال   ی بهت میگم همینجا باید بی  ر یه چی 

شه. تو همش عذاب وجدان نگارو داری، اما باید  

مسی  تو، نتیجه    ِ ، افتادن من تو مسی 
 بدوتر
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ی خراب بازیای خود نگار بود. دور از چشم من  

اونقد گند باال آورد که ندونسته خطمون از هم جدا  

دنیا اصال بر اساس انعکاس رفتار یم چرخه. چرا  شد. 

میگه،  تو نیگ کن و در دجله انداز  که ایزد در  

 بیابانت دهد باز  

مو ازش جدا کرد تا در   نگار به من بد کرد، خدا مسی 

 خور خبظ که کرد عذاب بکشه.  

دم تو دهنش، تهدیدش یم کردم، یا   ر من اگه می 

اندازه ای که دلمو ازش  امکاناتشو ازش میگرفتم به 

م، واسش دردآور نبود. پس بدون هر چی اتفاق   بگی 

 میفته با حساب و کتابه.  

از آدمای دور و برت کیل مثال دارم اما االن دستم  

بسته است، پس گریه و زاریو تمومش کن که اعصابم  

  .  خرد بشه، دیگه خودتم نمیتوتر آرومم کتر
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ن از یگ دیگه خوشت اومد  اگه وسط زندگیمو  _ 

؟ اینکه بعد از آن همه حرف این را پرسیده بود   چی

 نشان میداد، اصال قانع نشده است.  

 سورنا دست دور شانه اش انداخت و به آرایم گفت :  

 نمیاد.   _ 

؟   _   اگه اومد چی

 گفتم نمیاد.    _ 

 خب تصور کن، تصور کن اگه...   _ 

 گفت :  سورنا ت  حوصله حرفش را قطع کرد و  

آدم یه اتفاق غی  ممکنو نیم تونه تصور کنه،  میگم   _ 

 این اتفاق نمیوفته بگو چشم. 

 *** 
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در و دیوار تاریک و نمور بازداشتگاه داشت مثل  

دستگاه پرس او را میان خود له یم کرد. سنگیتر  

 قتل، آنقدر برایش وحشتناک و عذاب  
ی

گنایه به بزریک

روز به اندازه ی چند سال او را   2این آور بود که در 

 پی  کرده بود.  

! قتل! قاتل! اعدام! زندان!    ر  کشیر

ساعت در رسش دوره شده و   48کلماتر که تمام این 

هر بار قدرتمند تر از بار قبل تمام انرژی و توانش را به  

 یغما برده بود.  

 لحظه ای  

  

 ]19:59 25.05.20[  
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وس  که از خشم بسیار به پایه  های صندیل سی 

کوبیده بود هزاران بار با حرکت آهسته از پشت  

 چشمانش یم گذشت.  

به او را تا مقام پست   حتر فکرش را نیم کرد آن ضر

ر کشد. چشمانش را با غصه یک دور   قاتل پایی 

چرخاند و به جمعیت انبوه پیش رویش چشم  

داشتر موجود بود. پی  و  دوخت، از هر سن و سایل باز 

جوان و حتر نوجوان. رسنوشت چه بازی ها که  

ر   برایش کنار نگذاشته بود. سیبک گلویش باال و پایی 

یز از غم به دیوار چرک پشت   شد و رسش را با دیل لی 

رسش تکیه داد. حتر حاال دیگر وسواس همیشه اش را  

 اش از پیش چشمش  
ی

هم کنار گذاشته بود. تمام زندیک

سایل که با خوت  و یا بدی گذرانده   24تمام   گذشت،

بود. حس کرد غم و ناامیدی بیخ گلویش چسبید و  
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نفس کشیدنش را سخت کرد، فردا پرونده اش به  

دادرسا ارجاع و جلسه ی علتر دادگاهش به زودی  

تشکیل یم شد. خییل سخت نبود که بداند حکمش  

 قانوتر بود که  
ر
چیست؟ سنش هم به اندازه ی کاف

ر باشد زماتر برایش خریده نیم شد. ناامیدی با  مط می 

چنگال قوی اش، داشت روح و روانش را تکه تکه یم  

کرد، همه ی درها به رویش بسته بود و هر فکرش به  

آن چهارپایه و طناب داِر درون حیاط اعدام خانه  

منتیه یم شد. با تالشر مذبوحانه سیع داشت  

یاِسیاس دانش  امیدش را حفظ کند اما چهره ی پر از  

ر یم برد. هنوز   همان کورسوتی هم که بود را از بی 

داشت حرف های سورنا را با خودش مرور یم کرد که  

لگدی محکم به پایش کوبیده شد و یکه خورده از فکر  

 باال آمد و روی  
ی

ون آمد. نگاهش با گیچ  و گنگ بی 
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ه نگاهش یم کرد، نشست. مرد تات  به   مردی که خی 

 شتش داد و گفت :  سیبیل های پرپ

 کجاتی بچه ژیگول؟    _ 

جر کننده ای تهش چسباند. کامران با   ر و چشمک میر

یز از یاس و ناامیدی نگاه   رسی هزار سودا و دیل لی 

گرفت. چه به روز خودش آورده بود که شب را در  

بازداشتگاه صبح یم کرد؟ خودش را با که هم پیاله  

 کرده بود؟  

ایش کوفت و ادامه  مرد با سماجت لگد دیگری به پ 

 داد :  

ینه یا نه؟   _   زبون باز کن بینم، صداتم قد فیست شی 

قهقه ی مردان کناری اش به هوا رفت و نگاه  

ر شد. تعجت    خریدارانه ی شان روی کامران باال و پایی 
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هم نداشت که از حضورش در میانشان تعجب  

آشنا بود   کنند. بازداشتگاه و بازداشتر هایش برایشان

و غریبه های تازه وارد خییل زود به چشمشان یم آمد.  

کامران نگاه خایل اش را از چشمان مرد سن و سال دار  

پیش رویش گرفت و از جا بلند شد. نه حرف  

نگاهشان را یم فهمید و نه حال کشفش را داشت.  

کشان کشان خودش را به کنج دیگر دیوار رساند و  

خواست باز توجه کیس  جمع و جور تر نشست، نیم  

را جلب کند، اما انگار مرد سیبیلو دست بردار نبود.  

ر سیماتر بازداشتگاه   همانطور که خودش را روی زمی 

 رها کرده بود، به طرف کامران گردن کشید و پرسید :  

 حاال جرمت چیه بچه خوشگل؟   _ 

 کامران ت  حوصله رو برگرداند.  

 یگ دیگر گفت :  
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 زیرلفظر میخواد! ای جون!  _ 

؟   _   بیا پیش ما قناری، چرا رو گرفتر

رسش زق زق یم کرد و عرق از شقیقه هایش جاری  

 بود.  

ر نیم کرد اگر کیم بیشیر ادامه یم دادند آن روی   تضمی 

دیگرش باال یم آمد. نه بزن بهادر بود و نه ریسک  

ش  دعوا را به جان یم خرید، اما حاال اعصات  برای

نمانده بود. دلش سکوت میخواست و سکوت. در  

ی برده بود که آن هم   ر تمام عمرش یک بار دست به تی 

رسانجامش شده بود اینجا و چوبه ی دار. نمیدانست  

چه حیس داشت، پشیمان بود یا غصه دار؟ یا از  

شانس همیشه بدش ناالن بود؟ اما ته قلبش از اینکه  

ر بار یک کار بزرگ کرده  بود خوشحال بود.  برای اولی 

وقتر به جای کنجکاوی درباره ی پرونده ی خودش از  
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حال و روز ساحل از دانش پرسیده بود، فهمید بابت  

دردرسی که درش افتاده است، از دست کیس  

عصباتر نیست، حتر حاال که مرگ با چند روز فاصله  

منتظرش بود، از دست آشناتی با آن دخیر و کاری که  

بود، پشیمان نبود، شاید تنها    نخواسته برایش کرده

 غصه اش شانیس بود که همیشه به او لگد یم زد...  

وقتر فهمید سورنا ساحل را یافته و حالش هم رو به  

بهبود است، توانست نفس راحتر بکشد و آن وقت  

بود که مرگ هم برایش قابل تحمل تر شد. اما حاال  

ون  نتوانسته بود ارتباط برقرار  که یک روز تمام با بی 

کند یم فهمید، مرگ و چوبه ی دار آن قدر ها هم که  

فکرش را یم کرد آسان نیست. نمیدانست شب  

حکمش اجرا یم شد یا روز؟ قبلش به او خی  یم دادند  

و یا نه؟ وقتر طناب کلفت دور گردنش یم پیچید و  
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شاه رگ های حیاتر اش یگ یگ بند یم آمد،  

ن از ریه  عضالتش منقب  ر ض یم شد و ذرات اکسی 

هایش فراری یم شد، هم یم توانست مرگ را آسان  

 قلمداد کند یا نه؟  

یژ دریچه ی درب فلزی بازداشتگاه مثل   صدای قی 

سوهان روی فکرش خط انداخت. با چهره ای درهم  

رفته یکتای چشمش را باز کرد و به نور کیم که داشت  

ه شد. رسباز   جواتر با صدای  به سلول یم تابید خی 

 بلند و ت  مالحظه ای توپید :  

 کامران خانزاده؟    _ 

یاوه گوتی مرد سیبیلو و دوستانش بلند شد و کامران  

 رساسیمه از جا پرید.  

 منم! من!   _ 
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ون، وکیلت اومده.   _   بیا بی 

آمدن دانش مثل نور در تاریگ بود. هر چند که یم  

نیامده اما بازهم مال آن  دانست با خی  های خوش 

وتر بود که حاال رویایش در رسش یم چرخید.   بی 

دستر به شلوار خاک آلودش کشید و به طرف درب  

 رفت.  

  

 ]19:59 25.05.20[  

رسباز با احتیاط در را باز کرد و با تفنگ رو به بقیه  

 تهدید وار گفت :  

ون.   _   عقب! فقط خانزاده بیاد بی 

بازداشتر ها وجب به وجب کامران را میر یم کردند. از  

همان لحظه ی اول متوجه ی تفاوت عظیمش شده  
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بودند. ظاهر مقبول و موجهش هر چند با رس زانو  

های خاک خورده و ریش شده اش که نتیجه ی  

کشیده شدن روی آسفالت بود نشان میداد، از آن  

ه پایش تا قبل از این به  تازه وارد های بار اویل است ک

بازداشتگاه باز نشده. چهره ی جوان و مردانه اش  

بیشیر از این که به خالفکار ها شباهت داشته باشد،  

ر او را   مربوط به بچه محصل های دانشگاه بود و همی 

به سوژه ی نات  برای تفری    ح و وقت گذراتر دیگران  

 تبدیل کرده بود.  

  

ر و کرخت دست مقا  بل چشمانش  کامران سنگی 

ر   گرفت تا شدت نور را کم کند، اما صدای سالم گفیر

 آشناتی باعث شد بدون فکر دستش را کنار بکشد.  

 رسباز با دلهره نگایه به دور و بر کرد و تشر زد :  
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مش تو سلول.   _   زود باش حرفتو بزن، باید بی 

ون آورد و بدون   دانش دسته ای پول از کیفش بی 

ر ها و سایر مامورین بیفتند در  اینکه   در دام دوربی 

 جیب رسباز جای داد.  

 ممنون جوون. حرفشون االن تموم میشه.   _ 

 رسباز نگاه مرددی انداخت و دوباره گفت :  

 دقیقه.    5فقط  _ 

سورنا بدون جواب فقط کامران را نگاه یم کرد که انگار  

تر شده بود. صورت زار و رنگ پریده و   10 سال پی 

 چشمان  

رسخش، نیم توانست در عرض دو روز به این وضع  

افتاده باشد. کامران لبخند خجول و ت  حایل زد و  

 گفت :  
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 مامان و بابا و پری خوب بودن؟   _ 

خیانت ها و تمام نامردی هاتی که در این سالها در  

حقش روا کرده بود از ذهن سورنا گذشت. یم  

وس، بخاطر نجات  توانست همه را  ر سی 
بخاطر کشیر

 ساحل از او ببخشد.  

 دستر به رسش کشید و گفت : 

 آره خوب بودن، به حرفام فکر کردی؟   _ 

ی دورتر   نگایه میان کامران و دانش که چند میر

 ایستاده بود رد و بدل شد و در جواب سورنا گفت :  

 ساحل چی میگه؟   _ 

ر بار امی دش  دست سورنا مشت شد و برای هزارمی 

 ناامید شد.  
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وس واقعا به ساحل   پس واقعیت داشت. پس سی 

 دست درازی کرده بود.  

د تا خودش را آرام کند سپس لب زد   دندان به هم فشر

 : 

 هنوز خی  نداره.   _ 

 کامران گنگ نگاهش کرد و سورنا افزود :  

 حافظش دست کاری شده، اون روزو یادش نمیاد.    _ 

ت زده شد.   ابروهای کامران باال پرید و    صورتش حی 

 روزی که بهش ت...   _ 

جلوی زبانش را گرفت و متاسف و متاثر سورنا را نگاه  

ون زده بود.    کرد که رگ پیشاتر و گردنش بی 

ل شده زمزمه   سورنا با چهره ای رسخ و خشیم کنیر

 کرد :  
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 روز تصادف.   _ 

 آهان!   _ 

پر ترس   سکوت باز میانشان سایه انداخت. رسباز 

دوباره تشر زد عجله کنند و نگایه به دور و برش  

انداخت. اگر مافوقش یم فهمید او به کامران اجازه  

داده تا به جز وکیلش مالقاتر دیگری هم داشته باشد،  

شاید بدون توبیخ مستقیم اخراج یم شد، اما چه یم  

کرد که حقوق بخور و نمی  رسبازی کفاف هیچ کاری را  

 نمیداد.  

ه دیگه ای نیست، مجبوریم، ساحلو رایصر میکنم  را _ 

. یه جمله ی ت   
توام باید حرفاتو با حاچ  یگ کتر

 هوای تو ممکنه بیچاره مون کنه.  
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ر بود و یا دردآور که حرف   کامران نمیدانست غم انگی 

سال قبل یم برد.    5های سورنا او را داشت به 

طرفانه از سوتفاهم  نمیخواست باور کند ساحل ت  

ش کرده بود، نمیخواست باور   تمام این سالها باخی 

کند حرفهایش حقیقت بوده است. انگار عداوت با  

سورنا بیشیر رایصر اش یم کرد. شاید اگر ریشه یات  یم  

ر باری که نگار میانشان ایستاد و   کرد یم رسید به اولی 

ر حسادت را روی دوشش   با انتخاب سورنا بار سنگی 

خت. آیه کشید و رسش را تکاند، وقتر برای فکر  اندا

ها نمانده بود.   ر  کردن به این چی 

چرا میخوای نجاتم بدی؟ شاید ساحل نخواد اون   _ 

 موضوعو علتر کنه.  

 تو جونشو نجات دادی و منم باید دینمو ادا کنم.   _ 
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این را گفت و بدون هیچ حرف دیگری به او پشت  

منتظر دانش ماند و نه جوات  از  کرد و رفت. نه 

ر بود دلش به   ر بود و مطمی  کامران. هنوز دل چرکی 

 این آساتر صاف نیم شد.  

ایط به کدورت میانشان اهمیتر نیم داد و او   اما رسر

نمیخواست قبل از اینکه دیر شود همه ی راه های  

 کامران بسته شود.  

 🍀 

  

 ]18:39 26.05.20[  

 🍀 
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اده  _ یگانه# ر  علی 

  

با تمام اعصاب خردی و کراهتر که از دیدار دوباره با  

ش را عوض کرده و به   همه داشت مجبور شد مسی 

سمت خانه ی عمویش برساند. جاتی که در یط این  

چند روز مقر نشست دو برادر و خانواده ی شان شده  

و شوهرش هم باشند   بود. احتمال یم داد عمه مهتاب

 و این یعتر نگار را هم یم دید.  

چشمانش را بست و دوباره باز کرد تا یاد نگار از  

ذهنش پر بکشد. حتر دیگر تمایل نداشت فکرش از  

چند فرسچر ذهنش عبور کند. سعید واال خود جهنم  

بود و حرف هایش مذات  که در گوش هایش جاری یم  

اه ها  شد. اینکه   ر بود تمام آن بد و بی 
حاال دیگر مطمی 

حقیقت محض بوده است، قلبش را بیشیر از پیش  
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مچاله یم کرد. تمام روزهای در به دری که دنبال  

مرد روستاتی بود و نگار او را به   رضایت از آن پی 

فراموشر متهم یم کرد از پیش چشمش گذشت. او با  

بود، درگی   آن همه کاری که آن روزها بر رسش ریخته  

ین مدل گیتار بود و نگار در حال   سفارش و طراچ بهیر

دسیسه چیتر و نارو زدن. قلبش از این همه ت  مروتر  

و نمک نشناش در هم مچاله شد. کاش هیچ وقت او  

را زیر چیر حمایتش نیم کشاند که حال ساحل نگران  

 آینده ی زندگیشان نباشد.  

ر بودن ساحل از عشقش مثل عذا ب جهنم  نامطمی 

تمام ابهت مردانه اش را خرد کرده بود، اینکه ساحل  

فکر کند که مبادا چند صبا بعد دلش را به دیگری  

بدهد، شخصیتش را زیر سوال یم برد، اما چه میکرد  
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که در این دنیا هیچ کس نبود تا حرف دلش را 

 بفهمد، تا قانع شود دل به نگار نداده بود که حاال  

ها اشتباه بزرگش این بود که  دلش هرز شده باشد. تن

 در رابطه با نگار عشق واقیع را نشناخته بود.  

دستر به صورتش کشید و مقابل خانه ی عمویش  

متوقف کرد. حتر از این فاصله هم گل های پالسیده  

ی طبقه ی ششم را یم توانست ببیند که در نتیجه ی  

 عدم مراقبت زن عمویش به این روز افتاده بود.  

د و به انتظار ایستاد، اخم های درهم،   زنگ را فشر

ر ساحل   صورت خسته و نگراتر که بابت تنها گذاشیر

داشت او را بدخلق و عصت  نشان یم داد. در پس از  

مکتر طوالتر باز شد و او به این فکر کرد که باید ناز  

چند نفر را بخرد؟ هر کدامشان با انبویه از سوال  

ی برایش  منتظرش مانده و ب ابت این دو روز ت  خی 
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شمشی  کشیده بودند. برایش مهم نبود آمده بود که  

 حرف بزند و نقاط تاریک ماجرا را روشن کند.  

ر که در باز شد سکوت رسد و خفقان آور جو به   همی 

صورتش کوبیده شد. رس و صدا از هیچ کجا به گوش  

اتر تر از  نیم رسید و این یعتر اعضای خانه عصب

ون آمد و به   تصورش بودند. از پشت پارتیشن بی 

طرف پذیراتی راه افتاد. زن عمویش با دستمایل که به  

دور رسش بسته بود روی مبل ها دراز کشیده و عمو  

ون    زار و آشفته از راهروی اتاق ها بی 
احمد با صورتر

خانه خارج شد و   ر آمد. پریوش با سیتر چای از آشیی

سورنا رسی برایش تکاند و به سمت   بلند سالم کرد. 

عمویش به راه افتاد. پس مهمان نداشتند و این خوب  

  
ی

د و با رسدی و گرفتگ بود. عمو احمد دستش را فشر

 گفت :  
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 از این ورا عمو جان؟   _ 

 سورنا کنایه اش را ندید گرفت و گفت :  

ی داشتم.   _   هم قد شما منم درگی 

 افتاده بود زندان؟  پش عموی دیگه ای داشتر که  _ 

ی که دوسش دارم زیر تیغ   _  نه بدتر از اون! دخیر

جراچ بود. حرفش مثل صاعقه تکانشان داد. پریوش  

ر   هیم کشید و زن عمو با همان حال زار نیم خی 

ر شود سورنا درباره ی   خودش را باال کشید تا مطمی 

 یک دخیر با این ضاحت حرف زده است.  

 دستر به صورتش کشید و گفت :  عمو احمد وا رفته  

 منظورت چیه؟  _ 

سورنا سالم آرایم رو به چشمان وق زده ی زن  

 عمویش کرد و گفت :  
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، داره کاراش  _  ر اومدم بگم، نگران کامران نباشی 

درست میشه، مقتولو میشناسم و داریم دنبال راه  

های ارتبایط با اولیای دمش یم گردیم. چون ایران  

ش میارم.  نیس ر کارمون یه خرده سخت تره ویل گی  یر

حتر اگه اون اویک نشه کمیسیون سالمت تشکیل  

دادیم، پرونده ی پزشگ این یارو که درآد بالخره  

 معلوم میشه، راهمون چه جوریاست.  

زن عمو محکم روی دهانش کوبید و از زور خوشحایل  

 به هق هق افتاد.  

ده ای کشید و با چشماتر پر  پریوش جیغ هیجان ز 

اشک و صداتی که یم لرزید دوید و کنار دست سورنا  

نشست، اگر پدر و مادرش نبود، حتما صورتش را یم  

ر خی  خوشر شده بود.    بوسید که حامل چنی 



  

  

  
 2468 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا با لبخندی محو دستر به رس پریوش کشید و  

 گفت :  

 غصه نخور، برمیگرده بادمجون بمت!   _ 

دخیر بدون توجه به پدر و مادرش با  و این باعث شد، 

احساساتر به غلیان افتاده دستش را دور گردن سورنا  

 انداخته و بگوید :  

الیه فدات شم داداش سورنای خودم، مرش! تو   _ 

  ! یتر  بهیر

سورنا آرام خندید و عمو احمد که هنوز در شوک و  

 ناباوری به رس یم برد زمزمه کرد :  

ی ازش بگو  مقتول کیه پشم؟ به   _  ر خاطر خدا یه چی 

ر کاری کرده؟  صب کن    _ بفهمم این پشه چرا همچی 

یتر میارم!    االن واست شی 
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خانه دوید و   پریوش این را گفت و به طرف آشیی

 سورنا با رسی نبض گرفته لب زد :  

 ناپدری زنم!   _ 

« بلند زن عمو و پریوش با هم ادغام شد و   »چی

 گرد و ناباور نگاهش کرد.  چشمان عمو احمد  

 زنت؟؟؟   _ 

؟   _   سورنا یک زن گرفتر

پری راه رفته را برگشت و دوباره کنار دستش نشست.  

 سورنا دهان تلخ و خشکش را با چای کیم خیس  

  

 ]18:39 26.05.20[  

 کرد و بدون مکث کلمات را پشت رس هم ردیف کرد :  
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. هم کالش دانشگاهمه. دو شب   _  خاتر ساحل امی 

ر    خونده ی همی 
قبل باهاش ازدواج کردم. دخیر

وس یک کثافت به تموم   وس املشیه. سی  مرتیکه سی 

 معناست، یه حیوون.  

کامران درست ترین کار ممکنو کرد. اگه نیم کشتش  

 مطمئنا من یم کشتمش.  

؟ کامران با ناپدری هم کالش تو چیکار   _  یعتر چی

شدن؟ اصال تو چرا ت   داره؟ چه جوری باهم آشنا 

خی  اینجوری ازدواج کردی؟ محض رضای خدا یه  

   .
ی

 طوری حرف بزن بفهمم چی میگ

د و گفت :    سورنا گوشه ی چشمش را فشر

وس، ساحلو اذیت کرده بود، کامران   _  اون مرتیکه سی 

تش اجازه نمیده ساده ازش   سه و غی  هم اتفافر رس می 
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ی بینشون رخ میده که بعدش اون    بگذره. یه درگی 

اتفاق رخ میده. من دارم دنبال رد مادر ساحل یم  

گردم، خودش که جزو اولیای دم نیست ویل دو تا  

بچه ی کوچیک داره، اگه بتونم راضیش کنم ممکنه  

 قصاص نفس رو به پرداخت دیه و حبس تبدیل کنیم.   

خانیه. یم   از این ور ساحل برادر زاده ی شهروز امی 

ر که کیو میگم ع  مو؟  شناسی 

حاج احمد هاج و واج مانده و نیم دانست واکنش  

درست چیست؟ اطالعاتر که سورنا داشت برایش  

ردیف یم کرد انقدر زیاد بود که در ذهنش جاگی  نیم  

شد. زن عمویش با غصه و صورتر خیس از اشک  

 زمزمه کرد :  

؟   _   اگه مادره رایصر نشد چی
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میشه مطمئنم. نشدم کمیسیون پزشگ تشکیل  

دادیم، شاید بشه از تو پرونده ی این مرتیکه یه  

موردی پیدا بشه که ثابت کنه مریض بوده اون وقت  

 میشه حلش کرد.  بازم 

ن؟   _   چقدر ممکنه حبس و دیه براش بی 

 درصد!    70باالی  _ 

قاطعیت کالمش طوری برق به چشمان همه دواند  

که خدا یم دانست. پریوش از خوشحایل باال پرید و  

دوباره دست دور گردن سورنا انداخت. مادرش از  

فقط حاج  خوشحایل زیاد دوباره به هق هق افتاد و 

 احمد بود که دلش هنوز از نگراتر یم جوشید.  

 مطمئتر سورنا؟ امید الگ که نمیدی به ما؟   _ 
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ر االن از بازداشتگاه   _    یگانه علیزاده  نه عمو خیالتون راحت، همی 

اومدم، حاج احمد داره کارای داداگاهشو میندازه  

 عقب تا ما مادر ساحلو پیدا کنیم.  

از روی  حاج احمد انگار که باری به سنگیتر دنیا 

ر   دوشش برداشته باشن، الیه شکری گفت و به زمی 

افتاد تا سجده ی شکر به جا آورد. باورش نیم شد  

کابوس هایش داشت به پایان یم رسید و پش غد و  

 لجبازش دوباره بر یم گشت.  

د و بعد از مدت ها   سورنا گوشه ی چشمانش را فشر

 لبخند زد.  

ده ی  خودش هم نیم دانست لبخند روی لب خانوا

 عمویش تا بدین حد رویش تاثی  گذار بوده است.  

به طرف پریوشر که هنوز از گردنش آویزان بود،  

 چرخید و به نریم در گوشش تشر زد و گفت :  



  

  

  
 2474 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

یه پری خانوم، من دیگه االن زن گرفتم اینجوری   _ 

 نچسب بهم!  

 چشمان پریوش گرد شد و محکم روی شانه اش زد :  

 رو قرآن؟! من که باورم نمیشه! قسم بخور!  تو  _ 

تیه که خدا میدونه   دروغم چیه دیوانه! انقدر روم غی 

 حواستو جمع کن!  

 و کوتاه خندید.  

ت و ناباوری جیغ خفه ای کشید و   پریوش از رس حی 

 گفت :  

 _   
ی

؟ اگه راست میگ
ی

جان من؟ تو رو قرآن راست میگ

این اوضاع یک وقت کردین  عکسشو بده ببینم. تو 

ین اصال؟ سورنا خندید و گفت :    عروش بگی 

ون شه اون وقت.   _  ر عروش نگرفتیم بذار اوضاع می 

 فعال فقط عقد کردیم.  
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پری که انگار توجیه به حرف هایش نداشت تمام     یگانه علیزاده 

نگاهش را به سمت تلفن سورنا فرستاد و با ت  طاقتر  

 گفت :  

 زود باش دیگه مردم از هیجان!   _ 

سورنا رو به عمو و زن عمویش که حال در آغوش هم  

 این خی  را جشن یم گرفتند زمزمه کرد :  

ر یا نه؟   _  خانیو یم شناسی   عمو، شهروز امی 

و یگ از عکس های ساحل که ت  هوا از او گرفته بود  

را نشان پریوش داد و رسی    ع تلفنش را در جیبش  

 برگرداند.  

اض پری و زمزمه ی ت  حال عمو  صدای جیغ  اعیر

احمد در هم پیچید. اما سورنا حواسش جمع تر بود و  

 شنید :  
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کت   _  یه خواهیسر دارم ازتون. میخوام تو رسر

  . ر  سهیمش کنی 

 با بند و تبرصه های خایص که من میگم.  

چشمان عمو احمد به طاق پیشاتر اش خورد و متحی   

 تکرار کرد :  

؟ سورنا  سهیمش کنیم؟ اونم تو  _ 
ی

کت خونوادیک رسر

 خونشد تایید کرد :  

اکت بدین   پای امضای قرار داد نرین فقط قول رسر

ر بشه.    بهش یه طوری که مطمی 

؟   _   اما برای چی

نیم. فقط این   _  ر در مورد جزییاتش بعدا حرف می 

  . ر  لطفو در حق من بکنی 

 و از جایش بلند شد.  

 * 
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راند که پیایم روی تلفنش  داشت به طرف خانه یم    یگانه علیزاده 

نقش بست. در حایل که یک چشمش به جاده بود و  

 دیگری به تلفن، آن را برداشت.   

 _   .  مونده ی ساحلو بی 
ر
 بیا وسایالی باف

چنان با خواندن پیام عصباتر شد که اگر فرستنده  

دستش بود او را زنده نیم گذاشت. معلوم بود برای  

ر کرده بودند.  خانه ی  ساحل و خانجون دندان تی 

لعنت به آنها. با چرخش گوش خراش الستیک های  

ر روی آسفالت به  طرف خانه ی قبیل ساحل   ماشی 

راند. نمیخواست به او زنگ زده و درباره ی خانه پرس  

و جو کند. اما قرار بود محیا را خوب با سوال هایش  

م برای  بازجوتی کند. برادرش کم بود که حاال او ه

ر را   خوردن مال و اموال ساحل اضافه شده بود. ماشی 

مقابل خانه نگه داشت و عصباتر پیاده شد. پارچه  
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 که تمام در  
ی

های عرض تسلیت و بیر های مشگ رنگ

و دیوار مقابلش را پوشانده بود، او را به همان روز  

کابوس باری برد که تازه داشت فراموشش یم کرد، اگر  

ایط باخ    رسر

  

 ]18:40 26.05.20[  

بر کردن ساحل از مرگ خانجونش هم مهیا یم شد  

دیگر هیچ پریشاتر برایش نیم ماند. هنوز چند قدم  

جلوتر نرفته بود که چشمش به کامیون اسباب اثاثیه  

ای افتاد که مقابل درب حیاط پارک شده و نییم از  

ر و وسایل خانه پر    آن از مبل و می 
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شده بود. به نظر یم رسید محیا اصال تعلل نکرده  

اتر به رفت و آمدها انداخت و به  
ّ
بود. نگاه ُبّرَ

 سمت پله ها پاتند کرد.  

پله را با نهایت    60آسانسور هنوز خراب بود و او باید 

رسعت باال یم رفت. وقتر رسید که محیا مشغول  

تذکر دادن به مامورین حمل بار بود. دیدن سورنا با  

ر در چارچوب در باعث  وحشت   آن هیبت خشمگی 

زده شدنش شد. آنقدر که هیم کشیده چند قدم  

رد. با لکنت به اتاق  عقب رفت و مبهوت نگاهش ک 

 کنارش اشاره زد و گفت :  

 اتاق ساحل اونجاست.   _ 

سورنا تهدیدوارانه نگاهش کرد و چند قدم داخل  

 گذاشت :  

بدون اجازه ی ساحل چطوری خونه رو خایل   _ 

کردی؟ صدای خشک و عصت  اش و هر قدیم که  
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جلو یم آمد، ترس و اضطراب را به تن محیا مستویل  

ه تنها بود و نمیتوانست از  یم کرد، بخصوص ک 

 مامورین حمل بار هم انتظاری داشته باشد.  

 به اجازه ی اون احتیاچ  نبود.   _ 

و قبل از اینکه سورنا جوات  بدهد ترسیده و لرزیده  

 اضافه کرد  

 : 

ساحل فقط کرایه خونه رو میداد، پول پیش مال   _ 

 خانجون بود.  

 اری؟  چی باعث شده فکر کتر از اون پول سهیم د _ 

 اون مادر من بود!   _ 

 ویل تو براش فرزندی نکردی.   _ 
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صورت محیا رسخ شد و با نفرتر که از او به دل  

 گرفت زمزمه کرد :  

اونچه که مهمه اینه که پول به دست بچه هاش   _ 

سه نه نوه اش!    می 

 و با پوزخندی زهردار تر افزود :  

 هووش!  اونم نه نوه ی خودش، نوه ی  _ 

باری از رس تا پایش انداخت و گفت :    سورنا نگاه تحقی 

 دست خودتون نیست شما گدا زاده این!   _ 

و بدون هیچ حرف دیگری محیا که از خشم و  

عصبانیت قرمز شده بود را رها کرد. مردان با وسایل  

ون   در دستشان از دو اتاق خانه با نهایت رسعت بی 

لحظه خانه خایل تر یم شد. تصور    یم رفتند و هر 

اینکه ساحل حتر نمیتوانست بعدا با این خانه حتر  

وداع کند، عصباتر اش یم کرد، نیم دانست چطور  
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این همه خی  را به او بدهد، هر روز هم که اتفاق  

ر که وارد اتاق ساحل شد همه   جدیدی یم افتاد. همی 

ر از ذهنش پرید.    چی 

 و محقر بودنش قلبش ر 
ی

د. یک  سادیک ا در هم فشر

ر تحریر قدییم و یک کمد تک در   تخت چوت  با می 

کوچک تنها وسایل اتاق بود. چشمانش را روی هم  

گذاشت و رسی با درد تکاند. حاال بیشیر از قبل  

عصباتر شده بود. نیم دانست چرا؟ اما تصور اینکه  

 با  
ی

ساحل با آن همه داراتی خودش را رایصر به زندیک

ر وضعیتر کرده  بود، از تحملش خارج بود.    چنی 

لگدی به پایه ی تخت کوبید و زیر لب فحیسر نثار  

 همه کرد.  
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با بدخلقر دست پیش برد تا کمد را باز کند که متوجه  

 ی قفل شدنش شد. عصت  و ت  انعطاف توپید :  

 پس کلیدش کجاست؟   _ 

محیا که همان پشت در ایستاده بود رسی    ع داخل آمد  

 گفت : و با لحن حق به جانت   

 کلیدش دست ساحله، همیشه درش قفله.    _ 

حاال باید چه یم کرد؟ نگایه به کمد انداخت و فکر  

کرد محتویات درونش چه یم توانست باشد؟ نگاهش  

را یک دور در اتاق چرخاند و چشمش به کتاب های  

ر تحریرش افتاد. اگر دست او بود که هیچ   زیر می 

خانه ی غمبار با خود نیم برد اما  وسیله ای از این  

میدانست ممکن است ساحل را ناراحت کند پس با  

غرغر رو به یگ از مردان درون خانه صدا بلند کرد و  

 گفت :  
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 پیچ گوشتر داری؟   _ 

مرد انگار که تازه او را آن میان میدید اول متعجب  

نگاهش کرد سپس رسی    ع رس تکاند و به درون اتاق  

 دیگری برگشت.  

 بفرما داداش.   _ 

سورنا تشکر کرد و پیچ گوشتر را گرفت. چشمان محیا  

ه به واکنش های سورنا   هنوز با بدبیتر و کنجکاوی خی 

بود و بابت شانس خوب برادرزاده اش داشت در  

 دلش حسادت یم کرد.  

 ها هم متوجه ی حمایت زیرپوستر امجد از  
ی

تازیک

ر رفت و آمدها و  ساحل شده بو  د و یم ترسید همی 

تهدید ها کار دست امجد داده و او را به برادرزاده اش  

ر قفل کمد   عالقمند کرده باشد. صدای محکم شکسیر
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ون آید. سورنا پیچ   باعث شد یکه خورده از فکر بی 

گوشتر را روی تخت انداخت و روی زانونشست تا  

ر  ی که به  نگایه دقیق تر به درون کمد بیندازد. تنها چی 

چشمش آمد چند دست لباس و ماکت و شیت های  

مربوط به ترم های قبل ساحل بود. کوله اش را از  

ون کشید و هر چه دم دستش بود   درون کمد بی 

ر جا نشود و او   درونش ریخت. احتمال میداد همه چی 

هر چه که مهم تر بود داخل یم انداخت. هنوز یک  

پالستیک   دست لباس درون کوله نچپانده بود که 

 از زیر لباس ها مشخص شد. دستپاچه نگایه به  
ی

بزریک

 پشت رسش انداخت که متوجه شد محیا رفته است.  

ون کشید.   دست پیش برد و پالستیک را نرم نرمک بی 

اندازه اش متوسط بود اما درونش پر بود از انبوه  

برگه. خییل زمان الزم نبود تا یادش بیاید این ها را قبال  

ت. برگه های قراداد شهروز بود که چند  هم دیده اس
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کتش برداشته بودند. برگه   ماه قبل از شبیخون به رسر

هاتی که بعدا فهمید دردی از دخیر بیچاره دوا نکرده  

ی نگفته بود.   ر بود و او بخاطر نرنجیدنش به او چی 

کت   شاید اگر یم گفت، دیگر مجبور نیم شد به رسر

ش بخرد. برگه  اصیل شهروز رفته و زندان را برای خود

 ها را خواست رها کند اما یادش به محیا افتاد نیم  

  

 ]18:40 26.05.20[  

خواست باز مدرک دستشان بدهد پس با خشم  

پالستیک را درون کیفش مچاله کرد و چند دست  

 لباس دیگر هم درونش چپاند.  

 *** 
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این روزها برای منفجر شدن اعصابش به جرقه ای  

بند بود، بیشیر ذهنش هم درگی  خی  فوت خانجون  

بود که نیم دانست چطور کف دست ساحل بگذارد.  

حاال هم که صاحب خانه، آب پایک را روی دستش  

ریخته بود و ثابت کرده بود پول را با امضای خانجون  

 گرفته است و بعد از او باید به 

شتند حق ساحل  فرزندانش پس دهد. از اینکه همه دا

را یم خوردند و او فعال نیم توانست کاری بکند  

عصباتر بود، آنقدر در فکر فرو رفته بود که تا وقتر  

که در به رویش گشوده شد و ساحل مقابلش ایستاد،  

حواسش پرت حرف های صاحب خانه بود. ساحل  

 لبخند محجوت  زد و گفت :  

 سالم!   _ 

ون آمد و  وسط زیباتی های دل  انگار از میان برزخ بی 

ر بهشت نشست.    انگی 
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رسش باال آمد و پر مهر نگاهش کرد که درون خانه  

 اش ایستاده و در برایش گشوده بود.  

  
ی

نگاهش را یک دور در صورتش چرخاند و با دلدادیک

 لب زد :  

 _   !  علیک سالم دلی 

ر   قدیم داخل آمد، پالستیک های خرید را روی زمی 

ش کشید. رس ساحل که  گذاشت و نرم او را به آغو 

روی سینه اش جفت و جور شد، نفس لرزان و آرام  

ون جست. روی موهایش را بوسید و   گرفته اش بی 

 آرام تر از قبل زمزمه کرد :  

از صبح چیکارا کردی خوشگله؟ ساحل با صدای   _ 

 خفه ای گفت :  

 با لپ تاپت یکم بازی کردم!  _ 
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 قلب سورنا لرزید و به خنده افتاد.  

 م بازی؟  کدو   _ 

 فیفا!   _ 

چشمان سورنا درخشید و نسیم خنک رضایت از  

قلبش عبور کرد. اینکه تا بدین حد شبیه خودش بود،  

 همیشه مایه ی مباهاتش یم شد.  

 دوباره او را بوسید و با لحن پرخنده ای گفت :  

 هر رسی چند تا گل خوردی؟   _ 

شد و  چشمان محجوب ساحل با این حرف گرد 

 سپس خصمانه نگاهش کرد و گفت :  

 کاپ گذاشتم، ست اولو با اختالف قهرمان شدم!    _ 

با اینکه سورنا سخت از رس به رس گذاشتنش لذت یم  

برد اما با شنیدن لحن حق به جانبش متعجب چشم  

 گرد کرد و گفت  
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 : 

؟!   _   خداتی

 ساحل پشت چشیم نازک کرد و گفت :  

، من سلطان فیفا  _  ر بچه محالم!   بله پس چی  بودم بی 

 سورن فدای این سلطان فیفا آخه!   _ 

از ته دل خندید و سپس با عشقر که در دلش حس  

یم کرد دوباره او را به آغوش کشید. کاش تمام این  

گرفتاری ها تمام یم شد و بعد از هر بار خندیدن،  

بود  اتفاقات اخی  کامش را تلخ نیم کرد. وقتر با ساحل  

ر زیبا و   زمان یک طور دیگر یم گذشت، همه چی 

رضایت بخش بود و یم توانست حتر با وجود  

د.    لذت بی 
ی

 مشکالت هم از زندیک

 _   !  بریم شام بزنیم که خییل گشنمه دلی 
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ر بار چید.   ون کشید و روی می  سپس ظروف غذا را بی 

ر باری بود که خانه اش هم دوست داشتتر   این اولی 

ی که  تر به نظر یم  ر که میدانست دخیر رسید. همی 

دوستش داشت، منتظرش بود، قلبش را مست و  

 عاشق میکرد.  

شام در میان شیطنت های سورنا به پایان رسید او  

ون به   تمام تالشش را کرد تا اعصاب خردی های بی 

درون خانه اش نفوذ نکند. چشمان خندان ساحل  

ی بود که میخواست ر ، از همان روز اول  تمام آن چی 

ک را به خنده وا   وقتر حرف هایش لب های دخیر

ی ته قلبش آرام یم گرفت و انگار باری   ر میداشت، چی 

 از روی دوشش برداشته یم شد.  

م ویل...   _  ر  میخواستم خودم شام بیی

 سورنا وسط حرفش پرید و گفت :  
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اتو   _  اووو روزای زیادی پیش رومونه، میتوتر بعدا هیر

!   به رخ بکیسر   دلی 

 ساحل رسی    ع اضافه کرد :  

 البته زیاد بلد نیستم فقط چند مدل.   _ 

 سورنا خندید و گفت :  

 چه زود ترسیدی!   _ 

 نه یعتر گفتم، یهو تو ذوقت نخوره.   _ 

 سورنا رسش را پیش آورد، صورتش را بوسید و گفت :  

 حاجیت یادت میده غمت نباشه!   _ 

میده    قلب دخیر لرزید و خون به صورتش دوید، رسر

 زمزمه کرد  

 : 
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ی نمیذاره عروس شم.   _  ر  آشیی
خانجون بدون هیر

مطمئنم قبل ازدواج صب تا شب کالس واسم  

 میذاره.  

و ت  توجه به چهره ی گرفته ی سورنا آرام خندید.  

دست سورنا دور شانه اش خشک شده ماند. عشقر  

ر تعریف از خانجون دیده یم   که از هر واجش حی 

شد، او را بیش از پیش یم ترساند، نیم دانست  

 چگونه این خی  هولناک را به او بدهد.  

به کمک هم ظروف را درون ظرفشوتی گذاشتند و  

 سورنا برای تعویض لباس به اتاقش رفت.   

 یم  
ی

با اینکه فقط چند روزی بود ساحل پیشش زندیک

از او به جا   کرد اما هر طرف را که نگاه یم کرد، ردی 

بود و این باعث لبخند گاه و ت  گاه روی لب هایش یم  

شد. خییل زود لباس هایش را با لباس های راحتر  

 عوض کرد و از اتاق خارج شد.  
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کوله و وسایل ساحل را درون صندوق ماشینش  

 گذاشته بود تا مبادا چشمش به آنها بیفتد.  

خانه برگشت، ساحل را دید که داش ر ت  وقتر به آشیی

چای درست یم کرد. دیدنش در قاب خانه اش هر  

لحظه بیشیر از قبل با دلش بازی یم کرد. شانه اش را  

به دیوار تکیه داد و یک دل سی  نگاهش کرد که با  

ر و هل را بر میداشت، پس   احتیاط داشت دارچی 

 یادش بود او چای را چگونه یم نوشید؟!  

ه رسد  حس خوت  داشت! نزدیگ اش به او زیبا بود چ

 به اینکه حواسش را هم تی اش یم فرستاد.  

راه آمده را رفت و به اتاقش برگشت تا پیل استیشنش  

 با آن دخیر  
ی

ون کشد. زندیک را از درون کمدش بی 

ی بود که تصور یم کرد.   ر  لذتبخش تر از چی 
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 ]08:49 31.05.20[  

دیگه دلم  میشه با تلفنت یه زنگ به خانجون بزنم؟  _ 

 تاب نمیاره، حرف زدنمم که االن درست درمون شده.  

دستان سورنا روی دستگاه ماند و عرق رسدی روی  

 کمرشنشست.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا آب دهانش را قورت داد و رسی    ع برای محیا  

 نوشت : 

؟   _   خونه ی خانجوتر

انتظارش زیاد طوالتر نشد و پیام محیا زیرش نقش  

 بست :  

 نه.   _ 

ر  اینکه پیل  نفس راحتر کشید و از اتاق خارج شد. حی 

خانه رفت و   ر ر یم گذاشت به آشیی استیشن را روی می 

 تلفن را به دست ساحل داد :  

 فقط باز بغض نکتر خب؟   _ 

ساحل با دستهاتی لرزان و قلت  به تالطم افتاده رسی  

ر کرد و شتاب زده تلفن را گرفت. آنقدر   باال و پایی 

اره ی  دلش تنگ صدای خانجون بود که چند بار شم

 عذاب  
ی

خانه را اشتباه نوشت. حاال عالوه بر دلتنگ
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

وجدان هم داشت، ت  خی  و ت  اذن از او، خودش را  

به سورنا محرم کرده بود و دو شب هم خانه اش  

مانده بود، مطمئنا شماتت های ت  شمار خانجون را  

به دنبال داشت، اما اگر یم فهمید قصدشان جدی  

دکمه ی وصل تماس   است، شایدکیم آرام یم گرفت. 

را لمس و سیع کرد افکار رسزنش کننده اش را پس  

 بزند.  

سورنا با دقت و با غم نگاهش یم کرد که چطور به  

هیجان افتاده بود. ساحل خسته از تکیه دادن به  

 عصا، روی صندیل نشست و با غصه گفت :  

 بر نمیداره.   _ 

 و دوباره شماره گرفت. سورنا رو گرفت و گفت :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

عت دهه، شاید خانجون خوابیده. فردا صبح  سا _ 

 زنگ بزن.  

ساحل نگاه نامطمئتر به ساعت کرد و با خودش فکر  

کرد چرا حس عجیب و مبهیم داشت. چرا خانجون  

 روز آنطور که باید نگراتر خرجش نکرده بود.   3بعد از 

 به صنم زنگ بزنم؟   _ 

خیال راحت  چون از قبل با صنم هماهنگ بود با  

 گفت :  

 آره عزیزم راحت باش.  _ 

 خوب بود که نگفته بود به محیا زنگ بزند.  

ر را یم گفت. فقط خدا   امشب بالخره همه چی 

 کمکشان یم کرد.  

 صنمم که بر نمیداره. ای بابا!  _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا خییل زود از جایش بلند شد تا مبادا حرف  

 محیا پیش کشیده شود.   

 دا یم برمت پیش خانجون.  بیا فر  _ 

 و قلب خودش از حرفش تی  کشید.  

 ساحل نگاه ذوق زده ای به او انداخت و گفت :  

؟   _ 
ی

 راست میگ

 سورنا پیشاتر اش را بوسید و به سختر زمزمه کرد :  

. راست میگم.   _   آره دلی 

خودش چای ریخت و سیتر را به هال برد بعد با  

لویزیون بنشیند در  احتیاط به او کمک کرد تا مقابل ت 

حایل که تمام مدت واژه ها در رسش یم چرخید و  

وع کند.   نمیدانست از کجا رسر
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

تلویزیون را روشن و دستگاه را به تلویزیون وصل کرد  

 و سپس با هیجاتر که به صدایش یم پاشید گفت :  

 خب حاال بریم واسه یه دست بازی خفن!   _ 

ساحل آرام نگرفته بود اما به ناچار  با اینکه هنوز قلب  

ی نگفت. یک   ر لبخندی زد و از آشوب درونش چی 

س عجیب و ناراحت کننده در دلش به پا شده   اسیر

ی از خانجون پیدا نیم کرد.   بود که دلییل جز ت  خی 

اما به روی خودش نیاورد و دل به دل سورنا داد تا  

 حداقل شب او خوب به پایان برسد.  

 کدوم تیم؟    _ 

 معلومه بارسا!   _ 

 بارسا که منم!   _ 

 ساحل به سمتش برگشت و گفت :  

 خب جفتمون بارسا باشیم.  _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا خندید و در حالیکه تیمش را عوض یم کرد  

 زمزمه کرد  

 : 

کیف نمیده اونطوری، بعد از چند دهه بخاطر عزیز    _ 

 دلم تیممو عوض میکنم.  

ساحل باال آمد. با مهر و لذتر  لبخند تا درون چشمان 

ین نگاهش کرد که بخاطر رسحال آوردنش از هیچ   شی 

کاری دری    غ نیم کرد. دستر روی صورت سورنا کشید  

 و با دلهره ت  هوا زمزمه کرد :  

؟   _   اگه خانجون رضایت نده چی

 ها اسم خانجون مثل ملکه ی عذاب سورنا شده  
ی

تازیک

تمام روح و تنش را یم  بود، هر بار که به میان یم آمد 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

لرزاند. آب دهانش را قورت داد و در حالیکه چشم  

 از تلویزیون نگرفته بود جواب داد :  

 برای چی رضایت نده؟   _ 

ساحل شانه ای باال انداخت و در حالیکه هنوز  

دستش روی صورت سورنا مانده بود، ت  حال جواب 

 داد :  

ید  نمیدونم، من تموم عمرم بدشانیس آوردم، شا _ 

 اینم یگ...  

؟   _   تو چیکار میکتر

جمله در دهان ساحل ماسید و گیج نگاهش کرد.  

سورنا نیم نگایه به چهره ی گنگش انداخت و  

 سوالش را دوباره تکرار کرد :  

؟   _   اگه همه مخالف باشن، تو چیکار میکتر

 خب... خب.. معلومه!   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 چی معلومه؟!   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
 موندنم به پات!     یگانه علیزاده 

جواب قاطع و مصممش لبخند به لب های سورنا  

کشید اما نه آنقدر که کابوس خی  فوت خانجون از  

 ذهنش برود.  

بیشیر از همه دوست داری ساحل؟  تو دنیا کیو  _ 

 ساحل ابروتی باال انداخت و گفت :  

 _   !  فکر کنم خودت میدوتر

 _   !  اگه میدونستم که نیم پرسیدم دلی 

 خانجون و شما آقای خانزاده!   _ 

با وجود شیطنت ساحل اما لب های سورنا نخندید.  

د، اما  اینکه حرفر از مادرش نزده بود، او را یم ترسان 

 افکارش را پس زد و دوباره پرسید:  

؟    _   کدوممون بیشیر



  

    _ 
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    فتاده در آب ماه ا                                 

 
 سورنا؟!   _    یگانه علیزاده 

 بگو دیگه!  

ش، مامانتو بیشیر دوست   _  نمیشه! مثل اینه که بیی

 داری یا بابات؟  

 سورنا اخمو غر زد و گفت :  

 مرش که روشنم کردی من باباتم!   _ 

 ساحل به خنده افتاد و گفت : 

 اشتباه فهمیدی!  نه نه! منظورمو  _ 

ر آنکه برای خودش و   سورنا چشم غره ای رفت و حی 

 او ترکیب یم چید با غرغر زمزمه کرد :  

 ساحل؟   _ 

ساحل متعجب از این یکهو صدا زدنش آن هم وسط  

 بحث قبل، متعجب جواب داد :  



  

 _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
 بله؟   _    یگانه علیزاده 

بیا! میگه بله! مگه به بابات داری جواب میدی  

 م آلود و پر از بچه؟ چهره ی اخ

  

 ]08:49 31.05.20[  

نارضایتر اش چنان به چشم ساحل خوش نشست که  

تمام نگراتر های چند دقیقه قبلش را فراموش کرد و  

تمام وجودش مست از حضور آن همه نزدیک سورنا  

 شد. با لبخندی دندان نما جواب داد : 

 جونم سورن جونم؟!   _ 

 خندید و چشمانش برق زد.  لبهای سورنا  

ساحل خودش را پیش کشید و دستش را به گردنش  

 آویخت.  
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    فتاده در آب ماه ا                                 

 
صورتش از آن فاصله ی نزدیک مردانه تر از همیشه     یگانه علیزاده 

 در  
ی

به نظر یم رسید. چشمان ساحل با شیفتگ

 صورتش چرخید.  

ر بار پیش روی یم کرد و هیچ دلش    داشت برای اولی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر مانعش شود. با   نمیخواست خاطرات غم انگی 

 که حاال از او پر زده و مهری که گوتی صد  
خجالتر

برابر شده بود لب هایش را به گردن سورنا چسباند و  

او به دل داشت بوسید. بوسه  با تمام احساش که از 

 پر رسر و شوری به جان مرد جوان  
ر

ی گرمش، داغ

بان قلبش اوج   ل ضر انداخت آنقدر که بدون کنیر

گرفت و تنش از حرارت آتش گرفت. حاال قلبش در  

گلویش یم تپید و با ناشر گری سیع داشت حواسش را  

از عشقر که در آغوشش تکان میخورد پرت کند.  

رداشت و با صداتی که کیم دستپاچه  دسته را دوباره ب 

 به گوش یم رسید زمزمه کرد : 

 _   . ین ترکیبو چیدم واست، بگی   بهیر

ساحل ت  توجه به حرفش، انگار که بعد از مدت ها  

به مسکن همه ی دردهایش رسیده بود، صورتش را  
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    افتاده در آب ماه                                  

 
   یگانه علیزاده 

به شانه اش کشید و از بوی خوش آغوش محکم و  

 مردانه اش دم عمیق گرفت.  

لمس تنش، نزدیگ بیش از حدش، همه و همه برای  

قلب محبت ندیده اش، سور و سات به پا کرده بود.  

وس، از نزدیگ با هر مردی،   او که بعد از تعرض سی 

در هر فضای بسته و بازی واهمه داشت، نمیدانست  

چرا به حضور همیشه نزدیک سورنا واکنش نشان نیم  

گردنش حلقه کرد و    داد؟! دست سالم ترش را دور 

رسش را روی شانه اش گذاشت. فردا این آغوش و این  

پادشایه به رس یم رسید و او قصد داشت خوب  

ه کند. سورنا دسته ها را کنار گذاشت و   انرژی ذخی 

دستش را دور کمرش حلقه کرد و او را به خودش  

نزدیک تر کرد. نیم خواست نگراتر افتادن از روی  

ر باری بود که ساحل  پایش را داشته باشد  . این اولی 

خودش پیش قدم یم شد و او نمیخواست پشیمانش  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

کند. خودش را به آن راه زده بود تا ساحل مبادا  

میده شود و خودش را از او دری    غ کند.   دوباره رسر

فکرش به هر طرف رسک یم کشید و آخر رس جلد  

ی که در آغوشش کز کرده بود یم شد.     خانه و دخیر

ِ ه 
دخیر میشه خجالتر و گریزانش حاال چه خوب  دخیر

 راه و ت  راه مهمان آغوشش یم شد!  

ک   سورنا رسش را کیم عقب برد تا بتواند دخیر

چسبیده به سینه اش را تماشا کند، ساکت و صامت  

به تنش سنجاق شده بود و صداتی از او در نیم آمد.  

 ت  حد در تنش به پا شد. آنقدر  
شوری عظیم و شوفر

ر آنکه نرم نرم او را   که به آرایم  رسش را پیش برد و حی 

 یم بوسید زمزمه کرد :  

 ساحل؟؟   _ 

ساحل مست رخوت آغوشش هویم کرد که به گوش  

 سورنا  
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    افتاده در آب ماه                                  

 
   یگانه علیزاده 

نرسید. سورنا با ناباوری دوباره نگاهش کرد و قلبش  

شدیدتر از قبل لرزید. این دخیر بچه با او داشت چه  

همانطور نشسته چرخیسر به خود  یم کرد؟ با احتیاط 

داد و کمرش را به پشتر کاناپه تکیه زد. دوباره و پر  

دقت تر نگاهش کرد و با خودش فکر کرد، نکند  

وع شد!    _ خوابش برده بود؟  ؟ بازی رسر  بچه کجاتی

صدای کیم بلندش، ساحل را بالخره به خود آورد. با  

چشماتر منگ و کیم خوابآلود رس از شانه اش  

برداشت و گیج نگاهش کرد. اگر یم گذاشت یم  

ین عمیق   توانست تا ابد در امتداد این سکوت شی 

 بخوابد.  

چشمان سورنا به قاب پیشاتر اش خورد و با تحی   

 پرسید :  

 خوابیده بودی؟؟   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ساحل دستر به صورتش کشید و گفت :  

 خواب؟ فک کنم رفته بودم کما!  _ 

جا کنده شد و با بهت نگاهش کرد. مگر    قلب سورنا از 

هر کلمه اش چه داشت که قلب مرد با تجربه ای  

 مانند او را اینطور یم لرزاند؟!  

 آب دهانش را قورت داد و گفت :  

 یعتر انقد بغیل بودی؟   _ 

گونه های ساحل رنگ گرفت و خودش را در  

آغوشش جفت و جور کرد، صدای بم و پر خنده اش  

 اره بافر نگذاشته بود :  دل به دخیر بیچ 

 منم تا قبل این نیم دونستم!   _ 

لحن مظلوم و معصومش خنده ی سورنا را به هوا  

برد. بلند و جانانه خندید و در حایل که دست دور  

 شانه اش یم پیچاند زمزمه کرد :  
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    افتاده در آب ماه                                  

 
   یگانه علیزاده 

 _   ! از بس به خودت سختر دادی و از دستم در رفتر

!   تنها کاری که باید بکتر 
ی

 اینه که بگ

 اونوقت وسط آب و آتیش، ت  خیال آدم و عالم...  

د و ادامه داد :    او را محکم تر به خودش فشر

 برت میگردونم رس جات!   _ 

ساحل مست صدای گرمش و دیل که مثل مایه در  

ر یم شد زمزمه کرد :    تنِگتنگ سینه اش باال و پایی 

؟ سورنا رسش را   _  بوسید و  همیشه عاشق من میموتر

 گفت :  

 همیشه!   _ 

؟ پس هنوز   _  اگه یگ بهیر از من اومد تو زندگیت چی

 یم ترسید!  

 سورنا آیه کشید و گفت :  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

واسم درد داره که هنوز عشقمو باور نکردی اما  _ 

باهاش کنار میام چون تاوان اشتباهمه، فقط  

  میخوام با تموم تار و پودت اینو بدوتر که آدم وقتر 

عاشق میشه، عاشق ماهیت طرف میشه نه ظاهرش!  

که صد تا بهیر از عشقش هم بیان به چشم اون نمیاد  

و راه برای رفتنشون باز میکنه. پس دیگه تکرار  

مکررات نکن، تو نگار نیستر که از یه ساحل دیگه  

، میفهیم؟   ر و آخرین واسم هستر ش. تو اولی 
 بیر

ون یم آمد مثل تکه    هر واژه ای که از دهان سورنا بی 

ای گمشده از پازِل قلِب ت  قرارش بود که داشت کامل  

ی ب   ر  یم شد، صداقت چی 

  

 ]08:49 31.05.20[  

ود که دل حس یم کرد و وقتر از عمق وجود بر  

 میخاست در عمق وجود هم یم نشست.  
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    افتاده در آب ماه                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ساحل روی سینه اش را بوسید و جواب داد :  

ه!  میفهمم! ویل  _   حافظه ام عیب کرده یه یادم می 

سورنا که انتظار این حرفش را نداشت، متحی  تک  

 خندی زد و گفت :  

؟!   _   یعتر چی

ساحل خودش را باال کشید تا در صورتش نگاه کند،  

دلش میخواست حرکت چشمانش را با تمام وجود  

 یم کرد، ت   
حس کند که از حرفش چه برداشتر

 یم آمد؟  حوصله یم شد و یا به وجد  

! هر روز دم گوشم بخوتر تا   _  یعتر یه باید تکرار کتر

 آویزه ی گوشم بشه.  

چشمان سورنا در صورتش دودو زد و تصویری را به  

 نمایش گذاشت که ساحل یم خواست.  
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   یگانه علیزاده 

 کنم که همه ی   _ 
ر
یعتر هر لحظه باید کالبد شکاف

 زندگیم شدی؟!  

 تخیس زمزمه کرد :  تن دخیر لرزید اما با 

 آره! همش بگو!   _ 

 و برای بوسیدنش خودش پیش قدم شد.  

نفس در سینه ی سورنا حبس شد و انگار همه ی  

کائنات از نفس باز ماند. این ساحیل که با این  

رسسختر داشت قلبش را به بازی یم گرفت همان  

 دخیر خجالتر چند روز قبل نیم  

ی استعداد های  توانست باشد. انگار به یکباره همه  

ی در وجودش شکوفا شده بود. هنوز مست   دلی 

یتر بوسه اش بود که ساحل تند و فرز پس کشید   شی 

 و آن اتصال اغوا کننده را خاتمه داد.  
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ت زده نگاهش کرد در حالیکه به نفس   سورنا حی 

 نفس افتاده بود :  

 قصد داری به کشتنم بدی نه؟!   _ 

از کالم پر استیصالش به لرزه   همه ی وجود ساحل

افتاد. حاال قلب خودش هم دیوانه وار به سینه اش  

 یم خورد.  

 _   !  متر
ی

 نه وقتر که خودت دلیل زندیک

 _   !  بچه تو امشب میخوای منو دیوونه کتر

 کاری که تو همیشه با من ت  دفاع یم کردی!    _ 

ی؟   _   پس داری انتقام میگی 

ر آنکه صورت متحی  اما پر    ساحل به خنده افتاد و حی 

 شوق سورنا را یم بوسید جواب داد :  

نه فقط با اون قسمت دیگه از شخصیتم آشنات   _ 

  !  میکنم پش حاچ 
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 من بیشیر عاشق این قسمتتم خوشگله!   _ 

انه ای کرد و دسته ی افتاده ی   ساحل خنده ی دلی 

پیل استیشن را برداشت، اما در همان حال تاکیدی  

 گفت :  

باید عاشق همه جور مدل من باشر پشجون وگرنه   _ 

 معامله مون جوش نمیخوره!  

سورنا رسش را خم کرد و در حالیکه گردنش را یم  

 بوسید با صدای بم و خش گرفته ای زمزمه کرد :  

 _    !  معامله ی ما خییل وقته جوش خورده دلی 

 * 

الت در ذهنش ردیف یم  با وجود اینکه کلمات و جم

شد و هر بار به قصد افشاگری صدایش یم زد اما باز  

لحظه ی آخر زبانش نیم چرخید و بحث را عوض یم  

کرد، عذاب وجداتر که بابت دست دست کردنش در  
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ر » فردا یم برمش   رسش به پا شده بود را با گفیر

بهشت زهرا « خاتمه داد. شاید خودخوایه بود  

چه که بود دست و دلش رضا   شاید هم ترس، اما هر 

نمیداد باز اشک به چشمش بدواند. تازه داشت رس پا  

یم شد، زخم لبش بسته شده بود و حاال دیگر بعد از  

هر کلمه خونالود نیم شد، تازه یاد گرفته بود با دست  

و پای شکسته چطور راه برود و یا با غصه ی صورت  

زخیم اش کنار بیاید. تازه لبخند، روی لبش و  

خوشحایل در چشمانش النه کرده بود، چطور یم  

توانست از همه ی این ها بگذرد و آن خی  هولناک را  

وع شده بود   بدهد. شت  که با هزار قول و قرار رسر

 بدون انجام دادن حتر یگ اش هم به پایان رسید.  

صحبت از مادرش، کامران، خانجون همه و همه به  

 از لب باز کند.   فردا موکول شد و سورنا نتوانست لب 
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هنوز دو دور بازی نکرده بودند که ساحل قید بازی را  

 خودش را پرت آغوش سورنا کرد و  
ی

زد و با خستگ

 گفت :  

 من خوابم میاد.   _ 

ی بگوید و یا خجالت   ر و قبل از اینکه سورنا چی 

 مانعش شود ادامه داد :  

اگه تو اذیت  همینجا میخوابم و همینجوری! البته  _ 

؟!    نمییسر

 سورنا خندید و گفت :  

 کور از خدا چی میخواد؟ دو چشِمچشم بینا!    _ 

ساحل خوشش آمد و دستش را دور گردنش محکمیر  

 کرد.  

با اینکه سایش صورتش به سینه اش درد به همراه  

داشت، اما نمیخواست خودش را از لذتش محروم  
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کند. چشمانش را بست و بدون هیچ فکر دیگری  

 خودش را مهمان خواب کرد.  

 * 

صدای زنگ تلفنش از دور دست ها به گوش یم  

رسید. انگار رسش را در آب فرو کرده بودند که صدا  

ها را مبهم و ناواضح یم شنید، اهمیتر به زنگ ادامه  

 رسش را  
ی

دارش نکرد و با همان گیچ  و خواب آلودیک

ی ساحل بچسباند  پیش برد تا لب هایش را به شقیقه 

و یک بار دیگر از حضور در آغوشش غرق لذت  

شود، اما با حس خایل بودن حجم تنش، خواب از  

رسش پرید و متحی  چشم گشود. خودش تنها روی  

کاناپه بود و اثری از ساحل به چشم نیم خورد. هنوز  

چشمانش یک دور نگشته بود که ساحل را مقابلش  

خانه دید.   ر  در آشیی
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 و چشمان مست خوابش هم  
ی

حتر خواب آلودیک

نتوانست مانع از تشخیص چهره ی ت  رنگ ساحل  

صاف و کرخت ایستاده و تلفن زیر گوشش بود،  شود. 

🍀   

  

   31.05.20   08:50    

🍀   

#  _ 179   

#  _  _  _    

#  _    
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رنگ صورتش پریده و انگار روح از تنش پرواز کرده  

ی در قلب سورنا تکان خورد، مثل وحشت و   ر بود. چی 

بیم شدید. خواب از رسش پرید و از جا پرید. زمزمه ی  

ترسیده و آرامش که ساحل را صدا یم زد با افتادن  

ورنا وحشت  عصا از دست دخیر در هم آمیخت. س

کرده یا خدا گفت و به سمتش دوید، اما قبل از اینکه  

ر افتاد...    آوار شد و به زمی 
 برسد تن زخیم دخیر

 خدا دستش... پاش..   _ 

ر   و با وحشتر که داشت سکته اش یم داد، روی زمی 

افتاد و رس ساحل را در آغوش گرفت. چشمان دخیر  

صورتش یخ کرده بود، آرام  روی هم افتاده و پوست  

تکانش داد و صدایش زد اما هیچ واکنیسر به چشم  

نیم خورد. صدای کوبش شدید قلبش به گوش  

خودش هم یم رسید. دست و پایش یم لرزید و نیم  

دانست کار درست چیست؟ ساحل پیش چشمش از  
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ر کوبیده شده   حال رفته و با آن بدن زخیم به زمی 

که نمیتوانست واکاوی  بود و او آنقدر ترسیده بود  

کرده و علت اصیل ماجرا را بیابد. با عرق رسدی که  

ه ی پشتش نشسته بود، دست زیر پای ساحل برد   تی 

و محتاط و ترسیده او را به آغوش کشید. تمام رسش  

پر بود از عجز و البه در پیشگاه خدا، که نکند باز  

ر   ش از او گرفته شود. سوییچش را از روی می  دخیر

 و بالفاصله از خانه خارج شد.  چنگ زد 

خیابان های پر ترافیک و چشمان بسته ی ساحل  

همان اندک تاب و تواتر هم که داشت را از او گرفته  

 بود. تا مقابل  

بیمارستان متوقف کرد مرد و زنده شد، دل برایش  

به ی جدی تری به بدن کوفته   نماند. اگراین بار ضر

امید ذره ذره داشت از تنش پر   اش وارد یم شد چه؟

یم کشید. همراه با پرستاران رساسیمه وارد بخش شد.  
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رس پرستار که از بار قبل با او آشناتی پیدا کرده بود تا  

چشمش به او و بعد به بیماِربیمار روی تخت افتاد  

 متعجب صدا بلند کرد و گفت :  

 باز چی شده؟   _ 

در بر روی  پرستاران ساحل را وارد اتافر کردند و 

 چشمان منتظر و آشوب سورنا بسته شد.  

 پرسیدم چی شده؟   _ 

صدا ها در رس سورنا کم و زیاد یم شد، یم شنید اما 

ه به پنجره ی کوچک درب   نیم فهمید. چشمانش خی 

اتاق بود که پرستار های حلقه زده به دور جسم ت   

جان ساحل را نشان میداد. بغضش گرفته بود،  

ورده و از این همه مشکل دیگر  ترسیده بود، کم آ

 خسته شده بود.  

؟   _  ر  خورده زمی 
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با صدای شایک و عصباتر رس پرستار به سمتش  

... اما   ر چرخید و منگ نگاهش کرد. خورده بود زمی 

ر شده   قبلش؟ تلفتر که همزمان با افتادنش پخش زمی 

دار شده بود!   ها را ثابت یم کرد. پس خی  ر  بود خییل چی 

چشمانش پر از استیصال شد و با بغیصر که راه  

 گلویش را بسته بود فقط لب زد :  

 خی  بد شنیده.   _ 

رس پرستار بدون مکث به درون اتاق دوید و صدایش  

 به گوش یم رسید که یم گفت :  

 شوک عصت  بهش وارد شده.   _ 

سورنا دستر روی صورتش کشید و با زاری رو به باال  

 زمزمهکرد :  

یش بشه.  خدا!  _  ر  کن نذار چی 
ی

 دوباره مردونگ
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ر   هنوز چند روز بیشیر از ترخیصش از همی 

بیمارستان نگذشته بود که دوباره او را بر یم گرداند.  

ذهنش رفت به دنبال تلفن و مخاطبان احتمایل. خییل  

سخت نبود که معمای در ذهنش، حل شود. هر که  

اده بود وگرنه دلیل  بود خی  فوت خانجون را به او د

دیگری برای از حال رفتنش پیدا نیم کرد. خودش را  

لعنت کرد که چطور مستر خواب کار دستش داده و  

خودش برای جواب دادن به تلفن برنخواسته بود.  

شاید اگر خودش جواب یم داد، حاال جلوی این  

 حادثه گرفته یم شد.  

زه  به دنبال تلفن، دست در جیب هایش فرو کرد که تا

یادش آمد اصال از خانه برنداشته بود. ندیده جد و  

دار کرده بود به رگبار فحش   آباد کیس که ساحل را خی 

و لعن بست. انگار یک روز خوش به او نیامده بود.  

ر حماقتر کرده است؟   اصال نیم فهمید چه کیس چنی 
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با تاکید فراوان به همه هشدار داده بود که مقابل  

ند تا خودش پیک این   ساحل جلوی زبانشان را  بگی 

خی  هولناک باشد اما خی  نداشت که بد شانس تر از  

 این حرف ها بود.  

ساعت بعد که رسپرستار به رساغش آمد، فقط   4تا 

س و پریشاتر کشید. هر فکر ناخوشر که وجود   اسیر

داشت از ذهنش گذشته و مانند موریانه رسش را  

وند درمانش چرا این همه به  خورده بود. نیم فهمید ر 

درازا کشیده شده بود، هر بار هم که یم رفت با درب  

 بسته و برخورد جدی دکیر ها روبرو یم شد.  

وقتر رس پرستار با غصه نگاهش و با تاسف زمزمه کرد  

 : 

 میتوتر ببینیش.   _ 

 جای خوشحایل فقط ته دلش خایل شد.  
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اینکه دلیل اندوه  با سستر از جا بلند شد و قبل از 

سد او را رفته دید.    رسپرستار را بیی

 که  
ر
با قلت  که محکم به سینه اش یم خورد و عرف

رسر از شقیقه هایش یم ریخت به طرف اتاق پیش   رسر

رفت. انگار پاهایش را یم کشید و به زور به سمت  

 اتاق پیش یم برد.  

ین صدای  ممکن بست،  در را باز کرد و با کمیر

روبرویش دخیر وصله پینه شده اش طاق باز دراز  

کشیده و در سکوت به سقف باالی رسش زل زده  

بود. حاال قلب سورنا وحشت زده تر به سینه اش یم  

خورد، انگار رسیدنش به آن تخت باعث برمال شدن  

خی  های بدتری بود. کشان کشان خودش را رساند و  

 مق ساحل را گرفت.  با اضطراب دست یخ کرده و ت  ر 

 ساحل؟؟ عزیزم؟؟   _ 
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مردمک چشم دخیر هنوز ثابت مانده بود. میمیک  

صورتش خشک و ت  انعطاف به نظر یم رسید.  

سورنا آب دهانش را قورت داد، پشت دست دخیر را 

 به نریم بوسید و آرام تر صدایش زد :  

؟   _  وتر ر ؟ می   دلی 

ی که عایدش شد،  ر سکوت بود و سکوت!  اما تنها چی 

ه شده بود.   حاال عالوه بر نگراتر ترس هم به دلش چی 

دستش را آرام روی گونه اش کشید و با لحن لرزان و  

 بغض آلودی لب زد :  

 دور چشمات بگردم، یه لحظه نگام کن.   _ 

اما سکوت بود که به گوش یم رسید. حتر یک مییل  

 هم مردمک چشم  

  

 ]08:50 31.05.20[  
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خورده بود. با بغیصر که در گلویش دویده  ش تکان ن

بود روی چشمانش را بوسید، روی زخم هایش را  

بوسید، لب هایش را دوباره و سه باره بوسید اما دری    غ  

از یک واکنش. حاال صدای وحشت کرده ی قلبش در  

 تمام اتاق پیچیده بود.  

 دلی  دارم کم میارم، مرگ سورن یه حرفر بزن.   _ 

اشک راه باز کرد و از گوشه چشم  دانه های درشت 

ر لغزید اما بازهم سکوت بود و سکون.    پایی 
 دخیر

رسپرستار ت  اذن و اجازه داخل آمد و سورنا با هول و  

 وال به سمتش چرخید و گفت :  

نه، نگامم نمیکنه.   _  ر  حرف نمی 

ی نگفت.   ر ر شد و چی 
 رسپرستار مشغول نوشیر

 کرار کرد :  سورنا عصت  و ترسیده ت 

نه باهام، یم شنوی؟   _  ر  میگم حرف نمی 
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رسپرستار نگاه محزوتر به ساحل و چشمان بازش  

 گفت :  
ی

 انداخت و به آهستگ

 سایکوز!   _ 

سورنا منظورش را نفهمید و در حالیکه با هر دو  

دست، دست ت  رمق ساحل را محکم گرفته بود گفت  

 : 

درست و درمون بگو چش   تلگرافر حرف نزن خانوم، _ 

شده؟ رسپرستار عالیم حیاتر ساحل را چک و سپس  

برگه ای از شاش اش جدا کرد و به دستش داد. سورنا  

 مات برگه را گرفت و رسپرستار توضیح داد:  

این برگه نتیجیه آزمایش های ما تو این چند   _ 

ساعته. دکیر روان شناش که آوردیم باال رسش میگه  

 ش
ی

 دید یا به اصطالح...  دچار افشدیک
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نگایه به سورنای وارفته انداخت و به آرایم ادامه داد  

 : 

 جنون آتر شده!   _ 

ر و زمان از حرکت ایستاد و صدای رس   انگار زمی 

پرستار مثل ناقوش مرگبار در رسش اکو شد. با رسی  

 گیج و چهره ای ت  رنگ تکرار کرد :  

؟   _   جنون آتر

 یعتر چه؟  و انگار تازه یم فهمید  

قفسه ی سینه اش از ترس بود و یا خشم؟ اما  

ر یم شد. رس پرستار آب دهانش را   وحشیانه باال و پایی 

 قورت داد و رسی به نشانه ی تایید تکاند و گفت :  

بعد از اینکه از شوک برش گردوندیم رفتار های   _ 

عجیت  از خودش نشون داد، به سمت یگ دو تا از  
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   یگانه علیزاده 

ی رو که دور و برش   پرستار ها حمله کرد و  ر هر چی 

 بود، شکوند.  

چشمان سورنا گرد و ناباور شد. وحشت کرده بود و  

حرف های ضی    ح و ت  پرده ی رسپرستار بیش از پیش  

 قلبش را یم تکاند.  

تشخیص یگ از بچه های کادر، مرصف قرص روان   _ 

بودم بخاطر  گردان بود ویل چون من از شما شنیده  

ر دیگه   خی  بد شوک شده، فهمیدم قضیه یه چی 

است. اما برای محکم کاری آزمایش گرفتیم. نمیدونم  

ر بود و   خوشبختانه بگم یا بدبختانه، اما خونش تمی 

هیچ موردی نداشت. بالفاصله دکیر های روان  

پزشک باالی رسش اومدن، چند تا آزمایش بالیتر  

که پیش روتونه.    روش انجام شد و نتیجه اش اینه

روند اثباتش یک تا دو هفته طول میکشه ویل من  
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   یگانه علیزاده 

ر موردی چند سال قبل مشاهده کردم،   همچی 

 همشت به جنون کشیده شده آقای خانزاده!  

  

ر   انگار دستر او را هل داد و از لبه ی پرتگاه پایی 

انداخت. در یک ثانیه تمام دار و ندارش را از دست  

 و تو خایل.  رفته دید. انگار پوچ شد 

ر خی  وحشتنایک   رس پرستار نیم فهمید برای دادن چنی 

باید کیم جانب احتیاط را رعایت کند؟ مگر از یک  

 ساده خی  یم داد؟ نیم دانست وقتر با  
ی

رسماخوردیک

این ضاحت بگوید دین و دنیایش دیوانه شده است  

 یعتر چه؟  

نگاهش با بهتر عظیم از رسپرستار جدا شد و افتاد  

ه ی سقف بود.  روی س  هنوز خی 
احل. چشمان دخیر

  .  بدون ذره ای تغیی 
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   یگانه علیزاده 

 رسپرستار تک رسفه ای کرد و زمزمه کرد :  

 باید از اینجا برده بشه.   _ 

 سورنا هنوز مات مانده بود.  

ی بشه. چون هم به خودش آسیب   _  باید حتما بسیر

 یم زنه و هم به بقیه.  

برد و روی صورت   سورنا دستان لرزانش را پیش 

 ساحل کشید.  

مردمک چشمش هنوز ثابت بود، انگار که خشک  

 شده باشد.  

  
ی

ی به ساحل کرد و به آهستگ ر رسپرستار نگاه غم انگی 

 و در کمال احتیاط ادامه داد :  

ی بشه، اونم توی... توی... تیمارستان!   _   باید بسیر



  

  

  
 2538 

  

    افتاده در آب ماه                                  

 
   یگانه علیزاده 

واژه ی تیمارستان مشتر بود که از ناکجا به صورت  

ت و ناباوری را    سورنا  کوبیده شد. تمام وجودش حی 

 فریاد یم کشید  

 : 

مش تیمارستان؟؟ ساحلو؟؟   _   بی 

 باید تحت نظر باشه.   _ 

با بغیصر که در گلویش جاخوش کرده بود مثل پشر  

 بچه ها توپید :  

 برو بابا.   _ 

لب هایش یم لرزید و قلبش رسسام گرفته بود اما نیم  

 وحشتش را نشان دهد.  خواست 

 اون هیچیش نشده از اینجا یم برمش.   _ 

 رس پرستار با غصه راهش را بست و گفت :  
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   یگانه علیزاده 

االن با آرام بخش خوابیده، اثرش که بره مثل   _ 

ی   دیوونه ها... به حتم که نیم فهمید حامل چه خی 

است وکرنه کیم بیشیر مراعات حال خراب مزد  

 مقابلش را یم کرد.  

ون  سورنا با  فریادی که تمام رگ های گردنش را بی 

 پرانده بود وسط حرفش پرید و عربده زد :  

، نشده...   _   اون دیوونه نشده لعنتر

رسپرستار از فریاد وحشتناکش تکاتر خورد و چشمانش  

ر نیم کرد یک کالم دیگرش   ناخوداگاه بسته شد. تضمی 

نکشاند. اما در مقابل  مرد روبرویش را هم به جنون  

 وظیفه و رسالتش چه یم کرد؟  

؟ صدامو میشنوی؟ باید   _  ساحل عزیزم؟ منو میبیتر

، میخوایم بریم خونمون.    پاشر

 رسپرستار آیه کشید و محتاط تر از قبل گفت :  
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   یگانه علیزاده 

 اون االن تو فکرش جواب تو میده، اینجا نیست.   _ 

  قلب سورنا کم مانده بود از وحشت بایستد، چرا این 

 زن بس نیم کرد؟  

آقای خانزاده این کارو نکن! من شما دو تا رو   _ 

ی خونه، بدون اثر داروهاش   میشناسم، اگه االن بی 

. این کارو با خودت و اون نکن،   ببیتر وحشت میکتر

  .  بعدا پشیمون یم شر

 سورنا ان  

  

 ]08:50 31.05.20[  

ین  گار گوش هایش را پرده کشیده بود،   کوچکیر

واکنیسر نشان نداد، رسسختانه قصد بردن ساحل از  

آن بیمارستاتر که مطمئنا سال های بعد محل  

ر بود   ین کابوس هایش یم شد، را داشت. مطمی  بزرگیر
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   یگانه علیزاده 

این لحظات شوم برای همیشه در ذهنش به یادگار  

 یم ماند...  

 از رس رام برو کنار.   _ 
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 برای من مسئولیت داره.     یگانه علیزاده 

 سورنا داد کشید :  

 مسئولیتش با من!   _ 

 به سینه اش کوبید و ادامه داد :  

با من! من اونو اینجا ولش نمیکنم تا راس راسگ  _ 

  . ر  دیوونش کنی 

باید کیل روان کاو دورش باشن تا معلوم بشه کدوم   _ 

 نوع سایکوزو داره.  

 سورنا عصت  تر داد کشید :  

انقدر برچسب این مرییصر های لعنتیو بهش   _ 

 نچسبون، اون حالش خوبه.  

انگار خودش هم یم دانست فقط دارد تظاهر یم کند.  

 با لحتر بغض آلود زمزمه کرد : 
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؟ دیشب با من بازی  مگه میشه آدم یهو دیوونه شه   یگانه علیزاده 

 کرد صبح اینجوری شد؟ یم شه؟  

ه ی تخت کرد تا رس پا بماند.    و دستش را بند دستگی 

رسپرستار نگاه ناراحتر به مرد مقابلش انداخت که بد  

ی از آن هیبت مغرور و محکم بافر   ر شکسته بود. چی 

نمانده بود، مانند بار قبل تمام ابهتش آب و مثل پش  

 ناتوان شده بود.  بچه ی کوچگ  

ی که بهش داده شده هر چی که بوده مهم ترین   _  خی 

موضوع زندگیش بوده. من هنوز در جریان چند و  

چون ماجرا نیستم اما مورد مشابهشو دیدم. اوضاع  

یش   زنت اصال خوب نیست آقای خانزاده. از اینجا بی 

شبانه روزی  از پسش بر نمیای. ما یه تیم داریم که 

ین مشاور ها.   . با بهیر ر  روی بیمارامون کار میکیر

 سورنا وسط تبلیغاتش با لحن زاری نالید :  
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نمیتونم، مقابلم واینستا خانوم پرستار. کل     یگانه علیزاده 

 بیمارستانم که جمع شن، نمیذارم اینجا بمونه.  

رسپرستار انگار که آخرین امید هایش را از دست رفته  

ر و خ   سته جواب داد :  یم دید با لحتر خشمگی 

؟ آره؟ اون   _  میخوای دیوونگیشو به چشم ببیتر

 قدرت اختیار نداره، دیوانه شده میفهیم دیوانه!  

هر واجش مثل سیم مهلک تمام وجود سورنا را فلج  

 یم کرد.  

چقدر ت  مروت بود که با این ضاحت حقیقت  

نیم  هولناک لعنتر را در صورتش یم کوبید. یعتر  

 توانست درک کند چه آتیسر در دلش یم دواند؟  

دست زیر شانه ی ساحل برد و کمکش کرد بایستد،  

اما آنقدر سست بود که پاهایش خم شد و اگر سورنا  
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ر یم شد. رسپرستار با     یگانه علیزاده  او را نگرفته بود، نقش زمی 

 خشم و استیصال عصباتر توپید :  

 صی  کن ویلچر بیارم براش.  

زیر پای ساحل انداخت و او را  و سورنا ت  توجه دست 

 به آغوش کشید.  

رسپرستار از اتاق خارج شد و سورنا با یک دنیا غم  

ماند و ساحیل که با چشمان راه کشیده حاال به روبرو  

ه بود.    خی 

سنگیتر این عذاب شانه های سورنا را خم کرده بود،  

سته  هر چه غم در تمام دنیا بود انگار به دل او نش

بود. حس کیس را داشت که مال و حالش را در  

طوفان از دست داده و با جیب خایل و رسی پر سودا  

در میانه ی راه گی  کرده بود. ناامیدی داشت از رس و  

کولش باال یم رفت. فکر های مشوش و رسزنش  
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کننده راه باز یافته بودند که مثل موریانه به سمتش     یگانه علیزاده 

شاتر دخیر چسباند و با  یورش یم برندند. پیشاتر به پی 

 لحتر لرزان لب زد :  

؟ نمیذاری صداتو بشنوم؟ مگه   _  دلی  ازم رو گرفتر

ر دیشب چفت تن من نخوابیدی؟ شیطنتات   همی 

 یادت رفته؟  
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   یگانه علیزاده 

 سکوت بود و سکوت...  

 بغض کرده مثل بچه ها نالید : 

 

_                              

                    

🍀   

  

   31.05.20   18:38    

🍀   

#  _ 180   

#  _  _  _    

#  _    
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   یگانه علیزاده 

ر نشسته و پاهایش را با    دراز کرده  روی زمی 
ی

خستگ

 بود.  

پشتش را به پایه ی کاناپه تکیه زده و در سکوتر مرگبار  

ر رها   خانه روی زمی  ر ه به تلفنش بود که نزدیگ آشیی خی 

 شده بود.  

حس پوچی و ناامیدی تمام وجودش را گرفته بود.  

 خانه بوی یاس میداد بوی مرگ!  

 کرده   3
ی

بود اما به اندازه  روز ساحل در این خانه زندیک

سال رد پا گذاشته بود، هر طرف را که نگاه یم   30ی 

ین و مستانه اش به طرز اغراق   کرد خنده های شی 

ی در گوشش یم پیچید. شیطنت ها و لجبازی   ر آمی 

هایش همه و همه مثل فیلم از پیش چشمش یم  

گذشت. با دردی جانکاه در سینه رس چرخاند و  

خوابش برده بود. با تمام  نگاهش کرد که روی کاناپه  

اضار و التماس های رسپرستار و دکیر ها، نگذاشته  
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   یگانه علیزاده 

بود در بیمارستان بماند و پس از امضای انبویه برگه  

اجازه ی ترخیصش را گرفته و او را با خود به خانه  

ر   آورده بود. کیسه های تلنبار شده ی دارو، تمام می 

توان  کنارش را پوشانده بود، مگر بدن نحیفش چقدر  

داشت که این همه زخم بخورد و باز رس پا بماند؟ هر  

بار که حرف های رس پرستار از رسش یم گذشت،  

دلش به یکباره خایل یم شد و عرق رسدی به جانش  

 یم نشست.  

  !
ی

 جنون! سایکوز! دیوانگ

 بود که روی دخیر پر رسر و شورش گذاشته بودند.  
ی

انگ

هم دیده اما   دلش نیم خواست باور کند که این روز را 

شواهد با ت  رحمانه ترین شکل ممکن داشت ثابتش  

 یم کرد.  
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   یگانه علیزاده 

به عقب چرخید و دستش را پیش برد تا روی موهای  

نرم و ابریشم وارش بکشد. چطور باید باور یم کرد  

این بال هم رسش آمده؟ چطور به قلبش یم فهماند  

آرواره  این روز را هم دیده؟ بغض سنگینش داشت به 

هایش فشار یم آورد و چشمانش را از اشگ که نریخته  

 بود یم سوزاند.  

؟ پس من   _  یعتر خانجونو انقد دوست داشتر دلی 

؟ فکر قلب بیچاره ی من نیستر که هر بار به سیخ   چی

؟    یم کیسر و آتیشش یم زتر

رسش را کنار فضای خایل روی کاناپه گذاشت و اجازه  

رو بچکد و یک دل سی   داد تا اشک هایش مردانه ف

د. با تمام خودداری و مثبت   ش را بگی 
عزای حال دخیر

اندییسر اش کم آورده بود، وقتر دکیر ها با آن  

اطمینان این بیماری را تایید یم کردند مگر چقدر  

ر بماند؟    قدرت داشت که خوشبی 
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   یگانه علیزاده 

تلفنش مثل تمام این یک ساعتر که به خانه برگشته  

ورد. حاال دیگر حتر میل نداشت رس از  بود زنگ خ 

ماجرا در بیاورد. دیگر چه فایده ای داشت تا بفهمد  

که؟ چه گفته است؟ مگر ساحلش را بر یم  

 گرداندند؟ تلفن زنگ خورد و زنگ خورد.  

طبییع اش   ل رفتار غی 
رسپرستار گفته بود، برای کنیر

باید مدام قرص های تجویزی را بخورد که ممکن  

 به همراه داشته باشد، یم گفت  است خواب آ 
ی

لودیک

ی   طبییع است و از واکنش های غی  معمول جلوگی 

یم کند. حاال سورنا دو دل مانده بود که به حرفشان  

گوش دهد و یا نه؟ اگر دارو به او یم خوراند که تمام  

ی به رس یم برد پس چطور کاری یم کرد   روز در ت  خی 

 که بخودش آید؟  

رسپرستار گفته بود اگر به بیمارستان اعصاب و روان  

منتقلش کنند شدت داروها کم یم شود چون  
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   یگانه علیزاده 

ساعته مراقب حالش خواهند بود اما او   24پرستاران 

که در خانه دست تنهاست باید مرتب به او  

آرامبخش تزریق کند تا ت  خی  بالتی رس کیس نیاورد. و  

س ساحل  چقدر درد داشت باور اینکه عقل و احسا

به یغما رفته بود. از همه ی دنیا متنفر بود از هر کیس  

 به تن زخیم ساحل زده و فرار کرده بود،  
ی

که سنگ

ار بود. او را تا به حال   ر  از همه از مادرش بی 
بیشیر

ندیده بود و حتر یک عکس هم ساحل نشانش نداده  

بود اما انزجاری عمیق نسبت به او در قلبش حس یم  

وس ازدواج نیم کرد  کرد، اگر سال ه ا قبل همراه سی 

 حاال ساحلش در این مسی  نیم افتاد.  

با صورتر رسخ و خیس رس از روی کاناپه برداشت و  

نت را زیر و رو   به سمت تلفنش رفت. میخواست اینیر

ی بیشیر از حرف های رسپرستار   ر کند بلکه چی 

ش شود.    دستگی 
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   یگانه علیزاده 

ر که روشنش کرد بیش از  تماس از دست   50همی 

رفته روی صفحه اش نقش بست. شماره ی محیا و  

 بود تا خونش را به  
ر
امجد همان لحظه ی اول کاف

جوش آورد. لعنتر از صدق دل حواله ی شان کرد و  

 بدون اهمیت به انبوه پیام و تماسشان وارد گوگل شد. 

ر نام   دست هایش یم لرزید و تمام وجودش از نوشیر

نگار با این کار خودش هم قبول  بیماری گریزان بود، ا

یم کرد که مشکل ساحل را پذیرفته است. شاید زماتر  

تمام روزنه های امیدش بسته شد که از رسپرستار  

 پرسید :  

مگه میشه با یک خی  اینطوری بهم بریزه؟ و   _ 

 رسپرستار جواب داده بود :  

هر  بعیصر آدم ها همه چیو تو خودشون یم ریزن  _ 

، این باعث   ر رنچ  که میکشن تو دلشون دفن یم کیر
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. همش شما هم یگ از   ر میشه تا یکهو فوران کیر

همون نمونه هاست. بار قبل که آوردیش اینجا وقتر  

داشتم زخماشو یم بستم ساکت بود حتر بهم  

ی بگه حواسش پرت   ر  بزن یا یه چی 
نمیگفت آرومیر

 پرسیدم چه بالتی رسش اومده،
خندید    شه، حتر وقتر

 و گفت :  

 کار روزگاره!    _ 

شون طاق   اینجور آدما یهو بهم یم ریزن، یهو صی 

میشه. خب مسلما مادربزرگش خییل براش مهم بوده  

و وقتر فهمیده اونو هم از دست داده بدنش شوک  

 شده و تموم سیستم دفاغ و عصبیش بهم ریخته.  

سورنا افکارش را پس زد و کلمه ی منحوس سایکوز را  

 پ کرد تا یک بار دیگر باز برایش ثابت شود که ت  تای
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ها درست بوده  18:38 31.05.20[  ] شخیص دکیر

 است.  

ر که صفحه باز شد و فونت درشت »روان   همی 

پرییسر یا سایکوز« روی تلفنش نقش بست انگار هوا  

ن رفت و یکبار دیگر ته دلش خایل شد.   ر  و اکسی 

ا جدید نبود، هر آنچه که  کلمات علیم تر بود ام

رسپرستار با بیاتر ساده و مفهوم گفته بود حاال روی  

 صفحه اش چیده شده بود.  

ر کرد و واژه ی علل را   غصه دار صفحه را باال و پایی 

 لمس کرد. در ناامیدی محض به دنبال امید بود.  

، جسیم و محیظ باعث   » تنش های شدید رواتر

 جهش عوامل ژنتیگ یم شود «  

حاال همان یک ذره امیدش هم ناامید شده بود.  

چشمانش پر آب و صفحه ی تلفن تار شد. داشت  
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تقاص چه را پس یم داد؟ نکند واقعا آه نگار  

ر بار به معنای   دامنشان را گرفته بود؟ برای اولی 

 واقیع کم آورده بود.  

صدای زنگ پشت رس هم خانه که بلند شد رسش با  

ال آمد. حتر نیم خواست از جایش تکان  سستر با

ون، داشت آزارش یم   بخورد. دنیا و آدم های آن بی 

داد، از اینکه هر روز با این کائناتکائناِت انتقام جو،  

 درگی  یک داستان بود دیگر خسته شده بود.  

بدون توجه به آیفون به پایه ی کاناپه تکیه زد و دست  

قتر او را به  ت  جان ساحل را میان دستش گرفت. و 

خانه آورد، آنقدر در آغوشش با او حرف زد و التماس  

کرد یک واکنیسر نشان دهد که چشمان دخیر مست  

خواب شد و رسش افتاد روی سینه ی سورنا.  

رسپرستار گفته بود تاثی  آرام بخش است وگرنه  
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اینطور آرام و مظلوم برخورد نیم کند و او هر لحظه  

 بهمش یم ترسید.  بیشیر از قبل از آینده ی م

هنوز غرق افکار مصیبت زده ی خودش بود که این  

بار زنگ در خانه اش و متعاقب آن مشت هاتی که به  

در یم خورد به گوش رسید. اخم هایش درهم رفت و  

آنقدر عصباتر و از دنیا بریده بود که فرد پشت در را  

خواب ساحل  سیاه و کبود کند. بخاطر برهم نخوردن 

از جا پرید و به طرف در رفت. در حایل که ضعف  

اعصاب دست هایش را به مشت های گره کرده  

 تبدیل کرده بود.  

 در را به طرف خود کشید  
ی
با تمام خشم و ت  حوصلگ

 و داد زد :  

 چیه؟؟   _ 
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اما از دیدن افراد پشت در شوکه ماند، امجد،  

 مادرش و محیا.  

 میانشان چرخید و اخمو تر غرید :  نگاهش یک دور 

 چیه لشکرکیسر کردین؟   _ 

مادر امجد به پشت رسش گردن کشید و سورنا عصت   

 تر مقابلش در آمد و داد زد :  

؟   _  ر  میخواین دسته گلتونو ببینی 

امجد عصت  از برخوردش با مادرش یک قدم جلو آمد  

 و گفت 

 : 

وا...   _ 
ُ
 یه مُموا

تمام نشده بود که مشت محکم سورنا   هنوز حرفش 

 در دهانش کوبیده شد و عربده زد :  

ون لعنتیا!   _  ر بی   من گم شی 
ی

 از خونه و زندیک
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ر افتاد.    محیا و مادرش جیغ زدند و امجد به زمی 

 صدای فریاد سورنا در راه پله ها پیچید و پیچید.  

 من دیگه چه...    _ 
ی

گند زدین به همه ی زندیک

ر  میخواین؟ محیا ب  ه امجد کمک کرد تا از روی زمی 

ر و گوش    با آن صدای تی 
بلند شود سپس عصباتر

 خراشش جیغ زد :  

 به جای این کارا، بگو میخوای چیکار کتر االن؟   _ 

ر تف   امجد از جا جهید و خون دهانش را روی زمی 

 کرد و رو به سورنا توپید :  

نم.   _  ر  مرتیکه ی دیوانه، دارم باهات حرف می 

مادر امجد بازوی پشش را رها کرد و باز پر غصه  

گردن کشید تا ببیند ساحل در خانه حضور دارد یا  

 نه؟ و به آرایم زمزمه کرد:  
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اگه زودتر اقدام نکتر بچه هاش به یتیم خونه   _ 

ده میشن.    سیی

سورنا آنقدر گیج بود که اصال حرف هایشان را نیم  

 فهمید.  

به سمتش دراز شده بود تا    زیر دست امجد که

د کوبید و با خشیم نفس گی  توپید :    بازویش را بگی 

از جلو چشمام گم شو وگرنه خودم همینجا یم   _ 

 کشمت.  

 من با تو حرف ندارم میخوام ساحلو ببینم.   _ 

ر غرید :   ر به سمتش برگشت و تهدید آمی   سورنا تی 

؟   _   تا وقتر من اینجام مگه میتوتر

 کنان وسط حرفشان پرید و گفت :  محیا جیغ جیغ  

حاال کاریه که شده، باید بیاد واسه بچه ها یه فکری   _ 

 بکنه.  
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نشون به یتیم خونه.  _   یم سیی

 وقتر نمونده، لج بازی نکن، صداش کن بیاد.   _ 

 ساحل؟؟   _ 

سورنا که قصد جواب دادن نداشت و داشت به  

حرف های  درون خانه بر میگشت با شنیدن 

 مبهمشان به عقب برگشت.  

 بچه ها؟ یتیم خانه؟ از چه حرف یم زدند؟  

 دستر در هوا برایشان پرتاب کرد و به رسدی گفت :  

ر شما؟ کدوم بچه ها؟   _   چی میگی 

 ابروهای امجد باال پرید و متحی  جواب داد :  

ی بهت نگفته؟   _  ر  مگه چی 

انست  سورنا آنقدر عصباتر بود که یک بار دیگر یم تو 

د و گفت :    دهان امجد را پر خون کند، دندان بهم فشر
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یا حرف بزن یا گورتو گم کن، من ت  اعصاب تر از   _ 

 کنم.  
ر
 اینم که بخوام حرفاتو رمز شکاف

 ساحل کجاست؟   _ 

سورنا رو به مادر امجد که مدام این را تکرار یم کرد،  

سمت خود  چشم غره ای رفت و در را بیشیر به 

 کشید. نمیخواست حال زار ساحل را کیس ببیند.  

ی اش همه را متعجب کرده   چهره ی سورنا و ت  خی 

بود، آنقدر که نمیدانستند چه بگویند. تا اینکه محیا  

ر را از روی    داد و این بار سنگی 
به خودش تکاتر

دوششان برداشت. دست به سینه با چشماتر کینه  

ی سورنا به خود  جو و حق به جانب که از ت    خی 

 گرفته بود جواب داد :  

 مادر ساحل تو استانبول مرده!   _ 
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سورنا به حدی شوک شد که تمام خطوط خشم از  

د.   ر سیی  سنگی 
تر صورتش پر کشید و جایش را به حی 

 انگار آب رسد بر رویش پاشیده بودند.  

؟؟؟   _   چی

مرگ و می   خدایا! دیگر تحمل این یگ را نداشت. این 

 چرا پایان نیم گرفت؟ ولوله  

  

 ]18:39 31.05.20[  

ای در رسش به پا شد، آنقدر که قدرت تکان خوردن  

هم از او سلب شد. کلمات و خی  ها با حجیم عظیم  

به رسش مخابره شده بود و حاال حتر نیم توانست  

 لب از لب باز کند.  
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؟  ساحل از صبح تا حاال هیچی بهت نگفته   _  یعتر

مگر در آن دخیر جاتر هم برای حرف زدن مانده  

 بود؟ رو به امجد با گیچ  زمزمه کرد :  

 صبح خی  فوت مادرشو بهش دادی؟   _ 

محیا نگاه خجالت زده ای با امجد رد و بدل کرد و با  

 گفت :  
ی

مندیک  رسر

فکر کنم تقصی  من شد، فک و فامیالی لعنتر مون  _ 

ساحل یم کردن، بهت پیام دادم که هر  همش ساحل 

 خانجونم فوت کرده.  
ی

جوری هست تا هفتم بهش بگ

من اصال فکرشم نمیکردم تلفنت دست ساحل باشه.  

بعدم که ماتر بهت زنگ زد و ناخواسته با ساحل  

 حرف زد.   

فقط باید گردن محیا را یم شکست تا آرام یم شد.  

که  خشمش زیاد طوالتر نشد که امجد حرفهای شو 

 کننده اش را از رس گرفت.  
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منم همون موقع بهت پیام دادم. گفتم بهم زنگ  _ 

بزن کار مهیم دارم، با خودم گفتم شاید ساحل ببینه  

ی از ماجرا ننوشتم. همون لحظه   ر ر چی  واسه همی 

تلفنم زنگ خورد و شماره ات افتاد، خب من فکر  

. از اون طرف پرستار بچه ها  ی سیما  کردم خودتر

(مادر ساحل) یه زنگ یم زد که نمیدونه با بچه ها  

چیکار کنه؟ کفن و دفن سیما رو چیکار کنه؟ وقت کم  

ر به ذهنم نرسید اول چک کنم خودت   بود واسه همی 

پشت خظ یا ساحل. وقتر داد کشیدی و اسمشو  

 صدا زدی فهمیدم تلفنت دست ساحل بوده.  

لُهله بهُ گلُهگ
ُ
له ی چهره ی سورنا  بهت و ناباوری در گگ

 نشسته بود.  

شوک شده بود. حاال به او حق یم داد که یکهو به این  

حال دچار شود. نه تنها خانجون که خی  مرگ مادرش  

را هم به او داده بودند. شاید هر کس دیگری هم جای  
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ر وضع یم افتاد. تنها افرادی که در این   او بود به همی 

یکباره از دست داده بود.  دنیای بزرگ داشت را به 

 غم سهمگیتر بود و تحملش کار هر کیس نبود...  

 خدا همه تونو لعنت کنه.   _ 

با تمام نفرت و انزجارش این را گفت و خواست به  

 درون خانه برگردد.  

 امجد عصباتر با صدای بلند گفت :  

ش!   _   من که بهت گفتم نی 

با طاقتر طاق شده به    انگار که سورنا را آتش زدند،

طرفش چرخید و محکم تخت سینه اش کوبید و داد  

 زد :  

ف نفهم شما دو تا عویصر زنگ زدین   _  ِفشر ت  رسر

 سکته ش دادین اون وقت به من...  
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حرفش با ورود ناگهاتر مادر امجد به درون خانه  

نیمه تمام ماند. ت  خیال داد و بیدادش شد رسی    ع به  

ل شده  دنبالش رفت و راهش را ب ست. با خشیم کنیر

 اما پر قدرت توپید :  

ون! هیچ کدومتون حق ندارین از صد فرسخیش   _  بی 

  . ر  رد بشی 

 امجد محق گفت :  

، ما خانواده شیم!   _  ر نیم کتر  تو تعیی 

 حالش از جمالت همه ی شان بهم یم خورد.  

، عصبیم نکن.   _   بیا دست مادرتو بگی  بی 

این همه رس و صدا بیدار نشده؟ اون که  چرا با  _ 

 همینجا تو هال خوابیده.  

 صدای مادر امجد بود.  
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سورنا چشم روی هم گذاشت تا کظم غیظ کند. اما  

ر که محیا و امجد پایشان را داخل گذاشتند انگار   همی 

ر رفت، دیوانه وار داد کشید :    تمام خودداری اش از بی 

ون؟ شما دو   _  ر بی  تا عویصر هیچ  مگه نمیگم گمشی 

 خونواده؟ تو به گور  
ی

سهیم برای دیدنش ندارین. میگ

خودت خندیدی که با اون غلطات اسم خونواده رو  

 خودت بذاری.  

کت اون   کدوم خونواده ای بچه شو میفرسته رسر

شهروِزشهروز خونه خراب؟ اونم تک و تنها؟ بلند تر  

 داد زد :  

 هاااان؟  _ 

وحشت کرده چرخاند و با رگ  رس به سمت محیای 

ون آمده و صداتی که خش دار و دورگه تر از   های بی 

 همیشه شده بود فریاد کشید : 
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.     یگانه علیزاده  واسه هر یک بتوتر نقش بازی کتر واسه من نمیتوتر

عمدا پیایم به اون واضچ فرستادی. میتونستر  تو  

؟ من تا تهش یم رفتم. پس هیچ   ، گفتر
ی

فقط بگ

ر شما عوضیا اونو به   کدومتون دم از خونواده نزنی 

! شماها!   ر  این حال انداختی 

ر خونواده. اون همش   ر بعد بگی  باید دهنتو آب بکشی 

20  
ی

فا! چی از این زندیک دیده که همش  سالشه ت  رسر

ب و زخمیه؟! خدا لعنتتون کنه که بخاطر حرص   ضر

 و پول دیوونش کردین.  

آنقدر داغ کرده و داد زده بود که حتر امجد با تمام  

عصبانیت و حقر که به خودش یم داد عقب کشیده  

 بود.   

 بلندتر عربده زد :  

 خدا لعنتتون کنه... خدا لعنتتون کنه!   _ 
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چشمان وق زده ی شان در را با تمام قدرت  و مقابل     علیزاده یگانه 

بهم کوبید. کوبش در به جان تمام شیشه و پنجره  

ر هم لرزید.   های خانه افتاد. پارچ آب و لیوان روی می 

ر یم شد. کم   قفسه ی سینه اش ت  امان باال و پایی 

مانده بود رگ های گردنش پوستش را پاره کرده و  

ون بزنند. هیچکس نمیتوانست درکش   کند که چه  بی 

حال وخییم داشت؟ آنقدر که یادش رفته بود مادر  

 امجد هنوز در خانه اش حضور دارد.  

ر که به عقب چرخید تا ببیند آیا با این همه رسو   همی 

صدا باز هم بیدار نشده با چشمان ترسیده ی مادر  

 امجد روبرو شد.  

 انگار چشمان ساحل را یم دید.  

حرفر نزنم، اصال فکر  بذار بمونم، قول میدم هیچ  _ 

 کن پرستار گرفتر براش. خواهش میکنم پشم.  
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دلش میخواست رسش را به دیوار یم کوبید که از  

 دستشان خالیص نداشت.  

 آرام تر و با آن گلوی دردناکش زمزمه کرد :  

ایم   _  ون خانوم، جای مادریم نمیخوام ت  احیر برو بی 

میوفتم،  کنم. خواهش میکنم پشم، بخوای به پات 

ای   اون االن به یه آغوش مادرونه احتیاج داره، خی 

ر میکنم،   خییل بدی شنیده، بذار بمونم، خونه تو تمی 

 غذا وا  

  

 ]18:39 31.05.20[  

م، پرستاریشو میکنم فقط بذار بمونم.   ر  ست مییی

سورنا از چشمان ملتمس زن نگاه گرفت و رویش را  

لتماس نمیخواست، اما اجازه  برگرداند، دلش ضجه و ا

 ی ماندن هم نمیداد.  
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 من به کمک هیچکدومتونو نیازی ندارم.   _    علیزاده یگانه 

 زن زار تر از قبل جواب داد :  

مگه چی ازمون دیدی جوون؟ من مادربزرگشم.   _ 

زیه که یه هفته   مادربزرگ خودش، اون یادگار فریی 

 نداشتم. به همون خداتی که یم پرستر آسیت  از  
بیشیر

سه. اصال نمیگم چه نسبتر باهاش دارم  من بهش   نمی 

 فقط میمونم و پرستاریشو یم کنم.  

اون پش ت  مروتت تک و تنها مجبورش کرد بره   _ 

کت شهروز! یم فهیم؟ این کافر نیست؟ بهم زنگ   رسر

زدن که افتاده زندان. میفهیم چه حایل شدم؟ اگه اون  

از اون تو درش  عموی بامرامش بود، چرا قبل من 

فه که گذاشت برادرزاده ش یه   نیاورد؟ چقدر ت  رسر

 شب قایط خالفکارا شبو صبح کنه.  
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منده   ه کرد و با هقر هقر رسر زن رسر اشک های پی 

 جواب داد :  

. کار   _ 
ی

حق با توعه پشم، حق با توعه. راست میگ

درستر نکرد، خودشم به خدا قسم پشیمونه. اما 

ت نتونست پا پیش بذاره.  بخاطر برنامه هاتی که داش

به خدای احد و واحد تا وقتر تو رسیدی چشم روی  

ی بود.    هم نگذاشت تموم شب بیدار پشت در کالنیر

 چه فایده ای داره؟ رزومه ی نوه ات پاک میشه؟ 

ا برای تو اهمیت داره؟ سورنا عصت    _  ر مگه این چی 

 حرفش را برید و توپید :  

نم، از درد _  ر اتی که شماها  من از خودم حرف نمی 

 بهش دادین میگم.  
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ر نشست و سیع کرد     علیزاده یگانه  زن هق هق کنان روی زمی 

د. اما سورنا   دست به سمت پاهای سورنا پیش بی 

 خشن خودش را پس کشید و ت  انعطاف غرید :  

چیکار میکتر خانوم؟ این چه کاریه؟ پاشید من خام   _ 

 التماسات نمیشم.  

 ار پیشش بمونم.  به پات میوفتم جوون، بذ _ 

 سورنا چشم غره ای رفت و گفت :  

 گفتم فایده نداره.    _ 

شنیدن صدای قاطع و مصمم سورنا باعث شد بغض  

کد و های های گریه اش تمام   زن با صدای بلندی بیر

 خانه را بردارد.  

سورنا جاخورده نگاهش کرد و زن با سوز غریت  که  

 عاجزانه زار زد :  داشت سورنا را پشیمان یم کرد، 
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 جوون؟ مگه ازت چی   _ 
ر
چرا انقدر ت  انصاف

میخوام؟ من تازه یک ماهه پیداش کردم میتوتر  

حس منو بفهیم؟؟ درد چهل سال انتظارو تجربه  

ر و حاال   کردی تا حاال؟ چهل سال قبل پشمو ازم گرفیر

ی؟ هق هق کرد و رسش   شو ازم میگی 
تو داری دخیر

 افتاد روی سینه اش :  

ه.   _   نذار آه یک مادر داغ دیده دامن زندگیتو بگی 

 *** 

سورنا نگاه نارایصر حواله ی ثریا کرد که از وقتر اجازه  

ی ماندن داده بود، یک قدم هم از ساحل فاصله  

 نگرفته بود.  
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زیرلب برای خودش غرغر کرد و به رسویس رفت تا  

رسش را زیر شی  آب گرفته و کیم از التهابش کم کند.  

اعصابش خرد بود و حضور یک نفر دیگر میان  

یم  خودش و ساحل آن هم با حال نامعلومش را بر ن

 تابید.  

رسر از میان موهایش چکید و درون یقه   آب رسد رسر

 اش لغزید.  

رسدی لذت بخشش کیم از آتش سینه اش را خاموش  

یم کرد، اما دردش را نمیتوانست کاهش دهد. به هر  

ه و تاری برایش به   طرف که نگاه یم کرد آینده ی تی 

اوضاع،  تصویر کشیده یم شد. نیم دانست با این 

وس مرده بود و   کامران را چه کند؟ حاال که زن سی 

ی درباره ی   وارثینش هم صغی  بودند تصمیم گی 
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قصاص و یا پرداخت دیه به مراجع باالی قضاتی  

ده یم شد.    سیی

ر آورد و زیر لب همه را به   مشتش را روی روشوتی پایی 

رگبار لعن گرفت. حتر حاال که آن زن فوت کرده بود  

م شده  هم نفرتش  از او فروکش نیم کرد که هیچ بیشیر

بود. با مردنش هم باعث به دردرس انداختنشان شده  

 بود.  

ون آمد و راه اتاقش را پیش گرفت اما  از رسویس بی 

قبلش شش دانگ حواسش را تی ساحل و مادربزرگ  

جدیدش فرستاد. شک و بدبیتر دست از رسش بر  

 خودش ت  اعتماد بود.    نمیداشت و به هر کیس جز 

با همان حوله ای که روی رسش گذاشته بود به هال  

خانه ایستاده بود،   ر برگشت و رو به ثریا که در آشیی

 پرسید :  
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 شام چی میل دارید میخوام سفارش بدم؟   _ 

ر نیم رفت اما مجبور   خودش که آب از گلویش پایی 

 بود رسم مهمان نوازی را با حداقلش به جا بیاورد.  

 رساسیمه از جا جهید و گفت :  زن 

زنگ نزن پشم! با اجازه ات اومدم سوپ بار بذارم،   _ 

 واسه جفتتون خوبه.  

ابروهای سورنا باال پرید اما خودش را جمع و جور کرد  

 و گفت 

 : 

خونه ی اینجا مطمئنه.   _  ر  زحمت نکشید، آشیی

ر واسه   _  زحمتر نیست، خواست دلمه. غذا پخیر

ز    فریی 
آرزوتی بود که فکر نیم کردم محقق  دخیر

 بشه.  



  

  

  
 2579 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ون رفت.   خانه بی  ر  سورنا رسی تکاند و از آشیی

فکرش درگی  تر از آتر بود که به آن زن توجه کند.  

کنار کاناپه ی ساحل نشست و به این فکر کرد که بعد  

ساعت هنوز چشم هایش را نگشوده بود.   6از 

ر خواب آور   معلوم نبود چه به روز  داروهای سنگی 

دخیر بیچاره آورده بود که پس از آن همه رس و صدا  

 هنوز غرق خواب مانده بود.  

ت  توجه به نگاه های کنجکاوانه ی ثریا که از پشت رس  

به سمتشان رسازیر بود، رسش را خم کرد و روی  

پیشاتر ساحل را بوسید. صدایش خسته و ت  رمق بود  

 : 

یکتر قربونت برم؟ فقط  ساحل؟ چشماتو باز نم _ 

  ، یک شب گذشته ویل دارم پی  میشم، اگه صدام نکتر

  . م دلی   نگام نکتر یم می 
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 نگاهش کرد که  
ی

ر فرستاد و با بیچاریک بغضش را پایی 

خواب خواب بود. آیه کشید و با امیدی ناامید شده  

 رو برگرداند.  

 معلوم نبود چه بر رس  

  

 ]18:39 31.05.20[  

ود بیاید. هیچ حدش هم نیم  زندگیشان قرار ب 

 توانست بزند.  

هیچ جا آرام و قرار نداشت، نه یم توانست بایستد نه  

 بشیند.  

خواب هم که فرسخ ها از او فاصله داشت. اضطراب 

در پاهایش یم جوشید و قلبش از نگراتر بهم یم  

 که از جا بلند شد با چشمان باز و ت   
ر پیچید. همی 
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ساحل مواجه شد. قلبش فرو ریخت و باید  حالت 

اف یم کرد از دیدن نگاه تیه ساحل وحشت کرد.    اعیر

 شتابزده روی دو زانو نشست و گفت :   

 دلی  بیدار شدی؟   _ 

مردمک چشم ساحل لرزید و یک دور چرخید. قلب  

سورنا محکم به سینه اش خورد. ثریا شتابان از  

خانه به سمتشان  ر  دوید.  آشیی

ساحل از حالت درازکش خارج شد و روی کاناپه  

نشست. انگار یک آدم دیگر بود. انگار روحش  

 دستکاری شده بود.  

 سورنا محتاط تر از قبل صدایش زد.  

؟   _   ساحل؟ خوت 

ی نبود که او یم خواست. رسش   ر اما واکنش ساحل چی 

وع به لرزش کرد. انگار   ر تر آورد و بدنش رسر را پایی 
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بود. سورنا به سمت اتاق دوید تا پتو  رسدش شده 

ر را برداشت و آب کرد. با   بیاورد و ثریا لیوان روی می 

اینکه از چهره ی غی  طبییع ساحل ترسیده بود اما  

مهر مادری به ترسش یم چربید. لیوان را به سمتش  

 گرفت و گفت :  

 بخور مادر، گلوت خشک شده.   _ 

ر اف تاده فقط یم  اما ساحل ت  هیچ واکنیسر با رس پایی 

 لرزید.  

ثریا لیوان را پیش تر آورد و یکهو انگار ضامن انفجار  

ساحل کشیده شد. با پشت دست محکم به لیوان  

 کوبید و جیغ زد.  

ترق برخورد انگشتان ظریفش با لیوان قلب ثریا را از  

 جا کند.  
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ون دوید و با نگایه   سورنا وحشت زده از اتاق بی 

 به ثریا گفت :  رسخ رو  

 چی شد؟   _ 

 کاری نکردم بخدا، فقط آب بهش دادم.    _ 

ساحل هنوز یم لرزید و دست هایش به رعشه افتاده  

 بود.  

رسپرستار گفته بود از دیدن حال بدون آرام بخشش  

به وحشت یم افتد و حاال باید یم گفت که وحشت  

برای یک لحظه اش بود، با دیدن ِ از خود ت  خود  

با این حال غریب، چشمان راه گرفته،   شدنش آن هم 

ر افتاده و خرناس های نامفهویم که یم کشید،   رس پایی 

 داشت قالب تیه یم کرد.  

سورنا به پاهای خشک شده اش تکاتر داد و جلو  

ش   رفت. پس اثرات سایکوز لعنتر این بود! اینکه دخیر
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مشاعرش را از  را به یک آدم مجنون تبدیل کند که 

 دست داده.  

با قلت  پارچه پارچه شده، ت  مکث پتو را دور شانه  

هایش انداخت، اما ساحل دوباره جیغ و دستانش را  

 پس زد.  

ثریا ترسیده و لرزیده مانده بود چه کند. سورنا ت   

توجه به دست و پا زدن های ساحل سفت او را  

 چسبید و گفت :  

 ! آروم باش!  هیششش! هیچی نیست. آروم باش _ 

چرا اینجوری میکنه؟ چش شده؟ سورنا ت  حوصله   _ 

 شما برید تو اتاق.   _ چشم بست و گفت : 

حلقه ی دستش را به دور ساحل تنگ تر کرد و گفت  

 : 
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! جاتم امنه خب؟    _  ؟ هیچی نیست، پیش متر  دلی 

رسش را بوسید و دوباره تکرار کرد. ساحل با رسی  

ر و خر  ناس های نامفهویم که یم کشید فقط سیع  پایی 

داشت از آغوشش جدا شود. اما دستان پر قدرت  

 سورنا نیم گذاشت.  

هیششش! هیچی نیست! هیچی نیست قربونت   _ 

 برم.  

 دست سالم ترش را با یک دستش گرفت و گفت :  

دستت زخیم شده نباید تکونش بدی خب؟ اما   _ 

در فرار    ساحل انگار نیم شنید. نیم دید. فقط سیع

 داشت.  

آنقدر سورنا زیر گوشش قربان صدقه رفت و رس و  

صورتش را بوسه باران کرد که خرناس های تند دخیر  

 فروکش کرد و به نفس نفس افتاد.  
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قلب سورنا داشت یم ترکید، تمام وجودش از حال  

ده شده بود، اما باید مرد   آشفته ی ساحل درهم فشر

 یم کرد.  
ی

 یم ماند و ایستادیک

دوباره و چند باره او را بوسید و زیر گوشش پچ پچ  

کرد، بیشیر از نیم ساعت فقط میان بازوانش لرزید و  

سورنا بدون لحظه ای مکث برایش حرف زد. دهانش  

خشک شده بود. باورش نیم شد. انگار وسط کابوس  

او را گذاشته بودند. سخت بود به خود بقبوالند که با  

ش یک ساحل دیگر را یم بیند. نیم  چشم های خود

ساعت بعد نفس نفس کشیدن های دخیر جای  

خودش را به تنفیس منظم و آرام داد. سورنا حصار  

دستش را کیم شل و رسش را خم کرد تا بتواند در  

چشمانش نگاه کند، چشمان ساحل یک طور عجیت   

 بود، انگار یم دید و نیم دید.  
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ر بود  و کمیر از قبل دستانش یم لرزید. اما   رسش پایی 

وضعیتش کماکان نرمال نبود. اگر آرامبخش به او نیم  

زد، خدا میدانست چند ساعت به چند ساعت به این  

حال یم افتاد؟ آرام بخش نزدن یعتر هر بار به مدت  

نیم ساعت باید محکم او را یم گرفت وگرنه دست و پا  

ی که  ر دور و برش بود  زدن ت  امانش ممکن بود هر چی 

را تخریب کند. خدا یم دانست در رسش چه یم  

گذشت که به این حال یم افتاد که با دست گچ گرفته  

به یم زد. او کامال از حالت عادی اش خارج   اش هم ضر

 یم شد.  

ر فرستاد و با لحن زاری   سورنا سنگ گلویش را پایی 

 پرسید :  

 منو میشناش؟   _ 



  

 

   

  
 2588 

  

    ماه افتاده در آب                                   

 
   یگانه علیزاده 

که نگاهش کند. سورنا  ساحل حتر رسش را باال نیاورد  

 دوباره گفت :  

؟؟ بازهم همان حالت قبل.   _   میتوتر نگام کتر

ر   سورنا با احتیاط او را رها کرد و پیش پایش روی زمی 

نشست. دستان لرزانش را در دست گرفت و به  

سمت لب هایش برد. مثل یخ رسد بود. درون مشتش  

 گرفت و ها کرد.  

 نداده بود.  ساحل هنوز واکنش طبییع نشان 

! یادته ساحل؟   _   من سورنام! بهم میگفتر پش حاچ 

ر و دستانش درون مشت بزرگ   رس ساحل کماکان پایی 

 سورنا یم لرزید.  

 با هم تو یه دانشگاهیم، البته من   _ 

  



  

  

  
 2589 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ]18:39 31.05.20[  

دانشجوی مهمان دانشکده ی شمام. تو کالس  

 تحلیل فضای شهری باهم دوست شدیم.  

بغض دست از رسش بر نیم داشت. چشمانش رسخ و  

رگ دار شده بود اما رسسختانه یم کوشید تا کیم هم  

 برگرداند.  
ی

 که شده ساحل را به زندیک

ر برداشت و رسی    ع وارد عکس   تلفنش را از روی می 

 هایش شد.  

به زد و به طرف ساحل   روی یگ از عکس ها ضر

 گرفت :  

 _   !  این توتی
ر کاپشن من تنت بود. نگاه چقدر دلی   ببی 

 شده بودی!  

قبل از این که اشک هایش بریزد رسی    ع دستر زیر  

 چشمانش کشید و بغض کرده ادامه داد :  
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، بعیصر وقتا هم خوشگله!   _  من بهت میگم دلی 

خییل که بامزه بیسر بچه صدات میکنم! ویل تو همش  

! اما اگه خییل ازم  پش حاچ 
ی

    میگ
ی

ی میگ تحویل بگی 

 سورن جون!  

 یادت میاد اینارو؟  

ساحل حتر چشمانش را به سمت تلفن سورنا  

 نلغزانده بود.  

دیشب باهم پیل استیشن بازی کردیم. تو بارسا   _ 

 بودی، من یونایتد! یادته؟   

یه میخواستر حواسمو پرت کتر بهم گل بزتر یادته؟  

مش کرم  یه یم گرفتمت و میگفتم نکن بچه! اما تو ه

، یادته؟    یم ریختر
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ت  اراده اشک هایش چکید و صورت مردانه اش به  

 سوگواری عشق از دست رفته اش نشست.  

بدون توجه به چشمه ی اشگ که جوشیده بود،  

 دستر به صورتش کشید و باز ادامه داد :  

ویل تهش با همون ترفندات تو پنالتیا منو شکست   _ 

 دادی!  

  ،  یم خوات 
یادته؟ قبل اینکه یه دور دیگه بچینم گفتر

ر چنگ   یادته؟  دسته های پیل استیشن را از روی زمی 

 زد و به سمت ساحل باال گرفت :  

! قرار شد امشب یه بازی خفن دیگه بریم، ویل   _  ر ببی 

 تو...  

 اشک هایش شدید تر چکید.  

ِ بد شنیدی حالت بد شد!    _   خی 
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را رها کرد و صورتش را محکم قاب گرفت،  دستانش 

حاال صدایش ت  مهابا یم لرزید و کم مانده بود بلند  

 بلند گریه کند  

 : 

 ساحل برگرد! من بدون تو زنده نیم مونم!    _ 

سورن دور رست بگرده! باهام حرف بزن، یک کلمه!  

ی! اصال فحش بده ویل اینجوری نکن! تو   ر یه چی 

ساحیل! یادت رفته؟ دفاع شخیص بلدی! مردونه  

! بزن بهادری بچه! یادته؟   تر ر  حرف می 

 ت  حواس به صورتش کشید و اشک های  
دستر

ر بود و واکنیسر   مزاحم را پس زد، رس ساحل هنوز پایی 

 نشان نداده بود.  
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ما باهم ازدواج کردیم، امروز روز چارمه که تو   _ 

!  اینجاتی یادته؟ قرار بود   لباسای منو بپوشر ذوق کتر

یم دوچرخه سواری،   یادته؟ گفتر پات خوب شد، می 

شهرو زیر پا میذاریم، دم دمای صبح بر یم گردیم،  

 یادته اینارو؟؟  

 اما سکوت بود و سکوت.  

ثریا بغض کرده و با لت  که گاز یم گرفت تا به هق هق  

نیفتد، نگاهشان یم کرد. نمیدانست چه بالتی رس نوه  

 مده بود که حتر سورنا را نیم شناخت.  اش آ

دلش خون بود برای هر دویشان. برای سورنا و حرف  

هایش که دل سنگ را آب یم کرد و برای نوه ی درد  

 کشیده اش که نیم دانست او را چه شده؟  

دقایقر طوالتر همه جا سکوت بود تا اینکه ساحل با  

 مه کرد :  نگایه خاموش رس باال آورد و زمز 
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؟   _   تو یک هستر

 🍀 

  

 ]22:03 01.06.20[  

 🍀 

   181_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

انگار یگ دست گذاشت بیخ گلویش و با تمام توان راه  

نفسش را بست. قلبش ایستاد و تمام وجودش فرو  

ریخت. این چشمان قهوه ای که داشت عجیب  
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نگاهش یم کرد نیم توانست مال ساحل  غریب 

باشد. این مردمک چشم که مرتب یم لرزید  

نمیتوانست مربوط به یک آدم عادی باشد.  

چشمانش رو به سورنا بود، اما انگار او را نیم دید.  

انگار راه گرفته و به ماورای او یم نگریست. رسپرستار  

  
ی

یم  گفته بود، این نگاه یعتر دارد در ذهنش با او زندیک

کند، یعتر اینجا نیست. و چقدر دردناک بود که با  

 عمق وجود این حرف را درک کند.  

نمیدانست از حرف زدنش خوشحال باشد یا از  

 نشناختنش به سوگ بشیند؟  

ون فرستاد و لب زد :    با یک دنیا درد نفسش را بی 

 میکنیم.   _ 
ی

 من دوستتم! باهم زندیک

نداشت. شاید هم در  اما انگار ساحل نیازی به شنیدن 

 ذهنش جوابش را گرفته بود که واکنیسر نشان نداد.  
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 ساحل؟ صدامو میشنوی؟ شنیدی چی گفتم؟   _ 

ل زیر گریه زد. سورنا   بغض ثریا ترکید و بدون کنیر

ر   د تا عصت  تر از این نشود. در چنی  دندان بهم فشر

ی ترجیح میداد اما  ر  تنهاتی را به هر چی 
چه  وضعیتر

میکرد که باید به خواست دل زخم دیده ی زن هم  

 توجه یم کرد.  

 پشم چش شده؟ چرا اینطوری نگاه میکنه؟   _ 

چشمان سورنا با درد روی هم افتاد و ماند که چه  

ه شده   ر خی  بگوید؟ چشمان ساحل حاال به روی زمی 

 بود.  

ثریا جلوتر آمد و در یک قدیم ساحل نشست و با دیل  

ت و گمان های هراسناک به لرزه  که ازترس و وحش

 افتاده بود زمزمه کرد :  
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؟ چه بالتی رسش   _ 
چیو داری ازمون پنهون میکتر

تر   ر اومده؟ از یک اینطوری شده؟ چرا حرف نمی 

 پشم؟ دارم سکته میکنم.  

سورنا ت  توجه به پرسش های پر وحشت ثریا، دستان  

 ساحل را بوسید و گفت :  

میای تو اتاق داروهاتو بهت بدم؟ نگاه  ساحل  _ 

 ساحل هنوز تیه و ت  هیچ حیس بود.  

باید پاشیم بریم اون اتاق. پمادای صورتتو باید   _ 

 بزنم، میتوتر راه بری؟  

سکوت بود و سکوت. نگاهش هنوز با سنگیتر به  

ر چسبیده بود، اما هیچ حیس از آن برداشت نیم   زمی 

ر نبود آن سو  ال را هم از روی  شد. حاال دیگر مطمی 

درک و فهم پرسیدهباشد. انگار ناخودآگاهش گفته  

 بود.  



  

 

   

  
 2598 

  

    ماه افتاده در آب                                   

 
   یگانه علیزاده 

 دست زیر بغلش برد و با احتیاط کمکش کرد بایستد.  

 تکیه بده به من.   _ 

و در نهایت دقت و صبوری کمکش کرد و به اتاقش  

 برد.  

کاش ثریا از واکنش هایش یم فهمید چقدر ت  حوصله  

 .  است، کاش سوال هایش بند یم آمد 

 برق را زد، او را روی تخت نشاند و گفت :  

این اتاق ماست. البته تو یگ دو بار اینجا خوابیدی.   _ 

اگه بخوای خونه رو عوض میکنم. یه خونه ی دیگه  

  . م که تو دوست داشته باشر  میگی 

سیتر پماد و کرم ها را از روی پاتختر برداشت و میان   

ت. دستان ساحل  خودشان روی تخت گذاش

یک تکان میخورد. مردمک چشمش یم لغزید و   هیسیر
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ظاهرش نشان نمیدادگوش به حرف های سورنا داده  

 است.  

تو چه جور خونه ای دوست داری هان؟ و منتظر   _ 

 تصنیع ادامه داد :  
ر
 جواب نماند و با ذوف

. هر   _  من فقط مدلیو دوست دارم که تو کنارم باشر

 جا میخواد باشه.  

دستانش را روی صورتش گذاشت و خودش را پیش  

 کشید تا او را ببوسد.  

من و تو باهم دوستیم. خییل رابطمون خوبه. چون   _ 

خییل شبیه همیم. هر دومون معماری میخونیم. تو  

دستت خییل قویه. دانشجو الف دانشکده ای. ماکت  

 سازیت معرکه است.  

 طراحیت بیسته.  

 هنوز ت  حال بود.  چشمان ساحل 
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 سورنا به نریم تمام صورتش را بوسید و ادامه داد :  

کت طراچ زدم. نصقر از   _  من با یگ از رفیقام یه رسر

یم و   . پروژه میگی  ر
بچههای دانشکده ام، هم هسیر

 کارمون گرفته.  

کت. پیش من!    قراره حالت خوب شد توام بیای تو رسر

صدایش کمیر  روی موهایش دست کشید و سیع کرد، 

 بلرزد :  

من خییل دوسدوِسِتت دارم بچه! بیشیر از خودم!   _ 

 میکنم. من بهت الگ گفتم  
ی

واس خاطرت هر کاری بگ

نرم افزارای معماریو بلد نیستم که بیام تو کالسای  

دانشکده ات، ثبت نام کنم تا هر روز ببینمت. من  

فتم ویل کالسای ت  کراری  دانشکده ی خودم نمی 

 نرمافزارارو میومدم تا فقط تو رو ببینم.  
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ر فرستاد :    خنده ی پر دردی کرد و بغضش را پایی 

؟ توام همینقدر منو دوست داری؟ چشمان   _  تو چی

 ساحل هنوز خاموش بود.  

باید منو دوست داشته باشر بچه، فهمیدی؟ چون   _ 

من ازت دست نیم کشم. راستر ما باهم ازدواج  

جشن نگرفتیم هنوز. تو باغ دوست داری  کردیم! ویل 

یا تاالر؟ هان؟ من هر چیتو بخوای دوست دارم. برام  

یم باید تو   فرفر نیم کنه. ویل اگه زمستون عروش بگی 

 تاالر باشه.  

 دستر روی صورتش کشید و گفت :  

چون نمیخوام عروسم رسما بخوره ویل اگه زودتر   _ 

یم. از این باغ ، توی باغ میگی  خفنا!    خوب بیسر

ر فردا   دوست داری؟ نظرت چیه؟ اگه بخوای همی 

یم دنبالش. هر کدومو بخوای انتخاب یم کنم.    می 
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سورنا با بغیصر که بیخ گلویش نشسته بود ت  وقفه  

حرف یم زد، گایه اوقات غم حرف هایش طوری  

قلبش را یم سوزاند که نفسش بند یم آمد، اما  

ر را د ر خودش یم ریخت و نشان  رسسختانه همه چی 

نمیداد هر لحظه اش چطور کمرش را خم و چند سال  

ش یم کند. میدانست تنها روحیه دادن است که   پی 

 بر یم گرداند و  
ی

یک بیمار افشده را به زندیک

 نمیخواست حتر یک لحظه از تالش دست بردارد.  

 صورتش را نرم تر و طوالتر تر از قبل  

  

 و زمزمه کرد :    ] بوسید 22:03 01.06.20[ 

ر بار چطوری همو دیدیم؟ تو محوطه؟   _  یادته اولی 

 تو یه دخیر خفِنخفن پرخاشگر بودی!  
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 خنده ی بغض زده ای کرد و ادامه داد :  

یه جوری بهم پریدی که رسجام وا رفتم ویل همون   _ 

، انقد که   معامله رو جوش داد! خرابت شدم دخیر

. توام منو خییل دوست  اصال نمیتوتر   تصور کتر

. ویل االن از دست همه   داری، خودت بارها گفتر

 ناراحتر صداتو ازمون دری    غ کردی.  

زبانش داشت به کامش یم چسبید. سیبک گلویش 

ر یم شد و اشک هاتی که از گوشه ی   مرتب باال و پایی 

چشمش یم لغزید، تمام ابهتش را آب کرده بود،  

گذاشت و مظلوم و درد  دستانش را دو طرفصورتش  

 کشیده زمزمه کرد :  

من خییل خرابم ساحل، دارم کم میارم. من هر بار   _ 

عصت  یم شدم میومدم پیش تو. تو انقدر واسم حرف  

  
ی

دی حالم روبراه یم شد. االن که هیچی نمیگ ر می 
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نمیدونم چیکار کنم؟ من خی  دارم که تو ذهنت داری  

. و تر ر ون. چون  باهام حرف می  یل باید از خیال بیای بی 

اونجوری من صداتو نمیشنوم. باید با خودم حرف  

. اگه به این سکوت   ون نیستم دلی  ر بزتر خب؟ می 

ادامه بدی، یه بالتی هم رس من میاد، بهت خییل  

 احتیاج دارم، برمیگردی؟  

تمام حرف زدن ها، امید دادن هایش هیچ کدام حتر  

ساحل از لرزش  باعث نشد، مردمک چشم 

د، هنوز نگاه خایل و ت  حیس داشت و  
َ
د
َ
بازمانبازمان

گوتی در این دنیا ننشسته بود و هیچ کدام از حرف  

های سورنا را نیم فهمید. درست لحظه ای که غم  

دنیا و ناامیدی داشت وجود سورنا را فتح یم کرد،  

چشمش به دستان ت  حرکت ساحل افتاد. دست  

یک  وار یم لرزید حاال ت  هیچ  هاتی که مدام هیسیر
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لرزشر روی پاهایش مانده بود. نفس سورنا بند شد.  

نگاهش با دقتر بیشیر زوم دستانش ماند. اما واقعا 

نیم لرزید. صاف و ت  حرکت روی پاهایش مانده بود.  

 آب دهانش را قورت داد و ناباورانه نگاهش کرد.  

ه بیفتد. پس حرف  کم مانده بود از خوشحایل به گری 

زدنش آنقدر هم ت  تاثی  نبود. گوشه ی چشمش  

ر ریخت. بیشیر از   رسر پایی  خیس شد و اشک ها رسر

همه ی عمرش در این یک روز چشم تر کرده بود. با  

قلت  به تالطم افتاده دست دور شانه اش انداخت و  

 او را محکم به بر کشید.  

 _   !  فدای رست بشم دلی 

ه یم تیپد و انگار دلش  قلبش تند و هیجان زد  

میخواست فریاد بزند و همه ی دنیا را از این موفقیت  
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دار کند. به خودش قول داد حتما با   کوچک خی 

د.    رسپرستار تماس گرفته و از او راهنماتی بگی 

 * 

اگر دم دمای صبح آن اتفاق نیم افتاد، میتوانست  

ر باشد، اما  انگار  برای بهبودی هر چه زودترش خوشبی 

 قرار نبود امید به این آساتر در قلبش خانه کند.  

چسب های صورتش را تعویض کرده و پماد های  

مربوطه را زده بود و او هم در کمال ناباوری ت  هیچ  

حرفر ساکت مانده بود. قلب سورنا از خوشحایل  

ریسه یم رفت و حاال با ذوق و شوفر واقیع تر برایش  

 و از آینده خی  میداد.   حرف یم زد 

وقتر کار صورتش تمام شد، غذای ثریا خانم هم  

حاضر شده بود. ظرف چند دقیقه سفره ی رنگیتر  
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برایشان انداخت که چشمان سورنا گرد شد. سوپ،  

ر چیده   ازی روی می  زرشک پلو با مرغ و ساالد شی 

شده و انتظار آن دو را یم کشید. مدت ها بود که  

 نخورد
ی

ه بود و حاال نمیدانست واکنش  غذای خانگ

مثبت ساحل میل غذا خوردنش را باز کرده و یا رنگ و  

روی لذیذ غذا؟! بعد از اینکه با نهایت دقت و  

احتیاط غذای ساحل را به او داد، برای خودش هم  

کشید. ثریا خانم برای غذا دادن به ساحل خودش  

 پیش قدم شد، اما سورنا نگذاشت.  

ش خراب شود. خودش با  یم ترسید باز حال دخ یر

صبوری قاشق به قاشق غذا به دهانش فرستاد و ت   

 وقفه حرف زد.  

حاال که از یک کارش نتیجه دیده بود نمیخواست  

 دست بردارد.  
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نلرزیدن دست های ساحل تا وقت خواب ادامه  

ی در رفتارش به وجود نیامد و تنها   داشت. اما تغیی 

 که از دهانش 
ر
در آمده بود، همان پرسشش  حرف

 درباره ی سورنا بود.  

وقتر بعد از غذا دوباره او را به اتاق خواب برد، ثریا  

خانم کیم جدی تر از قبل درخواست کرد پیشش  

 بماند، اما بازهم سورنا نپذیرفت.  

نه دلش آرام یم گرفت و نه هنوز کیس را در خور  

 مراقبت از او یم دید.  

ن رختخواب آورد و همراه  برای زن در اتاق مهما

 ساحل به اتاق خودش رفت.  

 * 
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صدای پچ پچ نامفهوم و ت  ربظ که دقایقر تمام  

اتاق را پر کرده بود باعث شد، چشمانش به سختر  

باز شود. نمیدانست ساعت چند بود اما به نظر نیم  

سیدن  ساحل برق را  رسید صبح شده باشد. بخاطر نیر

ر او را بدخواب کرده بود. هنوز   روشن گذاشته و همی 

گیج و منگ بود و چشمانش کامل باز نشده بود، اما  

صدای خرخر و خرناسه ها را یم شنید. با دلهره دست  

روی تخت کشید تا ببیند ساحل کجاست و چه یم  

کند؟ که فریاد بلند »نه« ای وحشت زده او را از جا  

از اینکه به خودش آمده و به طرف  پراند، اما قبل 

ی محکم به رسش کوبیده شد   ر منبع صدا بچرخد، چی 

و نفسش از درد بند آمد. آخ بلندی گفت و به حکم  

به ی بعدی   غریضه دست روی رسش گذاشت، اما ضر

محکم تر به رس و دستش کوبیده شد. ثریا خانم  

وحشت زده تخت را دور زد تا خودش را به ساحل  
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   یگانه علیزاده 

ر و دردآلود،  برساند. سورن  ا با همان رِس سنگی 

دستانش را باال برد تا جلوی ضارب که کیس نبود جز  

د، اما او مانند چند ساعت قبل از خود   ساحل را بگی 

 ت  خود شده و به طرز ترسنایک خرناسه  

  

 ] یم کشید.  22:03 01.06.20[ 

حاال خواب و گیچ  اش به کل از رسش پریده و  

 شده بود.    چشمانش تا نهایت حدش باز 

صدای خرناس ها و خرخر های شدید و غی  طبییع  

 اش تمام اتاق را گرفته بود.  

سورنا خوتر که از کناره ی پیشاتر اش داشت درون  

چشمانش فرو یم رفت را با پشت دست پاک کرد و  

 محکم تر ساحل را گرفت.  
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 ساحل؟؟ منم! سورنام. یم شنوی؟   _ 

دست و پاتی لرزان خودش را به آن دو  ثریا خانم با 

رساند و ملتمسانه دست دور شانه ی ساحل  

انداخت، اما انگار برق به تن دخیر وصل کردند که  

وع کرد به جیغ زدن. ثریا   غرش کنان از جا پرید و رسر

مات ماند. سورنا بالفاصله اشاره زد ساحل را رها کرده  

تر کرد.    و برود و دستانش را به دور شانه هایش محکم

زخم رسش یم سوخت و خون دوباره به جریان افتاده  

بود، با یک دست او را نگه داشت و با دست دیگرش  

 خون های راه یافته را دوباره پاک کرد.  

! هیچی   _  ؟ پیش متر ساحل؟ قربونت برم خوت 

 نیست! نگا کن! تو اتاقیم!  

جیغ هایش هنوز به راه بود. سورنا نیم دانست چه  

انده بود گلویش پاره شود. یم فهمید حالش  کند؟ کم م 
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خییل بدتر از ساعات قبل است که با این شدت جیغ  

 یم کشد.  

بدون لحظه ای فکر رسش را خم کرد و لب هایش را  

به کام گرفت. صدای جیغ و داد دخیر به آتر قطع و  

ر شد. نمیدانست   قلب سورنا وحشیانه باال و پایی 

یا نه؟ اما نمیخواست مجبور شود در  نتیجه یم داد 

گوشش بکوبد تا به خودش آید. بعد از لحظاتر نفس  

 بریده پس کشید و گفت :  

 ساحل؟ سورنم! یم شنوی؟   _ 

فکر یم کرد دوباره جیغ بزند اما به جایش به نفس  

نفس شدیدی افتاده بود. فکر نیم کرد بوسه اش  

را  جواب دهد اما در کمال ناباوری جیغ های ساحل 

تمام کرده بود. به دنبال ذره ای هوا نفس نفس یم زد.  
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   یگانه علیزاده 

دست هایش به ارتعاش افتاده و قفسه ی سینه اش  

ه به نقطه ی   ر یم شد و چشم هایش خی  باال و پایی 

 نامعلویم راه گرفته بود.  

سورنا او را به سینه اش چسباند و روی رسش را تند  

 تند بوسید :  

ست! فکر کنم  آروم باش! هیچی نیست! هیچی نی _ 

 خواب بد دیدی.  

د و گفت :    شانه هایش را به سینه اش فشر

، آروم نفس بکش.   _   االن خوب مییسر دلی 

دست هایش را به سمت لب هایش برد و تند تند  

 بوسید.  

ب   انگشتانانگشتاِن دستدسِت راستش کبود و ضر

ر از ذهنش پرید و وحشت زده   دیده بود. همه چی 

 دستش را تا مقابل چشمانش باال برد و گفت :  
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 یا خدا! دستش چی شده؟  _ 

ثریا که کنار در کز کرده و کم مانده بود سکته کند، با  

 لحن پر بغض و غمزده ای جواب داد : 

 بعد از ظهر زد به لیوان.   _ 

ده شد. یک جای سالم در بدن   قلب سورنا بهم فشر

ب هایش  دخیر ظریفش نمانده بود. دستش را به ل

چسباند و پر مهر تر از قبل بوسید. زخم رسش تی  یم  

کشید اما ذره ای برایش اهمیت نداشت. کم کم  

هشدار های رسپرستار در ذهنش تداغ یم شد.  

نگاهش با غم به دور و برشان چرخید و تازه چشمش  

ی افتاد که ساحل با آن به رسش کوبیده بود.   ر  به چی 

  !  کشوی پاتختر
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   یگانه علیزاده 

ر و روی تخت پخش شده   وسایل درونش روی زمی 

بود و رد خون روی گوشه اش دیده یم شد. با پشت  

دست، دوباره خون ها را پس زد و رو به ساحیل که  

 کماکان یم لرزید گفت :  

؟   _   خوت  دلی 

و لب هایش را به شقیقه های نبض گرفته اش  

چسباند. چه خوش خیال بود که فکر یم کرد با حرف  

زدن یم تواند آرامش کند. این اتاق آشوب و رس خون  

 آلودش که با آن  

به ها، بخیه الزم شده بود، به او یم فهماند بیماری   ضر

 را جدی نگرفته است.  

بغض تا درون چشمانش باال آمد، دیدن این همه  

ِ ساحل کار او نبود. قلبش داشت یم ترکید.  
پریشاتر
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بت برای بدن نحیف و  این همه ضعف و مصی

 بیمارش منصفانه نبود.  

د و با تمام غیم که   او را محکم تر به خودش فشر

 سلول به سلولش را احاطه کرده بود زمزمه کرد :  

 درست درمون بهت   _ 
ی

این دنیای لعنتر یه زندیک

  .  بدهکاره دلی 

ر فرستاد و ادامه داد :    بغضش را پایی 

ر من با   _  بدخواهات چیکار  تو فقط خوب شو، ببی 

 میکنم.  

 لب های لرزانش را به رس و صورتش کشید و گفت :  

 فقط خوب شو...   _ 

 * 
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این بار شدید تر از بار قبل طول کشید تا آرام شود.  

ر    45درست  دقیقه گذشت تا ارتعاش بدنش از بی 

رفته و کیم به حالت عادی نزدیک شود. سورنا هنوز  

حصار تنش حبس کرده و زیر گوشش  او را محکم در  

حرف یم زد. دستان لرزانش درون مشت بزرگ سورنا  

نشان یم داد هنوز اضطرابش پایان نیافته اما باز جای  

شکرش بافر بود که حداقل جیغ هایش فروکش کرده  

بود. ثریا خانم به آرایم پا به درون اتاق گذاشت و با  

 آمد ناامید  نفیس که از زور هق هق دیگر از او باال نیم

 و هراسان پرسید :  

 ساحل جن زده شده؟   _ 

سینه ی سورنا تنگ شد و قلبش تی  کشید. حال  

ش آنقدر بد بود که شبیه جن زده ها به نظر یم   دخیر

رسید. حوصله ی جواب دادن نداشت، اما رس و  
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   یگانه علیزاده 

صورت باد کرده ی زن نشان یم داد، ساعات زیادی  

 مشغول گریه و زاری بوده است.  

 شدید گرفته.  اف _ 
ی

 شدیک

چشمان ثریا موج شدید دیگری از اشک فرو لغزاند.  

نیم دانست خوشحال باشد یا ناراحت؟ رفتاری که از  

ساحل دیده بود ت  شباهت به افراد جن زده نبود و  

 حاال سورنا یم گفت از یک بیماری خی  میداد.  

 دلش گرفت و پر غصه گفت : 

زم انقد تو دردرس باشه؟ بخاطر  چرا باید دخیر  _  فریی 

این همه ت  عدالتر باید از یک شایک باشم؟ نفرت در  

 سینه ی سورنا زبانه کشید.  

  

 ]22:03 01.06.20[  
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نمیفهمید از که و چه؟ اما نسبت به همه انزجار  

داشت. انگار دلش میخواست انتقام حال ناخوش  

د. از زیر دندان هایش ز   مزمه کرد :  ساحل را از دنیا بگی 

 حالش خوب میشه!   _ 

ثریا با محبتر آشکار مرد جوان مقابلش را نگاه کرد که  

دارای قلب بزرگ و رئوفر بود. چشمانش به سمت  

پیشاتر اش راه گرفت که خونریزی اش بند نیامده بود.  

خون از شقیقه هایش گذشته و البالی زلف و ته  

پریده و چشمانش دو  ریشش فرورفته بود. رنگش  

کاسه ی خون بود، اما بدون ذره ای شکایت خودش را  

 تمام و کمال وقف نوه ی او کرده بود.  

 درمان که داره نه؟   _ 

ر و برگشتنش هیچ کدام دست خود   مثل کما بود! رفیر

 بیمار نبود.  
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 سورنا ناامیدی را پس زد و گفت :  

 داره.   _ 

ه زبونم  تو همیشه عاشقش میموتر پشم؟ حتر اگ _ 

 الل، زبونم الل حالش خوب نشه؟  

سورنا با نگایه عمیق به طرف زن چرخید. سوالش او  

ر را پرسیده   را به دیشب برد، دقیقا ساحل هم همی 

بود. لبخند نریم روی لبش نشست. آن زن واقعا 

 مادربزرگ ساحل بود!  

 منه. آدم از زندگیش نمیتونه   _ 
ی

ساحل همه ی زندیک

 دست بکشه.  

ر شب قبل از عشق و ماهیتش حرف زده بود و   همی 

ایطش را مهیا کرده بود تا راست   دنیا ظرف یک روز رسر

 و دروغ حرفش ثابت شود. در دلش گفت :  
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ر بیسر چقدر عاشقش   _  انقد امتحانم کن تا مطمی 

 میمونم.  

ثریا با نگایه دلسوزانه به چشمان باز و خایل ساحل  

سکوت به سینه ی سورنا چسبیده بود،  که حاال در 

 زمزمه کرد :  

داشتم نماز میخوندم که صدای پچ پچ از این اتاق   _ 

 اومد. 

نمیخواستم مزاحم بشم اما چند دقیقه ی طوالتر بود  

که صدا میومد. امید داشتم که شاید حالش خوب  

شده، در اتاق باز بود، وقتر در زدم و هیچکس حوات   

ادامه داشت، ترسیدم و بدون   نداد اما پچ پچ هنوز 

 اجازه اومدم تو.  

میخواست از آن لحظات ترسناک بگوید که بغضش  

ترکید و جلویش را گرفت. برای برهم نزدن آرامش  
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د و هق هقش را در   ساحل دست روی دهانش فشر

 شدید نوه  
ی

گلو خفه کرد. چقدر سخت بود که آشفتگ

 اش را ببیند و کاری از دستش بر نیاید.   

د و دلش   سورنا محکم تر ساحل را به خودش فشر

ضعف رفت برای حال زارش. با تمام قلدری اش از  

ین ساحل را   آینده یم ترسید، از اینکه دیگر لبخند شی 

نبیند یم ترسید. لحظه ای که با آن شدت کشو را  

ر آورد و روی دستش کوبیده بود مثل فیلیم   پایی 

 گذشت، اگر ثریا  ترسناک از جلوی چشمش یم  

خانم هم ت  حسیحیِس دروِندرون چشماِنچشمان  

ساحل را در آن لحظه دیده بود، پس حق داشت فکر  

ر بیماری وجود   کند جن زده شده است. شاید اگر چنی 

ر موضوع یم   نداشت فکر سورنا هم حوایل همی 

 چرخید.  
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وقتر درو باز کردم، شما خواب بودی و ساحل   _ 

 و داشت حرف یم زد.  کنارت روی تخت نشسته 

 ابروهای سورنا به طاق پیشاتر اش خورد.  

نه ویل بعد دیدم با   _  ر فکر کردم داره با شما حرف می 

 خودشه.  

 چی یم گفت؟؟؟   _ 

 لحن سورنا چه مظلومانه، مشتاق شده بود!  

 ثریا پر رورسی اش را زیر چشمانش کشید و گفت :  

کامل نبود. جسته و گریخته  هذیون بود. جمله ی   _ 

اتی زیر لب یم گفت که معتر نداشت. با  
ر یه چی 

وسایالی توی کشو رسگرم بود، من داشتم نگاش یم  

کردم، نمیدونم یهو چی شد که اعصابش خرد شد و  

 کشو رو برداشت...  
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سورنا آب دهانش را قورت داد و مانع از ادامه اش  

 شد :  
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چشمان ثریا رنگ محبت گرفت و به نوه اش بابت  

 را  
ی

انتخابش آفرین گفت. سورنا به حق که راه مردانگ

 خوب رفته بود.  

 * 

چشمان ساحل مست  سپیده ی آفتاب که زده شد،  

خواب شد و بالخره خوابید. سورنا به آرایم او را کنار  

خودش خواباند و در برابر وسوسه ی ذهنش که مدام  

آرام بخش تجویز یم کرد، رسسختانه مقاومت کرد.  

حاضر بود تمام این دردرس ها را تحمل کند اما ساحل  

را جسیم ت  جان و مدام خواب روی تخت مشاهده  

 نکند.  
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ر برای  به آ   یگانه علیزاده  خانه رفت و یک قهوه ی سنگی  ر شیی

 خودش ریخت.  

دیگر وقتر برای خوابیدن دوباره نداشت، باید اول  

ساحل را به بیمارستان یم برد و سپس به دنبال  

 کارهای اداری اش یم رفت.  

خانه حس کرد به   ر حضور ثریا خانم را که درون آشیی

 طرفش چرخید و سوال در ذهنش را به زبان آورد :  

بچه های مادر ساحل، چه نفیع به پش شما یم  از  _ 

 رسه که اینجوری نگرانه؟  

 چشمان ثریاخانم گرد و کیم دلخور شد.  

 اونا خواهر و برادر ساحل اند.   _ 

آره، نه برادر زاده های اون. که البته دیدیم با   _ 

 برادرزاده ی خودش چیکار کرد.  
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 هر کیس ممکنه اشتباه کنه پشم.   _    یگانه علیزاده 

اما هر اشتبایه یک تاواتر داره. تاوان رزومه ی   _ 

 سیاه شده ی ساحلو چه جوری میخواد پس بده؟  

 ثریا با حقر که به او یم داد، سکوت کرد و حرف نزد.  

سورنا دستر به صورت رسخ و خشم آلودش کشید و  

گفت : نگید که کمیر از من پشتونو یم شناسید. اون  

ه.  محض رضای خدا مو   ش نمیگی 

واقعا نمیدونم پشم، نمیدونم. اما اینو میدونم که   _ 

ر حق و حقوق   هر کاری داره میکنه برای پس گرفیر

 ساحل...  

ر باز کرد و گفت :    سورنا پرانیر

 و صد البته انتقام کوفتر خودشه.   _ 

 زن مات ماند که چه بگوید و سورنا پیش دستر کرد :  
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اده کنه با من  اگه باز بخواد از ساحل سواستف _    یگانه علیزاده 

  . ر  طرفه. به گوشش برسونی 

 چند قلپ از قهوه اش نوشید و دوباره پرسید :  

سه که اینجوری دایه ی   _  به محیا چه سودی می 

 نگران تر از مادر شده؟  

 ثریا از این همه نفرت و خشیم  

  

 ]22:03 01.06.20[  

بود.  که نسبت به پشش و محیا داشت شوکه مانده 

 سورنا عصت  تر گفت :  

نکنه اونم افتاده دنبال حق و حقوق ساحل از برادر   _ 

 تتر خودش؟!  

 گفت :  
ی

 ثریا به آهستگ
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محیا نمیدونه ماتر برادرشه، فقط بهش رو زده تا   _    یگانه علیزاده 

ه.    سهم االرثشو از شهروز پس بگی 

 سورنا به وضوح جا خورد.  

نیم داره؟ نمیگه  پس راه افتادنش با شما چه ص _ 

برای برادرزاده ی اون شمای غریبه چرا اینطور  

 نگرانید؟ ثریا آیه کشید و گفت :  

 من یه زن تنها و ت  عائله ام. جز ماتر هیچکسو ندارم .  

بهش گفتیم رس اون قضیه ی تصادف اتفافر من  

باهاش آشنا شدم و بخاطر زخماش و پرستاری که  

 افتاده.  ازش کردم، مهرش به دلم 

پس نمیدونه زتر که قبل مرگ به دیدن مادرش   _ 

 رفته کیه؟!  
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صورت ثریا به آتر رسخ شد و تمام وجودش از     یگانه علیزاده 

 خجالت لرزید.  

منده کردنش را نداشت فقط حرف   سورنا قصد رسر

 ذهنش را به زبان آورده بود.  

اون فقط میدونه، زتر توی گذشته وجود داشته که   _ 

مادرش بوده، نه خی  داره برادری داره و نه  هووی 

 اینکه اونا ماییم.  

 سورنا ت  حوصله رسی تکاند و گفت :  

مادر ساحل و یا بچه هاش کیل منفعت برای اون   _ 

جاه طلبا به  دنبال دارن، این خط این نشون! برای  

من اهمیتر نداره اما اگه قرار باشه پای ساحل بیاد  

 کاتبینه، همتون!  وسط، حسابتون با کرام ال

خانه اضافه کرد :   ر  و قبل از خروج از آشیی
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سونم رس   _    یگانه علیزاده  ، شما رو هم می 

وقتر ساحلو بردم دکیر

 راه.  

 زن رسی    ع پیامش را گرفت و گفت :  

 یعتر دیگه نمیذاری برگردم؟   _ 

بابت زحمتاتون ممنون. تنهاتی از پسش بهیر بر   _ 

 میام.  

 *** 

دو تا بخیه ی پیشاتر اش چسب نازیک  رسپرستار روی 

 زد و گفت :  

یش؟   _   نمیخوای بی 

 نگفته کامال در جریان دلیل زخمش بود.  

 سورنا اخیم کرد و گفت :  
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ر نشونه ها خوشبینم.     یگانه علیزاده   من به همی 

 اونقدر امیدوار کننده نیست.   _ 

 برای من هست.   _ 

چرا مقاومت یم کتر آقای خانزاده؟ اونجا هم   _ 

 وای زنتو دارن.  بیمارستانه، ه

سورنا اخمو از روی صندیل برخاست و به طرف  

ساحل که دوباره دستانش به لرز افتاده بود رفت،  

 پالستیک جدید دارو هایش را برداشت و گفت :  

اتشون، محل تموم انرژی   _  ر بیمارستانا با تموم تجهی 

 منفیاست.  

 به دستان لرزان ساحل اشاره زد و گفت :  

 جاتی نمیذارمش.   _ 
ر  من همچی 

 🍀 
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     یگانه علیزاده 

 ]19:28 02.06.20[  

 🍀 

   182_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

 بهم یم زد.  
ی

هوای گرم داشت حالش را از زندیک

میخواست حمام برود نیم توانست، میخواست  

د بازهم نیم توانست. دست و پای   ساحل را بی 

صورتر که نباید آب میخورد مانعش  شکسته اش و  

ون فرستاد و رو به ساحل    بی 
ی

بود. نفسش را با کالفگ

 که با دستاتر لرزان یک گوشه نشسته بود گفت :  
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 ساحل من برم حموم تنهاتی تو خونه نیم ترش؟   _    یگانه علیزاده 

انتظار جواب نداشت و حتر اگر یم شنید حریف  

دلهره اش نیم شد و تنهایش نیم گذاشت. فقط دلش  

 خواست حرف  می
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   یگانه علیزاده 

بزند. دلش یک گفتگوی معمویل میخواست. به  

کجای دنیا بر میخورد اگر این همه مشکل رس  

راهشان نیم بود و به یک وصال ت  دردرس یم  

 رسیدند؟  

روی دو زانو نشست و باز حرفهایش را به   پیش پایش 

 امید یک واکنش کوچک از رس گرفت :  

رسپرستار میگه تو صدای منو میشنوی اما قدرت   _ 

  . تر ر جواب دادن نداری. میگه تو رست باهام حرف می 

 مثال االن توی ذهنت داری جوابمو میدی نه؟  

 دستش را به لب هایش چسباند و گفت :  

دیشب داشتر حرف یم زدی، همون طوری بازم   _ 

 بگو. حتر اگه من نفهمم بازم تو حرف بزن.  

حواسش پرت دستانش شد که لرزشش کم شده بود.  

 پس واقعا صدایش رویش تاثی  گذار بود.  
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   یگانه علیزاده 

 ساحل؟ اسم من چیه؟ منو یادت میاد؟   _ 

 جوات  نبود و مردمک چشمانش هنوز یم لرزید.  

شدن صدای زنگ تلفنش از  اتصال نگاهشان با بلند 

ر رفت.    بی 

ار شده بود. اصال از همه ی   ر از صدای تلفنش هم بی 

ر بود.   ون دل چرکی   دنیای بی 

 و ت  مییل دستش را رها کرد و از جا بلند شد.  
 با سستر

خدا یم دانست چقدر زمان دیگر نیاز بود تا اوضاع  

 روبراه شود، تا یک بار دیگر صدایش را بشنود...  

دیدن شماره ی صنم اخم هایش درهم رفت و  با 

 آهش درآمد.  

جواب او را چه میداد؟ باز حتما تقاضای دیدن ساحل  

 را یم کرد.  
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   یگانه علیزاده 

مستاصل مانده بود چه کند؟ دیگر حالش از توضیح  

  
ی
و جواب پس دادن بهم میخورد. با تمام ت  حوصلگ

ر را لمس کرده و جواب  دهد. به  مجبور شد آیکون سی 

محض اتصال تماس، صدای هیجان زده ی صنم بلند  

وای خدا رو شکر! از دیروز دارم   _ شد که یم گفت : 

نم آقای خانزاده.   ر  زنگ می 

سورنا با خودش فکر کرد دیروز؟ چه روز مزخرفر بود!  

 تماس مربوط به او بود.   50البد تعدادی از آن 

 سالم درگی  بودیم.   _ 

 م رفت. ببخشید!  وای ببخشید سالم یاد _ 

سورنا ت  حوصله خواهش میکنیم زیر لب گفت و باز  

 سکوت کرد.  

امیدوار بود دخیر رسدی اش را بفهمد و تماس را به  

 پایان برساند.  
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   یگانه علیزاده 

آقای خانزاده استادا همه از غیبتای ساحل شایک   _ 

ر طوری رفتار   شدن، میشه امروز ببینمش؟ باور کنی 

ی پیدا کنه. من دوست صمیمیشم  نمیکنم که حس بد

  .  ناسالمتر

د و یادش آمد روز   سورنا گوشه ی چشمش را فشر

تصادف در جواب التماس هایش، صورت ساحل را  

 بهانه کرده و نگذاشته بود به دیدنش بیاید.  

 االن حالش خوب نیست.   _ 

و نگاه غم زده ای به ساحل انداخت، حاال باید چه  

ال که عالوه بر صورتش رسش هم آسیب  میکرد؟ حا

 دیده بود. کاش تنها غمش زخم های صورتش یم بود.  

 من رس حالش میارم، اصال بیاریدش خونه ی ما.   _ 

 نمیشه.   _ 
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   یگانه علیزاده 

آقای خانزاده اون دوست منه، قبل اینکه شما تو   _ 

 زندگیش بیاین دوست صمییم من بود.  

ممانعت  صدای دلگی  و دلخور شده اش نشان یم داد 

سورنا را بد متوجه شده. سورنا ت  تفاوت خداحافظر  

 گفت و بدون  

شنیدن جواب تلفن را قطع کرد. حوصله ی هیچکس  

 های او را که اصال.   
ی

 را نداشت و پرچانگ

ر نشست و کمرش را به پایه   کنار پای ساحل روی زمی 

های مبل تکیه داد. یک پایش را دراز و پای دیگرش را  

 خم کرد.  

 یک کوه کندن ت  نتیجه آوار بود.  تنش 
ی

از خستگ

 گفت :  
ی

 رسش را به پای ساحل تیکه زد و با خستگ

دوستت صنم بود. میگه میخواد بیاد ببینتت.   _ 

 نذاشتم.  
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   یگانه علیزاده 

نمیخوام این حالتو کیس ببینه. این کابوس میخوام تو  

ر خونه دفن بشه.    همی 

 چند لحظه مکث کرد و به آرایم پرسید :  

تو دوست داری ببینیش؟ اون! استاد مقدم!   _ 

ی واست پیدا شده!   دانشگاه! ماکت سازی! کیل مشیر

سجاد میگه باالترین نمره ی طرحو گرفته! سال  

ر واست. گفتم چند روز   پایینیاش همه صف بسیر

دیگه حالت خوب میشه، خودت باهاشون حرف  

  . تر ر  می 

 ناامیدی زمزمه کرد :  به طرفش چرخید و با  

 خوب مییسر ساحل؟   _ 

باز تلفنش دوباره زنگ خورد. حتر نگاه نکرد تا  

مخاطبش را ببیند. غم سنگیتر روی دلش نشسته  

ی در دنیا خوشحالش نیم کرد.   ر بود، انگار دیگر چی 
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   یگانه علیزاده 

شاید هم بخاطر حرف های رسپرستار بود. آنقدر که  

د. هنوز معتقد بود ساحل  او امیدوار شده بود او نبو 

ی کنند و به عنوان شاهد هم پیشاتر بخیه   را باید بسیر

 خورده ی او را پیش یم کشید. 

 و شانه های افتاده به اتاقش رفت تا پماد  
ی

با خستگ

های روزانه ی ساحل را بیاورد. نوبت تعویض چسب  

 هایش رسیده بود.  

 های موجود به  
ی

ر که وارد اتاق شد بهم ریختگ همی 

ورتش خورد. دلش بهم پیچید و اخم هایش بیشیر  ص

 در هم رفت.  

یادآوری آن حال وخیم و متشنج ساحل، تمام  

وجودش را آشوب یم کرد. سیتر داروها واژگون شده  

و هر کدامش یک طرف افتاده بود. ت  حوصله خم  

ر برداشت، نییم   شد و تک تک پماد ها را از روی زمی 

ر افتا ده و نیم دیگر ال به الی ملحفه های  روی زمی 
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ر که پتوی روی   روی تخت پنهان شده بود. همی 

تخت را تکاند، بسته ی عکس از میانش لغزید و در  

 هوا  

  

 ]19:28 02.06.20[  

پخش شد. هنوز متوجه ی چیستر عکس ها نشده  

 بود.  

ر که یک   ر افتاد. همی  عکس ها تاب خوران روی زمی 

قلبش به کوبش افتاد. با  احتمال از رسش گذشت 

باتر تند شده پتو را رها و به سمت عکس ها   ضر

 شتافت. چشمانش که روی  

ه ی   تصاویر جفت و جور شد، عرق رسدی از تی 

 کمرش راه گرفت و لغزید.  
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همان عکس های منحوس خودش و نگار بود. همان  

کت پخش کرده و بعد به    هاتی که کامران در رسر
لعنتر

 بود.  دست پوریا افتاده 

پس نیمه شب ساحل بخاطر این ها، آنطور پریشان  

 شده بود.  

دستانش مشت شد و دلش گرفت. خودش را لعنت  

 کرد که  

ده بود؟ یادش آمد که ال به الی   ر نی  چرا آنها را از بی 

وسایل درون پاتختر اش انداخته بود. با خشم به تک  

ر برداشت.   حاال درک  تکشان چنگ زد و از روی زمی 

یم کرد چه حایل به ساحل دست داده بود، همینطور  

که تند تند عکس ها را درون بسته یم چپاند به این  

فکر کرد که شاید نشانه ی بدی هم نبود، این ثابت  

یم کرد، مشاعر ساحل کامال از کار نیوفتاده بود و  

 احساساتر داشت. بسته را  
ی

هنوز به او و این زندیک
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خانه برد تا  درون پالستیگ ان  ر داخت و آن را به آشیی

ون بیندازد. حاال میدانست   همراه زباله ها از خانه بی 

که باید بیشیر هوایش را داشته باشد، او هنوز به این  

 حس هاتی داشت. خدا میدانست دخیر بیچاره  
ی

زندیک

 با دیدن عکس ها چه فشاری متحمل شده بود.  

ر که پیش ساحل   برگشت ت  هیچ حرفر محکم  همی 

بغلش کرد. حجم کوچک تنش میان بازوانش گم شده  

بود، از اینکه با این شدت الغر شدنش به چشم یم  

آمد، غم دنیا به دلش ریخته شد. شانه هایش را  

د و با بغیصر که بیخ گلویش   بیشیر به سینه اش فشر

 چسبیده بود زمزمه کرد :  

تو. حالم    ساحل من فقط تو رو دوست دارم فقط _ 

از همه بهم میخوره، نسبت به همه کینه دارم. دستم  

باز باشه همشونو نابود میکنم. از این سکوت دست  

. دو   بردار، یه کاری کن منم آروم شم. دو روز شد دلی 
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   یگانه علیزاده 

. نمیدونم   روزه که داری همه مونو بد تنبیه یم کتر

تهش چی میشه؟ اما بدون ازت دست نمیکشم،  

یت کن م اما مگه میشه؟ به این دل  میگن باید بسیر

نفهمم چه جوری حایل کنم؟ من نمیدونم قبل تو  

 چه  
ی

زندگیم چه ریختر بود، اصال نمیدونم از زندیک

جوری لذت یم بردم؟ اما االن با همه ی این مشکالت  

پیش تو آرومم. من همه چیمو بهت باختم ساحل،  

منو ول نکن تنها! من تا ابد میمونم اما تو اونجا نمون.  

 به لعنت خدا نیم ارزه بدون تو!  
ی

 برگرد، این زندیک

د و اجازه داد   شانه هایش را محکم تر به خودش فشر

ر بچکد. هم دردش   اشک ها از گوشه ی چشمش پایی 

 بود و هم درمان.  

هم او را به آتش یم کشاند و هم آب روی آتشش  

 بود.  

 *** 
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   یگانه علیزاده 

ا با نهایت دقت و  دقایقر بود که پماد و سایر کرم ها ر 

احتیاط به صورتش زده و برایش از هر دری حرف  

زده بود. با اینکه بابت کامران و پرونده ی رو هوا  

مانده اش نگران بود اما نیم توانست ساحل را رها  

 کند.  

مگر اینکه برایش پرستار یم گرفت و آرامبخش به  

 خوردش یم داد که این کار را هم در خود نیم دید.  

ه به  ساحل ر   خی 
وی کاناپه دراز کشیده و ت  هیچ حرفر

سقف باالی رسش بود، حاال دیگر دست و مردمک  

چشمش نیم لرزید اما هنوز سخت به سکوتش  

 چسبیده بود.  

رسش روی پای سورنا بود و موهایش در انحصار  

 دستان او.  
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   یگانه علیزاده 

سورنا هر بار با مهری طوالتر خم یم شد و روی  

چشمانش را داغ یم کرد و عطر تنش را نفس یم  

کشید. جا به جای صورتش را یم بویید و یم بوسید و  

ت  تفاوتر ساحل چنان غیم به دلش یم نشاند که  

اشک هایش رس میخورد و روی صورت دخیر یم  

 چکید.  

قطره اشک های مزاحم را پس زد و با صدای دورگه و  

 بغض کرده اش زمزمه کرد :  
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   یگانه علیزاده 

نمیدوتر دلم چقد تنگ صداته! تنگ حسودیاته!  

 لجبازیات!  

غر زدنات! همه چیت! شبا از فکر آینده خوابم نیم  

 که ت  
ر هوش میشم بازم تو رو میبینم.  بره اما همی 

همه ی رسم پر شده از تو. مگه سینه ی یک آدم  

چقدر میتونه جا واسه عشق داشته باشه؟ بعیصر  

وقتا قلبم از این همه عالقه ای که به تو دارم به درد  

 میاد.  

 حاال اشک هایش تندتر یم چکید :  

ساحل غلط کردم دست دست کردم! به قرآن   _ 

ر خایک به رسم میشه. میخواستم  نمیدونستم  همچی 

همون جا بهت بگم ویل تو انقد عشق شده بودی که  

 دلم نیومد.  
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رسش را خم کرد با صورتر خیس و دیل کم شده لب     یگانه علیزاده 

های بازمانده ی دخیر را بوسید. نه برای لذت  

خودش، که حاال فقط در جهنم دست و پا یم زد،  

  دلش میخواست خواستتر بودن را به تمام سلول 

های ساحل القا کند، برای آن قسمت از ذهنش که  

هنوز از کار نیفتاده بود. میخواست به او بفهماند  

یان های حیاتر اش به عشق او نبض یم   هنوز هم رسر

 زند.  

نفس بریده پس کشید. با آرنجش صورتش را خشک  

 کرد و دردمندانه خندید :  

ین تر از عسل بود!   _  ! شی   داد دلی 
 چه کیقر

 چشمش دوباره پر شد :  کاسه ی 
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   یگانه علیزاده 

فتر   _  تو خودتم میدونستر که همش از دستم در می 

نه؟ ویل میگما خوب شد اون موقعا نذاشتر وگرنه  

 دیگه ولت نمیکردم.  

موهای لخت قهوه ای رنگش را به دست گرفت و  

 ادامه داد :  

من این همه امکاناتو نمیخوام ساحل! اینجوری   _ 

 نمیخوام.  

م صد سال دیگم الی هفتاد دست لباس خودتو   حاضر

، از دستم رس بخوری   ، باشر پنهون کتر ویل حرف بزتر

 و من حرص بخورم.  

 رسش را میان موهایش فرو کرد و دم عمیقر گرفت :  

اف کنم از همون    بذار اعیر
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  ]02.06.20 19:28[    یگانه علیزاده 

شبیخون زد. با خودم  روز اول فکرم به همه چیت  

گفتم البد موهاشم پشونه است. اصال فکرشم  

 جواهراتی زیر مقنعه ات قایم باشه.  
ر نمیکردم همچی 

انقدم سفت یم بستر نمیذاشتر با یه تارشم عشق  

 کنم!  

دست نوازش واری روی بلندی اش کشید و باز بغض  

 زده زمزمه کرد :  

، منم مثه بقیه مردا، درسته به  _  ین  میگما دلی  یر

! دلم نمیخواد   رفیقتم ویل از اون ور شوهرتم ناسالمتر

! همینجوری   کوتاشون کتر یا چه میدونم رنگ بزتر

 بکر و طبییع بمونه.  
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سکوت خانه کر کننده بود، ت  تفاوتر ساحل دیوانه  

کننده. اما سورنا با تمام دردی که یم کشید،  

 نمیخواست پس بکشد.  

ان ت  حالت  رسش را خم کرد تا مستقیم به چشم 

ه شود، او را مثل پش بچه ها غم گرفته   ساحل خی 

 بود وقتر گفت :  

ساحل؟ من اگه واسه همه دیوونه ی ت  اعصاب   _ 

بودم با تو که خوب بودم. هر کیو پس زدم تو رو  

؟ اصال با   تر ر سفت پیش کشیدم. با من چرا حرف نمی 

دنیا قهر باش، از اینجا یم برمت هر جا که تو بخوای،  

صداتو از من دری    غ نکن! به قرآن یهو کم میارم از   ویل

 هم یم پاشم!  

هنوز برایش حرف یم زد که این بار زنگ خانه اش به  

صدا در آمد. حرف در دهانش ماسید و متعجب به  
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صبح را نشان میداد، از آن   10ساعت نگاه کرد که    یگانه علیزاده 

فاصله تصویر آیفون دیده نیم شد و حدسش به  

هیچ مهمان ناخوانده ای هم نیم رفت. ت   سمت 

توجه به آیفون رسش را خم کرد و پیشاتر ساحل را  

 بوسید :  

هیشکیو نمیخوام جز تو! من انقدر خرابتم که بهشِت  

  !  ت  تو رو هم پس یم زنم دلی 

اما انگار مهمان ناخوانده دست بردار نبود، دستش را  

ر هم نداشت.    روی زنگ گذاشته و قصد برداشیر

فتم   _  آخ ساحل آخ! اگه میتونستم تنهات بذارم می 

 گردن این مزاحمو میشکوندم. 

با احتیاط رسش را روی کوسن گذاشت و با غرغر به  

ر که چشمش به تصویر   سمت آیفون رفت. اما همی 
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   یگانه علیزاده 

افتاد جفت ابروهایش به طاق پیشاتر اش خورد و  

 متحی  ماند.  

روی زنگ گذاشته و به   صنم بود که با طلبکاری دست

ر زل زده بود.    دوربی 

 آدرس خانه اش را از کجا پیدا کرده بود؟  

انگار که ساحل حرف هایش را یم فهمد به طرفش  

 برگشت و گفت :  
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 دوستت بو کشیده اومده اینجا؟ این    یگانه علیزاده 

 آیفون را از برق کشید و به طرف ساحل برگشت :  

امروز میخوام یه ت  ادب مهمون ناپذیر باشم،  _ 

  .  حوصله شو ندارم دلی 

اما انگار صنم دست بردار نبود، هنوز چند دقیقه  

نگذشته بود که صدایش از پشت در هال به گوش  

 رسید :  

 ساحل؟ خواهری؟   _ 

تر دو چندان رو به ساحل زمزمه کرد :    سورنا با حی 

از نگهباتر چه جوری رد شد؟ درو واسش یک باز   _ 

کرد؟ صدای عصباتر صنم باعث شد ابروهایش  

د :    باال بیی
 بیشیر

 به اون دوست زورگوت بگو درو باز کنه.   _ 
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صورتش را خشک کرد و با اعصات  که برای آتیسر     یگانه علیزاده 

 ه ای بند بود از جا بلند شد :  شدن به جرق

ت   به من میگه زورگو؟ انگار دفعه قبیل براش درس عی 

 نشده.  

ر آنکه غرغر کنان از جا بلند یم شد عصت  به   حی 

 خودش گفت :  

معلوم نیست نگهبان این خراب شده است یا   _ 

؟ راه به راه به هر ت  رس و پاتی اذن  
ر سک رس جالی  میر

 اومدن یم ده.  

 باز کرد و اخمو گفت :  در را  

 بله؟   _ 

قد و قامت بلند و چهارشانه و اخم های درهمش  

برای لرزاندن قلب صنم کافر بود. در حایل که آب  
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دهانش را قورت میداد و قدیم پس یم رفت، با     یگانه علیزاده 

 شجاعتر ظاهری جواب داد : 

چرا این کارا رو میکنید؟ هنوز شوهرش نشده   _ 

 ید براش؟  اختیارداری میکن

میتونم به جرم ورود غی  قانوتر ازت شکایت کنم  

جون.    دخیر

ر زندان!   _   ویل قبلش به جزم دزدیدن دوستم میوفتی 

پوزخند تا درون چشمان سورنا باال آمد. میخواست  

در را محکم به رویش ببندد که یکهو فکری از رسش  

 شاید برای
ی

روحیه ی   گذشت. این دخیر با این پرچانگ

شکننده ی ساحل مفید واقع یم شد. شاید کیم  

  
ی

انه حرف زدن، او را به برگشت به این زندیک دخیر

ه نگاهش کرد تا   نزدیک تر یم کرد. چند لحظه خی 

احتماالت ذهنش را ارزیات  کند. صنم که دست پیش  
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ر     یگانه علیزاده  برد تا در را کنار بزند، مقابلش ایستاد و تهدید آمی 

 زمزمه کرد :  

 ازه دادم مگه؟  کجا؟ اج   _ 

ر فقط نگاهش کرد.    خشمگی 
 صنم با چشماتر

 سورنا در را بیشیر به سمت خودش کشید و گفت :  

نه، اما اگه   ر حالش خوب نیست. با کسیم حرف نمی 

 میتوتر بخندونیش میذارم بیای تو.  

 صنم وارفته و با گیچ  تکرار کرد :  

نه؟   _  ر  با کیس حرف نمی 

 حاد گرفته.  نه! حتر یک کلمه.  _ 
ی

 افشدیک

سورنا نیم نگایه به چهره ی بهت زده ی دخیر کرد و  

 گفت :  
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، به   _    یگانه علیزاده  با این چهره ی غمزده نمیذارم نزدیکش بیسر

 اعصابش بهم ریخته هست. اگه حرفای  
ر
اندازه کاف

 مثبت بلدی بیا تو.  

صنم ت  حواس رسی تکاند و در حایل که از درز در  

 رون فرستاده بود جواب داد :  نگاهش را به د

دلم براش تنگ شده با هر حایل که داره. فقط   _ 

 بذارین ببینمش. قول میدم اذیتش نکنم.  

ر کرد و در را کنار کشید:    سورنا رسی باال و پایی 

فقط حرفای امید بخش. مرور خاطرات خوش. بغض  

 و گریه و آه و ناله اصال نشنوم.  

سورنا نرنجید، چون قبال هم  صنم از لحن قلدر مآب 

با اخالقش آشنا شده بود. حاال آنقدر اشتیاق دیدن  

ساحل را داشت که برای اجازه دادنش هر حرفش را  

 قبول یم کرد.  
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 که نتیجه ی پا گذاشتنش به درون خانه     یگانه علیزاده 

ر
ذوق و شوف

به پا شده بود با دیدن ساحل کز کرده و زخم آلود  

 کشید و وارفت مقابلش به آتر ته  

  

 ] ه رس جایش خشکید.  19:28 02.06.20[ 

سورنا اصال حوصله ی رعایت مهمان نوازی را 

 نداشت، عصت  توپید :  

جون این مدیل نه!   _   یه دخیر
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   یگانه علیزاده 

 صنم با چشماتر اشگ به طرفش چرخید و گفت :  

 من شوکه شدم! یکم با مالحظه باشید.   _ 

و دوان دوان به طرف ساحل رفت. قلب سورنا به  

وحشت افتاد، با چشم های گرد شده و ترسیده گفت  

 : 

 صی  کن! بغلش نکن!   _ 

اما قبل از اینکه هشدار سورنا را بشنود دستانش را  

دور تن ساحل پیچانده بود. قدم های شتاب زده ی  

سورنا همراه با لرزش تن ساحل همزمان شد و فقط  

یک ثانیه کافر بود تا حمله به ساحل دست داده و  

دوباره از خود ت  خود شود. با تمام قواتی که داشت  

وع کرد به جیغ زدن و بلند بلند   صنم را پس زد و  رسر

نفس کشیدن. سورنا عصباتر صنم را کنار کشید و  

محکم او را در آغوش گرفت. کم مانده بود یک داد  

 بلند هم رس او و عجول بودنش بکشد.  
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   یگانه علیزاده 

رسر فرو چکید و از زور هق هق   اشک های صنم رسر

 به سکسکه افتاد.  

ر نگاهش کرد و گفت :    سورنا خشمگی 

ای منو یم شنیدی بعد یم پریدی  یه دقه صد _ 

 بغلش.  

 به اتاق های پشت رسش اشاره زد و گفت :  

 خودتو آروم کن بعدا بیا.   _ 

و ساحل را محکم تر به خودش چسباند و تمام حرف  

 هایش را از رس گرفت.  

 هیششش! هیچی نیست! هیچی نیست!   _ 

جان  مثل مار پله شده بود. یه زحمت یم کشید، یه 

یم کند، چند پله باال یم رفت، اما روزگار لعنتر با یک  

 نیش او را رس خانه ی اول بر یم گرداند.  
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   یگانه علیزاده 

رسش را به سینه اش چسباند و دستانش روی کمرش  

ر شد :    باال و پایی 

! جاتم امنه.   _  هیشش! هیچی نیست! تو بغل متر

 نگاه کن!  

این بار زودتر از انتظارش، صدای جیغ هایش بند  

آمد، سورنا شوکه از این آرامش زودهنگام آب  

 دهانش را قورت داد و زمزمه کرد :  

؟   _   دلی  نکنه ایسگامو گرفتر

ت  توجه به نفس های بلند ساحل، صورتش را قاب  

یتر نگاهش کرد :    گرفت و به شی 

؟!   _   یعتر فقط تو بغل من آروم مییسر

 🍀 

  

 ]09:10 21.06.20[  
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 🍀 

   183_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

، سخت او را به خودش    و بدون انتظارانتظاِر پاسچر

د. ساحل مانند گنجشک باران خورده هنوز  یم   فشر

 لرزید، لرزش ت  مهابای تنش به خوت    

حس شدتر بود اما حس لذتبخیسر که این آرامش به  

ریخته بود مثل مرهیم فوق العاده  جاِنجان سورنا 

داشت معجزه یم کرد. نفس های بلندی که روی  

سینه اش پخش یم شد و حتر خرناسه ها هم  

نمیتوانست حالش را حاال خراب کند، این واکنش  
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   یگانه علیزاده 

کوچک، مانند بار قبل انرژی رفته اش را به او  

 برگردانده بود.  

، سورنا با صدای بلند و شادت  ری  پس از دقایقر طوالتر

 گفت :  

 صنم خانوم بیا پیش دوستت!   _ 

 حاال حتر میتوانست با صنم هم خوب رفتار کند!  

د و قبل از   شانه های ساحل را دوباره به تنش فشر

اینکه صنم به آنها برسد زیر گوشش پچ پچ وار زمزمه  

 کرد :  

ر   _  بچه خییل میخوامت! عجیبه ویل تو همی 

 جوریشم داری دل یم بری ازم!  

 ش را محکم بوسید.  و زیرگوش
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   یگانه علیزاده 

حاال قصد تغیی  رویه داشت. میخواست طوری با او  

عادی   رفتار کند که انگار هیچ کدام از این اتفاقات غی 

 نیفتاده است.  

ر بود قسمتر از   ر که حاال دیگر مطمی  همی 

 مانده او را به  
ر
احساساتش هنوز دست نخورده باف

 این کار تشویق یم کرد.  

با احتیاط او را روی مبل نشاند، در حالیکه  آرام و  

دستانش هنوز او را در بر گرفته بود. صنم با صورتر  

ت زده از   خیس، دستاتر لرزان و نگایه ناباور و حی 

اتاق برگشته بود. قلبش طوری یم کوبید که گوتی هر  

ون بزند. رفتار ساحل   آن ممکن بود از سینهاش بی 

نش هم به جاتی قد  برایش قابل هضم نبود و حتر ذه

 نیم داد.  
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   یگانه علیزاده 

سورنا کنار ساحل نشست و با دست به او هم اشاره  

زد تا بنشیند، در حایل که نگاهش به دستان لرزان 

 ساحل بود زمزمه کرد :  

زود آروم شد! خییل زودتر از بارهای قبل. این   _ 

 نشون میده جای محکیم تو قلبش داری.  

قورت داد و به حرف سورنا فکر  صنم آب دهانش را 

کرد، خدا میدانست چقدر حالش بدتر از این هم  

شده بود که این واکنش وحشتناک به نظر سورنا  

خوب و امیدوار کننده یم آمد. آنقدر ترسیده و متحی   

بود که نیم توانست لب از لب باز کند. با گیچ  و  

 بدتر کرخت روی مبل نشست و دوباره نگاهشان کرد.   

ای بد زیادی   _  حالش خوب نیست این روزا. خی 

شنیده. اگهمیخوای باهاش حرف بزتر هیچ کلمه ی  

س آوری استفاده نکن، چون دوباره حالش بد   اسیر

 میشه.  
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   یگانه علیزاده 

 چ..چش شده؟   _ 

صنم بود که بالخره به زبان خشک شده اش تکاتر  

 داده بود.   

سورنا دستش را دور شانه ی ساحل محکم کرد و   

 گفت :  

ش نیست. فقط یه خرده ازمون فاصله  هیچی _ 

 گرفته.  

 و با نگاهش به او فهماند پرسش بیشیر را متوقف کند.  

نفس نفس ساحل هنوز به راه بود و آرامش کذاتی اش  

ر حالش هم   را دوباره به دست نیاورده بود اما همی 

ی بود.   فت چشمگی   نشان دهنده ی پیشر

تلفن سورنا که به صدا در آمد باعث شد رد نگاهش  

د. چشمان صنم   شکسته شده و از ساحل فاصله بگی 

 عیاتر از سورنا جدا شد و به ساحل  
ی

با شوک زدیک
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 اش را به  
ی

چسبید. انگار وحشت آور ترین اتفاق زندیک

س گوشیه مانتویش را میان   عینه یم دید، پر اسیر

قلت  لرزان در سینه به ساحیل   انگشتانش چالند و با 

ر تا آسمان با دوست پر جنب و   ه شده بود که زمی  خی 

جوش و همیشه خندانش فاصله داشت. ساحیل که  

با لبخند و شوخ طبیع شناخته یم شد حاال چه  

غمگینانه به سکوت چسبیده بود، آن هم سکوتر  

موهوم و رعب آور. رس و صورت زخم آلودش کم بود  

 عجیب غریب هم از او یم دید؟   که باید رفتار 

هنوز لحظه ای که از خود ت  خود شده و دیوانه وار   

فریاد کشیده بود، در گوشش زنگ یم خورد. لحظه  

ای که سورنا هراسان هشدار داده بود بغلش نکند و  

او ت  توجه دستانش را دور شانه اش حلقه کرده بود.  

ام  حتر یادآوری اش هم مانند یک ترس ناشناخته تم 

دست و پایش را سست و ت  رمق یم کرد، چه بالتی  
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   یگانه علیزاده 

رسش آمده بود که با یک آغوش تمام سیستم عصت   

 اش بهم یم ریخت؟  

حاال حتر جرئت نداشت کالیم به زبان آورد، شاید اگر  

سورنا دوباره چفت تن ساحل برمیگشت، شجاعت  

 آب رفته ی او هم بر میگشت.  

 ما باید بریم.    _ 

باال رفته به سمت سورنا برگشت،  صنم با ابروهای  

 متعجب و تو ذوق خورده پرسید :  

 کجا؟؟؟    _ 

از دیدن ساحل شوک شده بود اما نه آنقدر که به این  

 کرده باشد.  
ی

 زودی رفع دلتنگ

سورنا تلفنش را به جیبش برگرداند و پیش ساحل  

برگشت، در حایل که دستان رسد و لرزانش را میان  

 مشتش جا یم داد جواب داد : 
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   یگانه علیزاده 

من باید برم دنبال یه رسی کارام، ساحل هم باید   _ 

 باهام باشه.  
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 چرا باید؟     یگانه علیزاده 

بالتی  و با غصه به طرف ساحل برگشت. خدایا چه  

 رسش آمده بود؟  

 پیش کیس جز من نمیمونه.  _ 

میشه توضیح بدین چش شده؟ به جون خودم   _ 

 االنه که همینجا پس بیوفتم.  

 سورنا دستر میان موهایش کشید و گفت :  

ت میکنم بیای   _  االن وقتش نیست. برگشتیم باز خی 

 پیشش.  

بغض کرده نگاهش  و از جا بلند شد. صنم ملتمسانه و 

ر و بدتر کم و بیش لرزان  به ساحل بود که با رسی پایی 

ه شده بود.    به نقطه ی نامشخیص خی 

میشه بمونم پیشش؟ اگه یکم بیشیر دربارش   _ 

 توضیح بدین میتونم مواظبش باشم.  
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   یگانه علیزاده 

سورنا انگار که غی  ممکن ترین حرف ممکن را شنیده  

 باشد گفت :  

ر االن حالش بد ش _   د؟  ندیدی همی 

خب من کاری که نباید رو کردم، دیگه بغلش   _ 

ر جا کنارش    نمیکنم، همی 

  

 ]09:10 21.06.20[  

 میشینم. میخوام واسش حرف بزنم.  

گرچه که پیشنهاد خوت  بود، اما نه در حدی که  

 دلنگراتر های سورنا را بتواند رفع و رجوع کند.  

 بیشیر از این اضار نکن.  نمیتونم تنهاش بذارم،   _ 

 صنم غمگینانه لب زد :  
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م که نیست     یگانه علیزاده  ینش؟ دکیر تو این گرما کجا میخواین بی 

؟ شما   ر که بگم بخاطر خودشه. چرا لجبازی میکنی 

ر من پیشش یم مونم دیگه.    به کاراتون برسی 

سورنا آمد ت  حوصله جوابش را بدهد که تلفنش  

ه دانش بود که تماس یم  دوباره زنگ خورد. دوبار 

گرفت، سورنا کیم از این دوباره زنگ زدنش به هراس  

افتاد، دلش نیم خواست باز اتفاق جدیدی  

شان کرده باشد. چند دقیقه قبل که زنگ زده   غافلگی 

بود، ت  خی  از اتفاقات افتاده از او خواسته بود  

ساحل را هم برای ثبت توضیحات در باب پرونده ی  

د بیاورد و حاال نیم دانست باز چه یم  کامران با خو 

خواست؟ مانده بود غم چه را بخورد؟ هنوز چند روز  

از خی  های خوشر که به عمویش داده بود نیم  

ر رفته   گذشت که تمام امیدهایشان به یکباره از بی 

بود. نیم دانست با این وضعیت درهم برهم جواب  
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   یگانه علیزاده 

  چشمان امیدوار خانواده ی عمویش را چه بدهد؟ نه

 تنها  

ساحل که مادرش هم از لیست شاهدین احتمایل خط  

 خورده بود.  

قبل از اینکه تماس قطع شود، آیکون را لمس کرد و  

 گفت :  

 _   .  سالم حاچ 

 دانش به رسعت رس اصل مطلب رفت و گفت :  

سالم پشم! شهروز االن تماس گرفت گفت میخواد   _ 

یه کتی از اون برگه   امروز عرص یه جلسه بذاره، گفت

 ای که خودت در جریاتر هم با خودت بیاری.  

ر کم بود!   ! همی   لعنتر

ون   دستش را مشت کرد و نفس عصباتر اش را بی 

 فرستاد.  
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انگار قرار نبود یک لحظه راحتش بگذارند. خدا هم     یگانه علیزاده 

 که تمام مصیبت ها را یکجا با هم فرستاده بود.  

د و لب زد :    گوشه ی چشمانش را فشر

. من امروز حوصله ی   ر حاچ  جلسه رو کنسل کنی 

 دیدن اون مرتیکه رو ندارم، پرونده ی کامران مهم تره.  

اگه کنسلش کنم ممکنه فکر کنه دستمون خالیه،   _ 

در ضمن یادت نره گلوت زیر چاقوشه، باید باهاش راه  

 بیای وگرنه زودتر از کامران حکم تو میاد.  

 تر در موهایش کشید و گفت :  سورنا کالفه دس

 مالیش   _ 
ی

، همه ی زندیک ر غلظ نمیکنه حاچ  همچی 

 به اون یه تیکه کاغذ بنده!  

اگه صالح دونستر به منم بگو چه مدرک مهیم   _ 

 ازش داری؟  
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   یگانه علیزاده 

لحن حرص آلودش، باعث لبخند ت  جاتر روی لب  

های سورنا شد، آنقدر اوضاع بهم ریخته بود که  

 نمانده بود. اما   فرصت یک حرف زدن هم به 
ر
آنها باف

اک یم گذاشت،   ر را به اشیر دیگر باید همه چی 

 بخصوص حاال که دیگر به ته خط رسیده بود.  

نیم نگایه به ساحل و صنم انداخت و راه اتاق هایش  

را در پیش گرفت، نمیخواست اسایم آزاردهنده به  

 گوش ساحل برسد و باز حالش را متشنج کند.  

 وارد اتاقش شد با صدای آرایم گفت :  وقتر کامل 

یک شد ویل وقتر   _  یک سال قبل شهروز با امجد رسر

به دم و دستگاه رسید، به امجد خیانت کرد، صورت  

اکت گرفته بود   حساب پوالتی که از امجد به عنوان رسر

کت جدیدشو به نام خودش   رو هاپویل کرد و کل رسر

وفته دنبال حق و حقوقش  زد، اما برا اینکه امجد نی
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اکت اون شعبه ی جدیدو فسخ     یگانه علیزاده  بهش گفت، رسر

میکنه، اما به جاش زیان فسخ قراداد با تموم پوالتی  

که از امجد گرفته رو با سود، اونم به نرخ روز بهش  

 برمیگردونه.  

از اون طرف چند ماه قبل، جاسوسای امجد بهش  

کت جدید،   خی  دادن که تو مراسم افتتاحیه ی رسر

 ز اونو رسما  شهرو 
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   یگانه علیزاده 

میخواد بذاره کنار. چون دست امجدم به جاتی بند  

نبود و مدریک ازش نداشت، نمیتونست کاری بکنه،  

کت شهروز، تا عالوه بر   ر ساحلو فرستاد رسر برای همی 

مدارک و وصیت نامه های خودش، اون تیکه کاغذ  

ه. رو حساب کینه کدورتای قدیم   امجدو هم پس بگی 

 میخواست از ساحل استفاده کنه.  

ون زده    کشید و دستر روی رگ های بی 
نفس عمیقر

ی گردنش کشید. آخ که برای نابود کردن شهروز و  

 امجد چقدر ت  قرار و تشنه بود. هر دوی آنها ت   
حتر

 از او ساحلش را به چاه انداخته بودند.   خی  

بقیشم که خودتون در جریانید. همه مشکالت رس   _ 

ساحل ریخت و اون عوضیا بازم قش در رفتند. شت   

که من از پیش امجد رفتم خونه ی شهروز، بهش یه  

دستر زدم و گفتم صورت حساب پوالی امجد دست  

ه تا منم برگه رو ندم  منه، از ساحل شکایتشو پس  بگی 
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   یگانه علیزاده 

ی توی تاریگ بود ویل جواب داد!   به صاحبش! تی 

کت   چون چند ماه قبل، خودم گاوصندوق اون یگ رسر

وریشو خایل کرده بودم. خب فکرشو نمیکردم اون   ر پی 

 تیکه کاغذم تو همون گی  و دار گم و گور بشه.  

حاال شهروز فکر میکنه سند دست منه و برای اینکه  

 سیاه نشینه هر چی بگم قبول میکنه.  به خاک 

 نغس عمیقر کشید و ادامه داد :  

ِگی  ساطور منه، خردش میکنم اما به    _  گلوی اون گی 

 موقعش!  

دانش آن طرف خط در حایل که عرق رسدی به تنش  

 نشسته بود هاج و واج لب زد :  
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   یگانه علیزاده 

شهروز از خایل کردن گاوصندوقش توسط تو،   _ 

ه؟   طوری این را پرسیده بود که انگار التماس یم  باخی 

 کرد سورنا نه بگوید.  

نه! انقدر خراب کاری کرده، که نمیدونه از کجا   _ 

 خورده.  

نفس راحتر که دانش به وضوح یم کشید لبخند  

 شان چقدر  
ی

محوی به لب های سورنا نشاند. زندیک

 درگی  بازهای  

تجربه ای  ترسنایک شده بود که وکیل قدرتمند و با 

 ماننددانش با این هراس آه یم کشید.  

 حاال اون سندو از کجا میخوای بیاری؟   _ 

ک   _  م پیش همون آبدارچی رسر  می 
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   یگانه علیزاده 

 ]09:11 21.06.20[  

تش، معلوم بود دهنش چفت و بست نداره. یه  

 گی  میارم ازش.  
 اطالعاتر

 دانش لحظه ای مکث کرد و سپس پرسید :  

ش جدی ترین دشمنای شهروز   _   از امجد بیی
نمیتوتر

کیان؟ اگه یگ بهش شبیخون زده و اون سندو برده  

ر کیا دنبالش بگردیم.    باشه، حداقل یم دونیم بی 

امجد که میگه سند هنوز دست شهروزه. از حرفای   _ 

منوشهروزم خی  نداره، فکر میکنه چون تو مهموتر  

 نکرده، پس سندو هنوز داره.  افتتاحیه اش کاری 

ی پشم؟ دشمن   _  خب چرا ازش کمک نمیگی 

 دشمنت دوست تو حساب میشه.  

 سورنا پورخند زد و پر تنفر گفت :  
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   یگانه علیزاده 

 _   .  امجدم لنگه ی شهروز کثافته، حاال یه درجه کمیر

دانش با آرامیسر که رفته رفته داشت از تنش پر یم  

 کشید زمزمه کرد :  

پشم، اینطوری به جاتی نیم رسیم، وقتمون کمه،   _ 

باید شهروز رو بندازیم تو تله. حداقل بخاطر اون  

 دخیر کینه و کدورتو بریز دور تا بتونیم برنده بشیم.  

سورنا دندان قروچه ای کرد و با خود اندیشید که  

بخاطر همان دخیر بود که از همه ی شان تا این حد  

 شت.  انزجار دا

 _  . ر ، شما نگران نباشی   درستش میکنم حاچ 

 و ناامیدی گفت :  
ی

 دانش با خستگ

. فقط   _  چی بگم پشم؟ که آخرش کار خودتو میکتر

 امیدوارم خودتو تو دررس نندازی.  
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   یگانه علیزاده 

ی نگفت و دانش ادامه داد :   ر  سورنا چی 

؟   _  ر  ساعت چند یم رسی 

 یک ساعت دیگه حدودا.   _ 

 باشه منتظرم.   _ 

سورنا تماس را قطع کرد و حرف هاتی که باید کنار هم  

یم چید را مرور کرد. دانش بیچاره هنوز خی  نداشت  

که تمام برگ برنده هایشان را هم از دست داده  

بودند. به قول ساحل هر طرف را که یم گرفت، یک  

 جای دیگر از دستش در یم رفت.  

ر که از اتاق برگشت با دیدن ساحل و   صنم  همی 

ابروهایش باال پرید. ساحل خوابیده بود و صنم  

کنارش روی مبل نشسته و موهایش را نوازش یم کرد.  
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   یگانه علیزاده 

ر از ذهنش پرید و با دل نگراتر به سمتش   همه چی 

 پاتند کرد و رو به صنم پرسید : 

 چرا خوابید؟ هنوز که خییل زوده.   _ 

صنم شانه ای باال انداخت و با چشماتر خیس جواب  

 داد :  

چشماش یه یم رفت، آخرش رسشو گذاشت   _ 

 گرفت خوابید. دیشب نخوابیده بود؟  

اخم های سورنا با یادآوری شب قبل درهم رفت.  

خوابیدن که خوابیده بود اما کم، یعتر باید باور یم  

 کرد فقط کمبود خواب داشت؟  

با احتیاط دست روی پیشاتر اش گذاشت تا دمای  

ر معمویل بود. نشانه ای از  بدنش را بسنجد.  همه چی 
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   یگانه علیزاده 

گرمای تب وجود نداشت. دستانش را لمس کرد که  

 نه یم لرزید و نه رسد بود.  

با خیایل که پریشان شده بود کنارش نشست و  

نگاهش کرد. کاش به دانش زنگ یم زد تا او با مدارکش  

به خانه اش بیاید، دلش را نداشت ساحل را از خواب  

 بیدار کند.  

ه و پر از تردید سورنا را شکار کرد و گفت  صنم نگا  ه خی 

 : 

 بمونم پیشش؟ االنم که خوابه.   _ 

سورنا جوات  نداد، داشت به دعوت کردن دانش فکر  

 یم کرد.  

آقای خانزاده؟ با شمام. اگه خییل نگرانید یه آرام   _ 

بخش بدید بهش، تا وقتر بر میگردین خواب باشه.  
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   یگانه علیزاده 

همیشه بعد ژوژمان میخورم، قشنگ تا  من خودم 

 چند ساعت بیهوشم.  

 اصال هم عوارض نداره.  

 سورنا ت  حوصله نگاهش کرد و گفت: 

ون، توام اگه    _  م بی  گفتم که تنهاش نمیذارم، نمی 

 میخوای بمون.  

 چشمان صنم درخشید و با خوشحایل گفت:  

 خییل ممنونم.   _ 

ی بود که یم خواست. تا با  ر او حرف نیم  این تمام چی 

 زد، آرام نیم گرفت.  

سورنا ت  جواب از جا بلند شد و به سمت اتاقش  

رفت. در حایل که هجوم افکار و دل نگراتر هایش  

داشت رسش را به رسسام یم داد. امروز دانش یم آمد  
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   یگانه علیزاده 

فردا را چه یم کرد؟ بالخره برای پرونده ی کامران،  

مرد آبدارچی شهرو  ز، کارهای دانشکده  صحبت با پی 

ی خودش و ساحل و هزار کار نکرده ی دیگر که باید  

ون یم رفت. آن وقت ساحل را چه یم   از خانه بی 

کرد؟ قرار بود همیشه او را با خود همراه کند؟ اگر در  

میانه ی راه حالش بد میشد و به او حمله یم کرد چه؟  

ر را از دست یم داد چه؟ شاید آن   ل ماشی 
اگر کنیر

 مصیبت جدی تری به میان یم آمد.  وقت 

کالفه از بن بستر که او را محصور کرده بود رسش را  

 در دست گرفت و زیر لب نالید: 

 خدایا باید چیکار کنم؟   _ 

هر رایه که یم رفت عاقبت به بن بست یم رسید.  

 دیگر از این همه بدبیاری خسته شده بود.  
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   یگانه علیزاده 

کالفه از  نشست، برخاست، روی تخت دراز کشید،  

جا بلند شد، رس در گریبان طول اتاق را گز کرد، آن  

قدر رفت و آمد تا بالخره با تمام نارضایتر که داشت  

 عزمش را جزم کرد.  

تصمیم سختر بود، بیشیر از همه خودش را آزار یم  

ایظ   ر رسر ین کاری بود که در چنی 
داد، اما شاید بهیر

 باید یم کرد.  

خرد و دیل نارایصر شماره ی رسپرستار را   با اعصات  

گرفت و به انتظار نشست. تنها به او اعتماد داشت،  

ر که بدون درخواستش، شماره   زن خوت  بود و همی 

اش را داده و گفته بود هر زمان که بود روی کمکش  

 حساب کنند، او را از بقیه متمایز یم کرد.  

 سالم.   _ 
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   یگانه علیزاده 

 سالم بفرمایید!   _ 

 و رس و صداتی که مختص  صدای زن از میا
ر

ن شلوغ

بیمارستان بود سخت به گوش یم رسید. سورنا دستر  

 در موهایش کشید و کیم بلند تر گفت :  

 خانزاده ام. سورنا خانزاده.   _ 

چند لحظه آن طرف خط مکث شد و سورنا ت   

 طاقت اضافه کرد :  

امروز همشمو آورده بودم بیمارستان، ساحل   _ 

  ! خاتر  امی 

آهان کشیده ی رسپرستار نشان میداد تازه او را بخاطر  

 آورده است.  

 بله بله یادم اومد، حال خانومت خو   _ 
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   یگانه علیزاده 

 که نیوفتاده؟  09:11 21.06.20[ 
ر
 ] به؟ اتفاف
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سم اگه بخوام آرامبخش بهش     یگانه علیزاده  نه فقط میخواستم بیی

بدم از چه نوغ باید استفاده کنم؟ بدون عوارض و  

 ت  خطر باشه.  

 رسپرستار اخیم کرد و رسی    ع پرسید :  

چرا آرامبخش؟ باز بهش حمله دست داده؟ سورنا   _ 

ون فرس   بی 
ی

 تاد و لب زد :  نفسش را با کالفگ

حالش خوبه، من امروز باید تنهاش بذارم، میخوام   _ 

 تا برمیگردم حالش بد نشه.  

 تنهای تنها؟   _ 

سورنا ت  حوصله چشم غره ای از پشت تلفن رفت و  

 گفت :  

سم  _  نه خانوم، کیس مراقبش هست، فقط مییر

  ! ر  حالش بد شه، همی 
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رسپرستار به قسمت آرام تر  به نظر یم رسید     یگانه علیزاده 

ان زیادی کاهش   ر  به می 
ر

بیمارستان رفته بود که شلوغ

 یافت :  

آقای خانزاده نمیدونم دفعه چندمه دارم بهت میگم،  

یش کن، تو که خودتم داری   لجبازی نکن، بیا و بسیر

براش آرامبخش تجویز میکتر پس چه فرفر میکنه،  

 خونه باشه یا مرکز درمان؟  

ر کنار تخت   سورنا کیف پول  و سوییچش را از روی می 

 برداشت و گفت :  

ر کاری   _  منم نمیدونم دفعه چندمه که میگم همچی 

 نمیکنم.  

در ضمن آرامبخیسر که من میخوام بهش بدم،  

 نیست، فقط برای روزای اورژانیس مثل  
ی

همیشگ
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امروز که نتونم پیشش بمونم، نه یه خروار قرص که     یگانه علیزاده 

 ببندتش به خواب.  مدام  

من فقط سیع میکنم این دید بدی که نسبت به   _ 

 بیمارستان اعصاب و روان هست رو عوض کنم.  

 سورنا ت  حوصله نفس کالفه ای کشید و گفت :  

لطفا اسم یه آرامبخش بدون عوارض و ت  خطر رو  

 بهم بگید.  

رس پرستار به خوت  معتر حرفش را فهمید و دیگر  

نداد. اما چه یم کرد که در مقابل  بحث را ادامه 

 رسالتش مجبور بود.  

 زیباتی که بخاطر تصادف با او  
نیم خواست دخیر

آشنا شده بود، بخاطر سایکوز از دست برود. اما به  

نظر یم رسید همشش رسسختانه در مقابل خواسته  
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ی کادر درماتر مقاومت یم کرد. فقط امیدوار بود     یگانه علیزاده 

  به بار نیاید.  بعدا پشیماتر 

ازوالم  _  .    0/5آلیی ر  و دوکسدوکِسپیِنپی 

سورنا خوشحال از اینکه بالخره بحث موردنظرش باز  

 شده بود پرسید :  

 جفتش باهم؟   _ 

ازوالم یگ از داروهاییه که برای بیماری   _  نه. آلیی

سایکوز تجویز میشه، ضد تشنجم هست. اما یکم  

ر    سنگینه. دوکسپی 
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   یگانه علیزاده 

فقط یه قرص ساده است که مدت زمان خواب رو  

طوالتر یم کنه و هیچ عوارض دیگه ای نداره. حاال  

ایظ که خانومت داره خودت انتخاب   بسته به رسر

 کن.  

یه که من میخوام. متشکرم.   _  ر . همون چی  ر پی  َِ  دوکِس

خواهش میکنم، امیدوارم ار تصمیمت پشیمون   _ 

 نیسر و خییل زود حالش بهیر بشه.  

این را در حایل گفت که حتر ذره ای امید هم از  

 کلماتش احساس نمیشد.  

سورنا با دلشدی و خشم تماس را به پایان رساند و  

جیبش برگرداند. بدش یم آمد بیماری لعنتر   تلفن را به 

را مدام برایش یادآور یم شدند. حاال دیگر خودش از  

همه بهیر با آن آشنا شده بود، اینکه هر بار رس  

پرستار سیع یم کرد، به او بفهماند راه پر پیچ و خیم  

 در پیش دارد اعصابش را حسات  بهم یم ریخت.  
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 *    یگانه علیزاده 

ده ی سورنا با هراس  دانش با دیدن پیشاتر بخیه خور 

از جا پرید و در حایل که سیع یم کرد از تنها آمدنش  

سد گفت:   ی نیی ر  فعال چی 

 چه اتفافر افتاده پشم؟   _ 

 سورنا ت  توجه به نگاه نگرانش زمزمه کرد:  

 _   . ی بهتون بگم حاچ  ر  باید یه چی 

ه انشاءهللا. چی شده؟ نیم نگایه به او انداخت   _  خی 

 و لب زد :  

نمیتونیم از ساحل و یا مادرش توی دادگاه استفاده   _ 

 کنیم.  

انگار برق به تن دانش وصل کردند، چشمانش ناباور و  

 پر سوال شد و تنها توانست بگوید :  
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   یگانه علیزاده 

 منظورت چیه؟   _ 

 مادر ساحل دیشب فوت شده.  

 رنگ از رخ دانش پرید و سورنا به سختر ادامه داد :  

 هوشیاریشو از دست داده.  و ساحل هم  _ 

دانش با پاهاتی کرخت روی مبل نشست و تته پته  

 کنان لب زد :  

؟   _   یعتر چی

یم.   _   یعتر نمیتونیم ازش کمک بگی 

و جان کند تا این را گفت. صحبت از بیماری رواتر  

کیس که بیشیر از جانش او را دوست داشت مثل  

 د.  جهنم خدا برایش طاقت فرسا بو 

خی  فوت مادربزرگ و مادرشو همزمان با هم شنید و  _ 

ا سالمت   حالش بد شد. رسش آسیب دیده، االن دکیر

  . ر  روانیشو تایید نمیکیر
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 و تمام امید و ابهام دانش را شست و برد.     یگانه علیزاده 

ر جوان مقابلش   تر عمیق و رسی سنگی  دانش با حی 

هولنایک بود. رس و صورت  را نگاه کرد که حامل اخبار 

رسخ شده و دستر که از لحظه ای که آمده بود کنار  

پایش مشت شده مانده بود، نشان یم داد در حال  

تحمل چه اضطرات  است، عشقر که در چشمانش  

دیده بود، دردی که از این اتفاق یم کشید را بیشیر  

نشان یم داد. لحظه ای تمام وجودش برای مشکالت  

ین دوستانش از صمیم قلب  تمام نشدتر پش  های بهیر

 افتاده بودند،  
ی

ده شد. هر دویشان به دررس بزریک فشر

اف   ! که اگر صادقانه اعیر آن هم بخاطر یک دخیر

ر   میکرد، هیچ از او خوشش نیم آمد. شاید چون اولی 

بار دستبند به دست و به جرم دزدی با او روبرو شده  

نحیس    بود. به این فکر کرد که آن دخیر چه اقبال

داشت! از وقتر آمده بود فقط دردرس آورده بود، پش  
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   یگانه علیزاده 

آن برادر گوشه ی زندان افتاده بود و سورنا این  

ون، تمام دردها را به دوش کشیده بود.     بی 

میدونم که اگه مقتول اولیای دم دیگه ای جز بچه  

های کوچیک نداشته باشه، برا پرونده اش مراجع  

ی یم کنند که تا سن قانوتر بچه ها  قضاتی تصمیم   گی 

ر این چند دقیقه با   صی  کنند یا نه؟ سکوت سهمگی 

    صدای بم سورنا شکسته شد. دانش این را یم دانس

]21.06.20 09:11  [ 

ت اما زیاد به آن امیدوار نبود. مشکالت کامران بزرگ  

تر از این حرف ها بود. رسی تکاند و با سنگیتر جواب 

 داد :  

اما فکر نمیکنم به نفع کامران رای بدن. در   آره!  _ 

، مراجع قضاتی درباره ی قتل و تمام  
ر حالتر چنی 

جوانبش تحقیق یم کنند، تموم پرونده ی گذشته ی  
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ر لطفیو     یگانه علیزاده  ر لیاقت همچی   میشه، تا ببییر

ر
قاتل موشکاف

 داره یا نه.  

 نگایه به سورنا انداخت و عصت  تر ادامه داد :  
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کامران مقتولو دزدیده بود، دو هفته شکنجه اش     یگانه علیزاده 

 هست تا  
ر
داده بود و اخر رسشم کشته. اینا دالیل کاف

 پرونده اش خییل زود بسته بشه.  

ر باشد، سکوت  سورنا آنقدر ب  اهوش بود که مطمی 

وس چه بالتی رس   درباره ی گذشته ی سیاه سی 

 پشعمویش یم آورد.  

ی مثل سنگ راه نفسش را بسته و   ر در حایل که چی 

 تمام بدنش را به نبض انداخته بود ناگهان گفت :  

وس یه متجاوز به عنف بوده   _  اگه ثابت بشه سی 

؟ حرفش به قدری  ر و شوکه کننده بود که  چی سنگی 

دانش را رسجایش میخکوب کرد. این دقیقا تمام  

ی بود که در این مدت حدسش را زده بود. وقتر   ر چی 

 بعد از اضار و تمنای فراوان، کامران فقط گفته بود :  

ر داشته باشه.   _   ممکنه ساحل حرفاتی برای گفیر
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 و سورنا با غیظ داد کشیده بود :     یگانه علیزاده 

ود! کامران نیم کشت! من خالصش  اون یه ت  وجود ب 

 یم کردم!  

دار شده بود که احتماال یک دعوای   شستش خی 

 ناموش رخ داده است.  

با گیچ  و البته امیدی که به چشمانش دویده بود لب  

 زد :  

 شاهدی داری؟   _ 

کامران بخاطر آبروی ساحل، حتر نام سعید واال را  

دانست اگر سعید وارد پرونده  هم نیاورده بود، یم 

شود، ت  شک روز تجاوز را بازگو خواهد کرد. اما حاال  

سورنا مجبور بود این غم را علتر کند تا پشعمویش  

 زنده برگردد.  
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   یگانه علیزاده 

آرام آرام در حالیکه وجودش داشت به آتش کشیده  

 یم شد زمزمه کرد :  

وس به ساحل تعرض کرده.   _   سی 

 و قلبش همزمان هزار تکه شد.  

ون زد :    سورنا بی 
 رنگ از روی امجد پرید و رگ پیشاتر

کامران و سعید همخونه اش، اون روز ساحلو نجات    _ 

 دادن.  

عالوه بر کامران میتونیم رو شهادت سعیدم حساب  

 کنیم.  

ت دانش او را   بدون اینکه رسش را باال بیاورد تا حی 

 داغان تر کند، ادامه داد :  

اون حیوون جز زن عقدی اش، با یه زن دیگه ام   _ 

ارتباط داشت، احتماال زِنزن این اواخر از کثافت  
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کاریاش باخی  شده، اگه بتونم پیداش کنم شاید     یگانه علیزاده 

 شهادت اونم توی دادگاه به دردمون بخوره.  

 آب دهانش را قورت داد و گفت :  

 باید با کامران حرف بزنم.   _  

 * 

ی نشسته و به گذر  روی صندیل  های انتظار کالنیر

ه شده بود، رسبازی کشان کشان و در   افراد خی 

 حالیکه سیع در ت   
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   یگانه علیزاده 

توجیه به عجز و البه های مرد همراهش داشت، او  

را به سمت اتاق بازجوتی یم برد. زتر با صورت زخیم  

و خون مرده در حایل که چشمانش پر از گریه بود  

ون یم آمد و به    بی 
ر
همراه کودک در آغوشش از اتاف

 دیگری وارد میشد.  

هیاهوی شکل گرفته در اطراف هم بوی غم یم داد،  

ر یم  پریدند و یا از خنده  حتر وقتر کودکان باال و پایی 

ی بود که به   ریسه یم رفتند، گوتی این ماهیت کالنیر

ی پاشیده بود. سورنا رسش را   ر رنگ خاکسیر همه چی 

به عقب برد و به دیوار تکیه داد، دلش تنگ بود و  

ده شده.  حتر حاال که فقط چند   سینه اش از درد فشر

 در به در  
ی

ساعتر بود که از او جدا شده بود هم دلتنگ

به دنبالش بود. وقتر قرص موردنظرش را خریده و به  

ی مثل آوار در دلش فرو ریخته   ر خانه برگشته بود، چی 
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   یگانه علیزاده 

بود، اگر هر بار که برمیگشت با این ساحل نا آشنا  

روبرو یم شد چه؟ اگر دیگر خنده های از ته دلش را  

 فقط در خواب میدید چه؟  

ر شد و پیشا تر  ت  جهت قفسه ی سینه اش باال و پایی 

اش نبض گرفت. حتر تصورش هم یم توانست  

 وحشتناک باشد.  

 رسش را میان دستانش گرفت و ت  رمق لب زد :  

خدا هر چقدر طول بکشه صی  میکنم، اما تهش   _ 

 حالش خوب شه.  

دانش که همراه رسباز برگشت باعث شد سورنا با  

 رسش را باال آورد. از لحظه ای که گفته بو 
ی

د  خستگ

باید با کامران حرف بزند، تا به همان لحظه درگی  ورق  

ی شده بود، اما آنقدر کارش   بازی های اداری کالنیر
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   یگانه علیزاده 

درست و معتی  بود که بتواند یک قرار مالقات واقیع  

 برایش جور کند.  

 زد و گفت :  
ی

 دانش لبخند پررنگ

 میتوتر ببینیش.   _ 

 🍀 

  

 ]20:16 29.06.20[  

 🍀 

   184_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 
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   یگانه علیزاده 

یک هفته بود که کامران در بازداشتگاه به رس یم برد،  

یک هفته بود که واژه ی قاتل روی شانه هایش  

سنگیتر یم کرد، یک هفته که از شخصیت خوش  

پوش و همیشه آراسته اش به بدترین شکل ممکن  

 فاصله گرفته بود.  

ر که دست   بند بسته وارد اتاق شد، سورنا رسش  همی 

ر برداشت. چشمانش رسخ و رگ دار شده   را از روی می 

بود. او هم درست یک هفته بود که خواب راحتر  

نداشت. از وقتر ساحل تصادف کرده بود آرامش از او  

 هم سلب شده بود.  

دستر در چشمان پرخواب و دردناکش کشید و از جا  

 بلند شد.  

تمنای خواب داشت، کف    تمام سلول های تنش

ر گذاشت تا بتواند رس پا بماند، در   دستش را روی می 
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   یگانه علیزاده 

آن لحظه فقط دوست داشت کنار ساحل یک دل  

سی  بخوابد، بدون هیچ کدام از این نگراتر ها، اما 

 رسنوشت قرار نبود به این آساتر راحتش بگذارد.  

ر دستبند زد  ر   رسباز مچ کامران را به پایه می  و با گفیر

زمان بافر مانده عقب رفت و کنار در ایستاد. حاال هر  

دو با دو دنیای متفاوت روبروی هم ایستاده بودند.  

سورنا نیم نگایه انداخت و اشاره زد بنشیند. بیشیر از  

آنچه که فکر یم کرد وضعیت پش عمویش از هم  

 پاشیده بود.  

صورت خسته و تکیده، چشمان گود افتاده، ظاهر  

 شفته به خوت  گواه حال و احوالش بود.  آ

حاال چطور در چشمانش نگاه یم کرد و از افول تک  

 ستاره ی امیدش خی  یم داد؟ 
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   یگانه علیزاده 

هاتی بو برده بود که  
ر انگار کامران هم یک چی 

کنجکاوانه و موشکافانه زل زده بود به سورنا تا بلکه  

ر نبود غم عمیق   ش شود. مطمی  ی دستگی  ر چی 

را نگران کرده بود یا نگاه  چشمان پشعمویش او 

 ناامیدانه ی حاج احمد؟  

دانش برعکس دفعات قبل که مدام در حال تجسس  

و کنجکاوی در رابطه با روز حادثه بود، این بار با یک  

ت  حیس مطلق گفته بود سورنا با او حرف دارد و  

ر او موکول   صحبت های خودشان را به بعد از رفیر

ون اتفاقاتر  کرده بود. ای  ن عادی نبود، مطمئنا آن بی 

 افتاده بود که چهره ها اینطور بغرنج یم نمود.  

کامران آب دهانش را قورت داد و کیم خودش را پیش  

کشید، ذهنش از یک حادثه ی تلخ یم پرید و به  

دیگری یم نشست، اما بدترینش تصور ناخوش  

ش را  احوایل خانواده اش بود، قبل از اینکه سورنا افکار 
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   یگانه علیزاده 

دسته بندی کرده و به حرف آید با دیل کم شده  

 پرسید :  

 افتاده؟   _ 
ر
 چه اتفاف

سورنا متعجب رسش را باال آورد و نگاهش کرد.  

لحنش ناامیدانه تر از تصورات او بود، هنوز از  

اتفاقات افتاده ت  خی  بود و اینگونه خودش را باخته  

 بود، وای به روزی که یم فهمید...  

 نفس عمیقر کشید و گفت :  سورنا  

ی نشده.   _  ر  چی 

 و قلبش مفلسانه ناله رس داد. 

؟ حاجیم خییل پکر بود.   _   پس چرا انقد پریشوتر

سورنا نیم نگایه به او انداخت و به این فکر کرد چند  

ر مکالمه ای میانشان رد و بدل   سال بود که یک چنی 
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   یگانه علیزاده 

اینکه روزگار برای تکرار  نشده بود؟ و دلش گرفت از 

 یک مکالمه ی عادی آن ها را به اینجا کشانده بود.  

 نفس عمیقر کشید و گفت :  

 چند تا سوال دارم ازت.   _ 

صحبت از آن روز، مثل رد شدن از میان آتش بود.   

ت سوخته شده و ساحیل که درد   عذاب وجدان، غی 

ادآوری اش در  کشیده بود، قدرتش را داشت که با ی 

هر لحظه کمرش خم شده و حالش از دنیا و  

متعلقاتش بهم بخورد. قفسه ی سینه ای که تنگ  

شد و حرارتر که از رس و صورتش برخاست، گواه  

 حال خرابش بود. کامران وارفته تر لب زد :  

 چه سوایل؟   _ 

 از... از.. اون روز بهم بگو.   _ 
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   یگانه علیزاده 

ر مشت کرد تا  آرامش دود شده  و دستش را زیر می 

اش را بازیابد. چطور باید آنجا یم نشست و تاب یم  

ی که همه ی   آورد از شنیدن قصه ی تجاوز به دخیر

 جانش بود؟؟  

چطور باید به خودش یم قبوالند، ساحلش این درد را  

 هم کشیده بود؟  

چهره ی رسخ شده ی سورنا و رسی که دیگر باال نیم  

ر یم کرد که  از کدام روز حرف یم  آمد، کامران را مطمی 

زد. مگر چند روز وجود داشت که به او و سورنا  

مربوط باشد و حالش را بتواند به این وخامت  

 بکشاند؟  

کامران انگار که به یک ماه قبل پرت شد، روز  

یتر به   وحشتنایک که با تمام فاجعه بودنش، امید شی 
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   یگانه علیزاده 

ر بار احساس   دلش تابانده بود. روزی که برای اولی 

 ن کرده بود.  مفید بود

چند لحظه نگاهش را در رس و صورت سورنا چرخاند  

  
ی

و به این فکر کرد که بخاطر انتقام از او وارد زندیک

ی   ساحل شد و حال رس از کجا در آورده بود؟ دخیر

که خوب توانسته بود نقطه ضعف سورنا شود، اما  

انگار روزگار بازی های عجیب تری در چنته داشت!  

فهمید چطور دل خودش میان پرخاشگری های  ن 

ساحل جا ماند و لحظه ای به خودش آمد که بخاطر  

غم چشمانش آدم رباتی هم کرده بود! حاال پشت  

میله های زندان بود و تمام و کمال او را هم تسلیم  

دست سورنا کرده بود! چاه کنده بود و فقط خودش  

یم  در آن فرو رفته بود! احساسات عجیبش راحتش ن

گذاشت. نیم فهمید از آن همه خنجری که به تن  

سورنا کرده، رایصر بود و یا پشیمان شده؟ چرا نیم  
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   یگانه علیزاده 

توانست حسش را نسبت به او اعالم کند؟ متنفر  

 بود یا نبود؟ هنوز به دنبال انتقام بود یا نه؟   

ر نشسته و مقتدرانه   چرا از اینکه پشت آن می 

کشد، غرق لذت نیم شد؟ چرا از  اطالعاتش را به رخ ب 

 دیدن چهره ی داغان شده ی سورنا آرام نیم شد؟  

شاید چون این مصیبت مربوط به ساحل بود! و  

 تکرارش همزمان خودش را هم به درد یم کشاند.  

  

 ]20:16 29.06.20[  

ه به موزاییک های   آب دهانش را قورت داد و خی 

صداقتر که نیم دانست  رنگ و رو رفته ی زیر پایش با  

 چطور در کلماتش نشسته است، لب زد :  
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   یگانه علیزاده 

یک ماه قبل برای اینکه به ساحل نزدیک شم و   _ 

 زهرمو به تو بریزم، افتادم دنبالش!  

گوش های سورنا سوخت و رسش تی  کشید. چه کینه  

و بخل عمیقر از او به دل داشت که از هیچ خنجری  

 نیم گذشت.  

  توجه ادامه داد :  کامران ت  

تازه اونجا بود که فهمیدم هیچ رایه نمیده تا بتونم   _ 

 واست مشکل تراشر کنم!  

لبخندی زد و با تلچر که گلویش را یم سوزاند اضافه  

 کرد :  

ی که دیدم خودشه، حتر   _  وفادار ترین دخیر

 نمیذاشت دو کلمه پشت رست حرف بزنم!  

کامران با حشت  دل سورنا در سینه مچاله شد و  

 ادامه داد :  
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 انقد خوب بود که نفهمیدم چطور...     یگانه علیزاده 

به اینجا که رسید حرف در دهانش ماسید، مقابل  

زبان بیاورد.  سورنا که ادامه اش را نیم توانست به 

دستر به صورتش کشید و به وضوح بحث را عوض  

 کرد :  

ون، منو   8صبح ساعت  _  بود که از خونه زد بی 

سعید تعقیبش کردیم تا رسید به طرفای خودمون.  

خیابون بهار، روبرو پارک آفتاب خونه ی اون مرتیکه  

 بود.  

دستان سورنا مشت و سینه اش از درد تنگ و دردناک  

 شد.  

سعید نزدیک تر بود و من کیم دورتر وایساده بودم،   _ 

چون اگه یم دید باز منم، واویال به پا یم کرد، اومد تو  

پارک یه چند دقیقه ای بود تا اینکه یه مرده اومد  
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پیشش، تو اون چند روزی که تعقیبش یم کردم     یگانه علیزاده 

ندیده بودمش، حواسم جمعش بود که دیدم مرده  

 اش و ساحل هم موند همونجا.   رفت داخل خونه 

یه چند دقیقه بعدش ساحل هم رفت همون لحظه  

سعید اومد و گفت، ساحل به یگ زنگ زده گفته اگه  

ی ازم نشد نگرانم شو.   10تا   دقه دیگه خی 

چشمان سورنا با غصه روی هم افتاد و حشت و یاس  

در قلبش زبانه کشید. دخیر باهوشش محکم کاری هم  

 کرده بود!  

ما امان از رسنوشت که نگذاشته بود از دستش قش  ا

 در برود.  

دار شد یارو خطریه، ویل   _  اینو که گفت شستم خی 

چون اسم مادرشو آورده بود، دودل مونده بودیم،  

دقیقه و ما نیم دونستیم اون تو چه   15دقه شد 10
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   یگانه علیزاده 

ه، چند بار زنگ خونه رو زدیم ویل کیس جواب   خی 

ین بود که به دلم بد افتاد و تصمیم گرفتیم  نداد، ا

دقه دیگه هم طول کشید تا پارک یکم   10بریم تو. یه 

 خلوت شد و ما تونستیم از دیوارای خونه بریم باال.  

نگایه به سورنای از دنیا بریده انداخت و با تلخ خند  

 زمزمه کرد:  

دم  کال مهره ی مار داره ساحل! از بس مظلومه آ

نمیتونه هواشو نداشته باشه! منم مجبور نبودم  

بخاطرش از دیوار مردم برم باال، اما نمیدونم چی شد  

که حریف نگرانیم نشدم و پریدیم تو حیاطش. خونه  

ی بزرگ و درندشتر بود، حواسمون جمع بود که  

کیس نبینتمون، اما یکم که به ساختمون نزدیک  
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یگه اینجا  شدیم یهو صدای جیغ و داد شنیدیم، د   یگانه علیزاده 

 نفهمیدیم چطور دوییدیم داخل خونه.  

رنگ سورنا به رسچر آتش شده بود، آنقدر که دستش  

ده بود، انگشتانش ت  حس شده   را مشت کرده و فشر

ل   بود. با دندان قروچه سیع داشت، خودش را کنیر

 کند اما مگر تصوراتش او را راحت یم گذاشت؟  

سعید دوییدیم  صدا از طبقه ی باال میومد، با  _ 

ر که به سالن طبقه ی باال رسیدیم   طرف باال، همی 

یگ از جاش پرید و رنگ پریده نگامون کرد، تا ما  

 بفهمیم چی به چی شد، یارو  

دویید طرف تراسو از همون باال خودش پرت کرد رو  

ر و در رفت.    زمی 

سورنا با قلت  به وحشت افتاده و چشماتر گرد و ناباور  

 گفت :    حرفش را برید و 
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   یگانه علیزاده 

جز اون مرتیکه یگ دیگم اونجا بود؟؟ کامران با رس   _ 

 تایید کرد و گفت :  

ون اتاق وایساده بود، شاید کشیگ   _  آره! ویل بی 

ی یم داده، ویل معلوم بود، ساحل دیدتش، چون   ر چی 

بدون اینکه ما رو ببینه یه از همون .... کمک یم  

 خواست.  

و نفسش به سختر باال آمد،   قلب سورنا مچاله شد 

انگار داشت زنده زنده در آتش یم سوخت... خدا  

لعنتشان کند که حتر با شنیدن التماس هایش هم نرم  

 نشده بودند.  

 قیافش چه جوری بود؟   _ 

 کامران نفس عمیقر کشید و گفت :  
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ر با یه بافت      یگانه علیزاده  ه و کچل. یه جی  ر قد بلند و الغر، سی 

 دمه.  نازک مشگ تنش بود. همینا یا

 اسیم ازش نشنیدی؟   _ 

نه، میگم اصال مهلت نداد بهمون، تا ما رو دید   _ 

 دویید سمت تراس.  

سورنا دستر به صورتش کشید و نگایه به ساعتش  

انداخت، دو ساعتر بود که ساحل را تنها گذاشته 

بود، با حساب و کتات  که او کرده بود، تا چند ساعت  

داشت، اما دلش که این حرفا حالیش نیم  دیگر وقت 

شد، تصور اینکه ساحل از خواب بیدار شده و باز  

 حالش بد شود، آرام و قرار را از او یم گرفت.  

اگه سعید اومد مالقاتت، بهش بگو تا روز دادگاه   _ 

خودشو آماده کنه به عنوان شاهد باید ازش استفاده  

ی    کنیم. مادر ساحل فوت کرده، جز دو تا بچه



  

 

       

  
 2724 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

کوچیک این مرتیکه دیگه کس و کاری نداره، باید  

رای قاضیو به نفع خودمون تغیی  بدیم، هر چی این  

 مرتیکه عویصر تر ثابت بشه، بیشیر به نفع ماست.  

چشمان متحی  کامران و نگایه که ترسیده بود، نشان  

 یم داد از آمدن حکمش چقدر هراسان شده است.  

 ه داد :  سورنا با لحتر امیدوارانه ادام

یم، توام نگران   _  حاچ  مطمئنه رای دادگاهو میگی 

ر دیگه ای از اون روز   نباش، خدابزرگه، فقط اگه چی 

ی میتونه یه کمک   ر یادت اومد بهمون بگو، هر چی 

 باشه.  

 کامران به سختر ایستاد و در حایل که ذهنش ح  

  

 ]20:16 29.06.20[  
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  زد زمزمه کرد :  وایل اعدام و حکمش پرسه یم    یگانه علیزاده 

حاال که تنها اولیای دم به سن قانوتر نرسیدن چی   _ 

 میشه؟  
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   یگانه علیزاده 

تصور اینکه تا چند سال پشت میله های زندان خون  

 دل بخورد حتر از اعدام هم زجرآور تر بود.  

 سورنا آب دهانش را قورت داد و گفت :  

کمیسیون سالمت تشکیل دادیم اگه ثابت بشه    _ 

  100مرتیکه بیماری داشته میتونیم حکم اعدام رو از 

ر تر.    درصد بیاریم پایی 

؟   _   اگه از منو تو سالم تر بود چی

ناامیدی و یاس بود. سورنا چند لحظه  لحنش پر از  

ه نگاهش کرد و به این فکر کرد که او از احتمال   خی 

این حرف دل کم کرده است چه رسد به کامراتر که  

 مرگ را در یک قدیم خود یم دید.  

فکر و خیاالت ناامید کننده را پس زد و با اطمیناتر که  

 خودش هم به آن اعتقادی نداشت جواب داد :  
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   علیزاده یگانه 

ی   پزشگ  _  ر ر پیشنهادی داد، اگه چی   همچی 
قانوتر

 یه لگد به  
ی

 نیم زد. تو میگ
ر
ر حرف نیم دید همچی 

پایه ی صندیل زدی، درسته که رسش خورده به سنگ  

ر آسوتر بند   پله ها، ویل نفس آدم سالم که به همی 

 نمیاد.  

گرچه حرف هایش امیدوار کننده بود اما کامران 

اعمال سیاهش فکر یم کرد و یم ترسید که  داشت به 

 اعدام عقوبت کارهایش بوده باشد.  

ر :   د و با گفیر  سورنا شانه اش را فشر

 حواسم به عمو اینا هست.   _ 

 از اتاق مالقات خارج شد.  

شاید اگر به خانه یم رفت و چشمش به ساحل یم  

ون یم    بی 
افتاد، این نفس جامانده در سینه اش بهیر
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   یگانه علیزاده 

ین عشق در تمامش ریشه دوانده بود  آمد. چطور ا

 که حتر آن دخیر با آن  

حال خرابش هم بیشیر از هر کیس یم توانست مرهم  

 درد هایش باشد.  

 رو به حاج احمد که با نگراتر نگاهش یم کرد گفت :  

حاچ  نذار ناامید بشه، الگ هم شده بهش امید   _ 

صاص واسش  بده، ما که هر جوری بشه نمیذاریم ق

بریده شه، پس این چند روزی که اینجاست، بذار  

 ترس از اعدام نداشته باشه الاقل. 

 * 

ر که سوار ماشینش شد، تلفن به صدا در آمد، با   همی 

فکر اینکه ممکن است صنم باشد فالفور از جیبش  

ون کشید اما شماره ی امجد تمام اعصابش را بهم   بی 

 ریخت.  
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   علیزاده یگانه 

ر را به  عصت  تلفن را روی  صندیل پرت کرد و ماشی 

حرکت در آورد، هنوز چند ثانیه از قطع تماس  

نگذشته بود که لرزش تلفن خی  از رسیدن پیایم یم  

داد. ت  حوصله دست پیش برد و آن را برداشت،  

بازهم شماره ی امجد بود. خوب بود که خودش هم  

 یم دانست حوصله ی شنیدن صدایش را ندارد.  

مش به جاده بود و دیگری به  همانطور که یک چش

تلفن، پیامش را باز کرد. آوردن نام ساحل به اندازه ای  

 قوی بود که تمام حواس سورنا را جلب خود کند :  

برای ساحل چه اتفافر افتاده؟ چش شده که حرف   _ 

نیم زنه؟ مادر االن بهم گفت که امروز صبح چه  

ای خوت  
یم شناسم، یه زنگ  اتفافر افتاده. من دکیر

یم اونجا، حتر چند   بهم بزن هماهنگ کنم ساحلو بی 

نفریو تو خارج از ایران هم یم شناسم، سورنا االن  
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   یگانه علیزاده 

وقت کینه و کدورت نیست، اگه بیماریش واقعا 

 جدیه باید زودتر دست بنجنبونیم. بهم زنگ بزن.   

راستر در مورد خواهر و برادرشم من با پرستارشون  

کرد یگ دو روز دیگه هم استانبول    حرف زدم، قبول

بمونه تا ساحل خودشو برسونه، بیشیر از اون نمیتونه  

؟ اگه   منتظر بمونه. تو بالخره میخوای چیکار کتر

ساحل نتونه صالحیت نگهداری بچه ها رو داشته  

نشون یتیم خونه.    باشه، یم سیی

سورنا فحیسر به همه ی شان داد و گوشر را روی  

 صندیل پرت کرد :  

َهه لِلِهه بچه های اون   _ 
َ
به درک! همینم مونده لل

 مرتیکه ی...  

م اون خراب شده نه بچه ها   بشم. نه ساحلو میی 

 واسم مهمه.  



  

  
 2731 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   علیزاده یگانه 

 همتون برید به جهنم!  

ر را به سمت خیابان بهار تغیی  مسی  داد.    و ماشی 

قبل از اینکه به طرف خانه ی منحوس موردنظرش به  

سد،  راه  بیفتد، به صنم زنگ زد تا حال ساحل را بیی

ین زمان برای   حاال که آن دخیر کنارش مانده بود، بهیر

ر به کارهای عقب افتاده اش بود. حیف که از   پرداخیر

زمان اداری دانشکده اش گذشته بود وگرنه رسی هم  

ر را قفل کرد و روبروی خانه   به آن یم زد. در ماشی 

کامران گفته بود، زیبا و با    مذکور ایستاد. همانطور که

شکوه بود اما در میان سیایه گرفتار شدهبود. سورنا  

 با انزجار نگاه گرفت و گفت :  

 _   
ی

چه مادر ت  مهری که خودش تو این قرص زندیک

یت.    میکرد و ساحل من تو اون قویط کی 

د و کیم عقب ایستاد. از همه   زنگ در را با نفرت فشر

ار بود،  ر ر آن اطراف بی  آنقدر حالش بد بود که  چی 
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ر یم شد،   قفسه ی سینه اش به سختر باال و پایی 

انگار هوای آن محدوده هم برایش مسموم و تهوع  

 آور بود.  

چند بار دیگر هم که زنگ خانه را زد و کیس پاسچر  

نداد، فهمید خانه خایل از سکنه است. چند نگاه  

عت از در  مراقب به اطراف انداخت و سپس به رس 

ر انداخت. حیاط   باال رفت و از دیوار خودش را پایی 

دردنشت پیش رویش پر بود از برگ های ریخته و  

ر   خشک شده. آنقدر نامرتب بود که سورنا مطمی 

 شد، تمام یک ماه خایل مانده است.  

با گام های پر خشم و تنفری عمیق خودش را به  

ل  ساختمان رساند. حاال فریاد های نشنیده ی ساح

بیشیر در گوشش زنگ یم خورد، آنقدر که از خشم به  

 طاق شده ت   
نفس نفس افتاد و یک لحظه با طاقتر

 اراده داد زد :  
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   علیزاده یگانه 

 بسه! لعنتر بسه!   _ 

انگار به ذهن بیش فعالش دستور یم داد این شکنجه  

 را خاتمه دهد. اما مگر یم شد؟   

گرفت و با رسی  با نفیس سوخته دستش را به دیوار  

بان روی پله  ر و قلت  پر ضر  پایی 

  

 ]20:16 29.06.20[  

ها ایستاد. پاهایش از درد به زق زق افتاده بود و  

 دست هایش برای خراب کردن به شورش!  

ذهنش داشت، ساحل از همه جا ت  خی  را که وارد  

خانه میشد، برایش به تصویر یم کشید، تصور دو  

گی  آورده و اذیتش کرده بودند،  مردی که او را تنها  

تمام تاب و توانش را گرفت، آنقدر که هنوز داخل  

ر افتاد.    نیامده پاهایش ت  توان شد و به زمی 



  

  
 2734 

  

    ماه افتاده در آب                                  
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 خدا تمومش کن! من از پسش بر نمیام! خدا!   _ 

زمزمه ی پر درد و پر غصه اش خنجر شد به قلب  

  خودش، سینه اش سوخت و تی  کشید. خودش آن

کت   روزها درگی  عکس هاتی بود که کامران به رسر

فرستاده و ساحلش با درد تجاوز دست و پنجه نرم یم  

 کرد.  

 چقدر ت  رحم بود. چقدر ناجوانمردانه با او و  
ی

زندیک

 آن دخیر تا کرده بود.  

کشان کشان و به هر زحمتر که بود خودش را داخل  

رض را یم داد، هر  خانه آورد، همه جا بوی گند تع

طرف ردپای ساحل را یم دید و رسش سوت یم کشید.  

کامران گفته بودطبقه ی باال و سورنا به آن راه پله به  

چشم مسلخگاه یم نگریست.هنوز دو قدم پیشیر  

نرفته بود که قویط ای زیرپایش رس و صدا ایجاد  

کرد.با ابروهای پیش کشیده روی پاهایش نشست تا  



  

  
 2735 

  

    ماه افتاده در آب                                  
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بگذراند، بدون اینکه دستش با آن   وسیله را از نظر 

ر کرد.داروی   تماش پیدا کند قویط را باال و پایی 

  !  بیهوشر استنشافر

 بود،پس  
ر
خواندن نامش برای ت  حس شدن او هم کاف

 بیهوشش هم کرده بودند!  

خدا! چرا نذاشتر من بکشمش؟ حاال من با این درد   _ 

 چه جوری کنار بیام؟  

جاخوش کرده در گلویش را  لگدی به قویط زد و سنگ  

ر فرستاد.دلش یم خواست رسش را به دیوار یم   پایی 

کوبید تا دست از این تصورات آلوده و مرگبار  

ر از   بردارد،اما انگار به محض ورودش به خانه همه چی 

 دستش در رفته بود.  

نگاه ت  جاتر به اطراف پاشید و به طرل پله ها پیش  

 رفت. 
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ر در خانه نمانده بو  د جز رد عمیق گرد و  هیچ چی 

غبار.روی پارکت های خاک گرفته پارچه ی سفیدی  

افتاده بود که احتماال برای بیهوش کردن ساحل از آن  

 استفاده شده بود.  

چشمانش را با درد بست و پله ها را باال آمد، باید به  

دانش زنگ یم زد تا با افش پرونده به این خراب شده  

 را جمع کنند.   آمده و رسنخ های به جا مانده

سالن طبقه ی باال زجرآور تر بود، درهای باز اتاق ها و  

پرده هاتی که غمگینانه در هوا تاب یم خورد. دِردر  

همان اتاق منحوس و نفرت باری که ساحلش در آن  

درد کشیده بود، باز بود. کیم که پیشیر رفت مقنعه ی  

ر قلبش را از   ر  خاک خورده اش روی زمی  بلندا به پایی 

انداخت. موهاتی که او با چه ظرافت با آن برخورد یم  

وس و رفیق نمک به حرامش دید زده و چه   کرد را سی 

بسا که در چنگ هم گرفته بودند. باز ذهنش داشت  
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تراژدی برایش ردیف یم کرد. قبل از اینکه در آن  

هوای آلوده نفس کم آورده و عنان از کف بدهد از  

ون ز   د و از پله ها رسازیر شد.  اتاق بی 

او آدم آنجا ماندن نبود که اگر کیم دیگر تعلل یم کرد،  

 آن جا را به آتش یم کشید.  

ت  شک خدا هم از این چشمان پر انزجار آگایه  

وس را به دستان کامران رقم زده   داشت که مرگ سی 

یز از انتقام بدون تردید مرگ آساتر    بود، این وجود لی 

وس در نظر نیم گرفت!    را برای سی 

 * 

صنم کنار مبل ساحل نشسته و زانوی غم بغل گرفته  

 و  
ی

بود، از آخرین باری که کنار هم نشسته و از زندیک

بازی هایش حرف زده بودند، مثل یک رویاتی دور،  

 کهنه به نظر یم رسید.  
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هنوز حرف ترسناک ساحل در گوشش زنگ یم  

 خورد که گفته بود :  

میدونم یه روزی کائنات بخاطر اشکای نگار، بیخ   _ 

رمو یم چسبه، میدونم که خییل زود تقاصشو پس   َِ ِخ

میدم، همه ی اینا رو میدونم صنم! اما اگه تاوان  

عشق سورنا این باشه با جون و دل منتظرش یم  

 مونم!  

یز شده نگاهش کرده بود.    و صنم با دیل از وحشت لی 

ت  خی  از دنیا غرق  رسش را به طرفش چرخاند که 

 خواب بود.  

ر یک هفته برای تقاص از اشک های   ای کاش همی 

ر   نگار بس یم بود و حال که چشم یم گشود، همه چی 

رس خانه ی اول بر یم گشت. ای کاش دیگر هیچ وقت  

ه نیم   چشمان ساحل اینطور خایل و کدر به جاتی خی 

 شد.  
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دوباره از رس   اشک هایش را پس زد و دعایش را 

گرفت، از لحظه ای که سورنا رفته بود تا به حال که  

پنج ساعتر یم شد کتاب دعا از دستش نیوفتاده بود.  

ین دوستش تمام غم دنیا را به دلش   جسم ت  جان بهیر

نشانده بود، کاش که این تلچر ها زودتر به رس یم  

 رسید.  

صدای خش خش و تکاتر که بدن ساحل یم خورد  

شد با ترس و وحشت کتاب دعا را کنار گذاشته  باعث 

د.    و از جا بیی

  
ی

ساحل با چشماتر رسد و ت  حس بیدار شده و با منگ

داشت اطراف را نگاه یم کرد. صنم با نفیس که از  

ترس باال نیم آمد، داشت نگاهش یم کرد. با دستاتر  

ون کشید تا به سورنا  زنگ   لرزان تلفنش را از جیبش بی 

بزند، آنقدر شجاع نبود که کنار این ساحل ناآشنا  

 از این یم ترسید که بالتی رس  
دوام بیاورد. بیشیر
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خودش بیاورد و یا شاید هم رس او... آرام آرام فاصله  

اش را با او بیشیر کرد و سپس به اندازه ی یک فرش  

از او دورتر ایستاد. ساحل خواب آلود روی کاناپه  

ه شده بود، رسش به اندازه   نشسته و به نقطه ای خی 

ر بود و افکارش در دنیای دو بعدی   ی یک کوه سنگی 

 مبحوس!نه قدرت درک داشت و نه تحلیل!  

انگار به یک موجود تک بعدی تبدیل شده که فقط  

 یم دید ویل هیچ از آن نیم فهمید.صنم ترسیده  

 ]20:17 29.06.20[  

سورنا را گرفت و تلفن را به گوشش  و لرزیده شماره ی 

چسباند، چشمان ساحل هنوز او را شکار نکرده بود و  

این تنها دلخوشر صنم در آن لحظه بود. یک قدم  

عقب تر رفت تا در راهروی اتاق ها ایستاده و بدون  

 جلب توجه حرف بزند.  
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ه به مرد روبرویش و با رسی که   آن طرف سورنا خی 

ر تی انتقام بود. بند بند  از خشم داشت یم جوشید د 

 انگشتانش برای زدن و خرد کردن ت  قراری یم کرد.  

آتش نفرتر که از نگاهش ساطع یم شد به قدری زیاد  

بود که چند بار مرد ت  هوا رسبرگرداند تا سنگیتر  

نگایه که رویش افتاده بود را دریابد اما شیشه های  

ر سورنا مانع بود.   دودی ماشی 

ر یم زد که تلفنش  داشت احتماالت ر  ا در ذهنش تخمی 

ی   ر به رس و صدا افتاد، در آن لحظه که رسش از چی 

جز انتقام پر نشده بود، شماره ی صنم اصال خوب  

نبود چون به آساتر یم توانست رد نگاه نفرت بارش را  

 تغیی  دهد.  
 به ترس و نگراتر

 بالفاصله آیکون را لمس کرد و با پریشاتر پرسید :  

ال ساحل بد شده؟ صنم با صداتی  چی شده؟ ح  _ 

 خفه لب زد :  
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ر االن بیدار شد، نمیتونم بلند حرف بزنم،   _  همی 

 خواهش میکنم زودتر برگردین.  

شنیدن این صدای پروحشت به او اطمینان یم داد که  

 با ساحل ترسنایک روبرو شده.   

در حایل که بخاطر از دست دادن فرصتش افسوس  

ه به مرد، رو به صنم گفت :  یم    خورد خی 

 دارم میام.   _ 

ر را از جا کند اما زیرلب گفت :    با دندان قروچه ماشی 

م اما برمیگردم واسه تسویه حساب!   _   می 

 *** 

ر را در پارکینگ پارک کرد، با هول و وال خودش   ماشی 

را درون آسانسور انداخت و پر عجله دکمه ی طبقه  

د.    اش را فشر
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ر وضعیتر   فقط خودش یم توانست با ساحل در چنی 

ش   روبرو شود و یم ترسید در این چند دقیقه تاخی 

ر که از   بالتی رس خودش و یا صنم آورده باشد. همی 

ون زد صدای التماس های صنم و پرتاب   آسانسور بی 

ر و زمان کوبیده یم شد، دلش را   اشیاتی که به زمی 

 جیب   لرزاند. دستش را روی زنگ
ی

د و با دستپاچگ فشر

هایش را زیر و رو کرد تا زودتر دسته کلیدش را بیاید.  

اما قبل از او این صنم بود که با تمام قوا به طرف در  

 که در باز شد سورنا ت  مکث  
ر پرواز کرده بود. همی 

خودش را داخل انداخت و بدون اینکه به صورت  

خیس و رسخ صنم توجه کند به طرف ساحل دوید.  

مام خشم و خروش و عصبانیتر که از آدم های  ت 

ون داشت همان پشت در جا گذاشت تا برای   بی 

ه کند.    مهر ذخی 
 روبروتی با ساحل به اندازه ی کافر
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 اشیاتی که داشت به سمتش پرتاب یم شد هم  
حتر

 مانع از رفتنش به سمت ساحل نیم شد.  

 ساحل عزیزم منم! سورنا!   _ 

 مانده را پر کرد و  
ر
این را گفت و یک قدم فاصله ی باف

او را به آغوش کشید. دستان لرزان ساحل همراه با  

یل که به دستش آمده بود به سینه ی سورنا   کنیر

ر باری بود که به وضوح به صدا و   چسبید. این دومی 

آغوشش واکنش مثبت نشان یم داد. قلب هر  

بید، سورنا رسش را چند بار  دویشان ت  امان یم کو 

 بوسید و گفت :  

؟ خواب بد دیدی باز؟ و دستش را روی   _  خوت  دلی 

ر کرد. از روی شانه نیم نگایه به   کمرش باال و پایی 

 صنم انداخت و پرسید :  

 یهو اینجوری شد؟   _ 
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 صنم پر غصه و خجالت زده جواب داد :  

ر که چشمش افتاد به من!   _   آره همی 

نفس یم زد و سورنا با مالیمت رسش را  ساحل نفس  

 یم بوسید اما حواسش تی جمله ی صنم رفته بود.  

تا منو ندیده بود داشت رو زمینو نگاه یم کرد، یهو   _ 

دیدم بدنش خییل بدجور داره یم لرزه، از دور صداش  

زدم گفتم میخوام برات پتو بیارم که یهو چشمش  

ا ویل هر چی دم دستش بود  افتاد بهم. نفهمیدم چر 

 پرت کرد طرفم.  

با صداتی که از زور بغض و غصه به ارتعاش افتاده  

 بود ادامه داد :  

بخدا من کاری نکردم، اصال هیچ کاری نکردم که   _ 

حالش بد شه، از دور اونم خییل آروم گفتم پتو میارم  

 برات، اما یهو عصباتر شد.  
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سپس به ساحل آرام گرفته   پر بغض سکوت کرد و 

 در آغوش سورنا نگایه انداخت و گفت :  

نه باهاتون؟   _  ر  فقط شما رو یم شناسه نه؟ حرفم می 

، نشانه ی شناختنش بود؟   یعتر این آرام شدن آتر

 نیم زد با او؟  
ر
 پس چرا هیچ حرف

د و گفت :    سورنا محتاط تر ساحل را به تنش فشر

 لطف کردی،  ممنون بخاطر این چند ساعت خییل _ 

م االن، ببخش که نمیتونیم   ر یم گی  برات ماشی 

 برسونیمت!  

 صنم لبخند ت  رمقر زد و گفت :  

خواهش میکنم ایرادی نداره، شما حواستون به   _ 

 ساحل باشه.  

ر خودمو یم   ر یه زنگ بزنی  هر موقع هم که کار داشتی 

 رسونم.  سورنا قدردان زمزمه کرد :  
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 ممنونم واقعا ممنون!   _ 

ر که صنم وسایلش را جمع کرد و از آپارتمانش   همی 

ون زد سورنا رس ساحل را از سینه اش جدا کرد،   بی 

د، اینکه   قصد کرده بود رفتار عادی با او در پیش گی 

مثل بیمار ها با او رفتار یم شد، اندیشه ی مریض  

ی نیم   ر ر چی  بودنش را تقویت یم کرد و سورنا چنی 

 خواست.  

ستش را را دو طرف صورت ساحل گذاشت و با  دو د

 لبخند گفت :  

ل   _  دلی  صدامو دوست داریا! تا گفتم منم سورنا کنیر

 تو دستت موند!  

 لب های باز مانده اش را کوتاه بوسید و ادامه داد: 

 حواسم بود که میتونستر پرت کتر و نکردی!   _ 
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کف دستش را کیم از صورتش فاصله داد و سپس  

 را محکم بوسید و گفت :  گونه اش 

 چند ساعتم ت    _ 
ر دلم برات تنگ شده بود! حتر همی 

 تو دووم نمیارم.  

 طرف دیگر صورتش را باز محکم تر بوسید و گفت :  

  

 ]20:17 29.06.20[  

تر   _  ر ساحل؟ عزیِزعزیز سورن؟ یه نمه حرف نمی 

ون شه؟ چار پنج روزه صداتو نشنیدم!   ر  حالم می 

حاال ریتم نفس هایش به حالت آرام برگشته بود.  

چشمانش جاتی میان گردن و گلوی سورنا در گردش  

 بود و دست هایش دیگر نیم لرزید.  

تمام این نشانه ها قدرت آبادی قلب ویران سورنا را  

 داشت اما ای کاش که زبانش را هم یم تکاند.  
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 ]06:39 03.07.20[  

 🍀 

   185_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

چشمانش با اشتیاق و کنجکاوی در صورتش پرسه یم  

زد تا شاید حرفر زده و دل بند کشیده اش را به شور  

آورد، اما ساحل با مردمک چشم لرزان فقط به جاتی  

حوایل گردنش زل زده بود. از آن زاویه که نگاهش یم  

های بلند و زیبایش چنان ناجوانمردانه  کرد، مژه 

ر به چشمان عاشقش نیم   ی یم کرد که هیچ چی  دلی 
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وس، تجاوزش، آن خانه ی نفرین شده   آمد. سی 

 همه و همه را با هر سختر که بود به پستوی  

ذهنش عقب راند تا فقط بتواند از دیدنش از آن  

ی که همه از برگش د. دخیر ر دوباره  نزدیگ لذت بی  یر

ایظ قطع امید کرده بودند،   ر رسر اش آن هم در چنی 

داشت با محبت های شبانه روزی او برمیگشت،  

ساقه ی خشکیده اش داشت جوانه یم زد. فقط  

سورنا بود که از دیدن این ساحِلساحل ساکت و گه  

گداری ویرانگر تا مرز نابودی یم رفت و برمیگشت،  

پریدن ها و شور و    فقط او که تمام شیطنت ها، باال و 

 شوق هایش را دیده بود.  

ر فرستاد، رسش را خم کرد و یک   سیب گلویش را پایی 

 دل سی  او را بوسید.  

 شاد و ت  دردرس را  
ی

دنیا به هر دویشان یک زندیک

 مدیون بود.  
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این انصاف نبود که روزگار تمام بدبیاری ها را فقط  

  20ز برای آن دو کنار بگذارد. انصاف نبود وقتر هنو 

سالش نشده بود به این بیماری دچار شود، انصاف  

 نبود...  

قبل از اینکه بغض سنگ شده در گلویش کار دستش   

بدهد، او را از خودش جدا کرد و روی کاناپه نشاند.  

 هر بار که به  

چشمان خاموشش نگاه یم کرد، آتش حشت در  

وجودش به زبانه یم افتاد، تصور اشک ها و التماس  

وس، مثل یک خنجر زهرآلود تمام  هایش از  سی 

وجودش را از درد متالشر یم کرد، سخت بود  

تجاوزش را در ذهنش مرور کند و دستش را از قصاص  

 آن نامرد کوتاه بداند.  
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خانه رفت و ت  خیال نظم و   ر  به آشیی
ر
بدون هیچ حرف

مقرارت، رسش را زیر شی  آب فرو برد تا کیم از  

 التهاب خاموش نشدتر اش کم شود.  

وس قبل از مجازاتش کم بود که حال   درد مردن سی 

باید با وحشِتوحشت اعداِماعدام کامران هم دست و  

 پنجه نرم یم کرد. اگر به  

 به  
ی

وس قصاص یم شد دیگر این زندیک جرم قتل سی 

 لعنت خدا نیم ارزید.  

رسما که در تک تک سلول هایش نفوذ کرد، رسش را  

ون کشید. به پدر و مادرش فکر کرد   از زیر شی  آب بی 

که ت  خی  از آنها ازدواج کرده و برایشان عروس آورده  

؟ روزهاتی که صدای خنده ی شان  
بود اما چه آوردتر

باید گوش فلک را کر یم کرد، غصه بیخ خرشان را  

 چسبیده و دیم راحتشان نیم گذاشت.  
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خانه خارج شود که   ر با ساحل که  چرخید که از آشیی

پشت رسش ایستاده بود روبرو شد. نفسش از  

 حضور یکباره اش بند آمد و شوکه رس جایش ماند.  

اف یم کرد که از آمدن ت  رس و صدایش   باید اعیر

ترسیده بود، آنقدر که ناخودآگاه یک پایش را عقب  

ان نگاهش کرد.   گذاشت و حی 

ک حرکتر  در تمام آن روزهای آشفته هیچ وق ت دخیر

به پاهایش نداده بود، آمدنش به دنبال سورنا آنقدر  

اتفاق بعید و دور از باوری بود که او را آنطور مبهوت  

 رس جایش بخشکاند.  

چشمان ساحل یک طور عجیت  یم لرزید، اما بدنش  

 در حالت آرام و نرمایل قرار گرفته بود.  

ای  سورنا آب دهانش را قورت داد و با احتیاط و صد

 آرایم گفت :  
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؟   _  وتر ر ؟ می   دلی 

شاید در خوابش هم نیم دید که ساحلش بالفاصله  

 با گیچ  بگوید :  

 تو چند سالته سورنا؟   _ 

 انگار به یک آن تمام وجودش فرو ریخت.  

بان قلبش روی هزار رفت.    صورتش رسخ شد و ضر

پرسیده  حرف زده بود؟؟  گفته بود سورنا؟؟ سوال  

 بود؟؟  

قلبش گروم گروم به کوبش افتاد، اغراق نبود اگر یم  

خانه منعکس یم   ر گفت صدایش در سکوت آشیی

ی کلمات   شود! در حایل که از شدت شوک و غافلگی 

از زیر زبانش گریخته و مات و مبهوت مانده بود،  

دستش را پیش برد و نرم و آرام بازوی دخیر را به  

 دست گرفت.  
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نیه ی طوالتر با لحتر که از زور هیجان  پس از چند ثا 

 و امیدواری مرتعش شده بود لب زد :  

 سورن دور رست بگرده! تو...تو حرف زدی؟!   _ 

ر یم شد، کم مانده   قلبش ت  رحمانه داشت باال و پایی 

 با دستر قوی  
ی

بود از خوشحایل به گریه بیفتد، دلتنگ

د، حاال یم  و پر قدرت داشت سینه اش را یم ف شر

ر نامش از   فهمید چقدر برای شنیدن صدایش، گفیر

ی که دیوانه وار دوستش داشت، ت    زبان تنها دخیر

 تات  کشیده است.  

اما ساحل گوتی باز مانند چند روز قبل به دنیای  

ه نگاهش یم کرد   ه خی  دیگری پرت شده بود، خی 

 بدون اینکه واکنیسر مناست  نشان دهد.  

ی مظلومانه ای رسش را خم کرد تا  سورنا با امیدوار 

یتر گفت :    هم قدش شود و سپس با لحن شی 
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دلی  پس راسته که فقط منو میشناش آره؟   _ 

 معلومه خییل خاطرم واست عزیزه!  

 و ت  قراری  
و ذوق کرده از تحلیلش با ت  طاقتر

 صورتش را بوسید.  

کودکانه اش  حتر بعد از یک هفته هم بوی خوش  

ی بود که به مشام سورنا یم رسید! با   ر ر چی  اولی 

اشتیاق، ولع، خوشحایل از حرف زدنش، امیدواری از  

آینده آنقدر گونه های نرم و سفیدش را بوسید که  

 خودش به نفس نفس افتاد!  

یز از عشق رسش را پس برد و    براق و لی 
با چشماتر

 گفت :  

گ شده  سورن فدای حرف زدنت! دلم واست تن _ 

 بود بچه!  
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ک افتاد هول   و تا چشمش به گونه های رسخ دخیر

 کرده عقب کشید و گفت :  

 بچه چرا انقد قرمز شدی؟!  _ 

ساحل مال او بود و او آنقدر رویش حساس بود که با  

 یک قرمزی سطچ نگران شود! 

 پس از چند  

  

 ]06:39 03.07.20[  

ه و موشکافانه انگار که  تازه دوزاری اش  ثانیه نگاه خی 

 جا بیفتد هیجان زده و ناباور گفت :  

 نکنه واس خاطر ته ریشمه؟ آره؟!   _ 

و بدون آنکه منتظر جواب از ساحل گیج و گنگ  

 روبرویش بماند با لبخندی پر محبت زمزمه کرد :  
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! اصال نفهمیدم یهو از خود ت    _  آخ آره! ببخش دلی 

ر  خود شدم! تو انقدر  یتر آدم ماچت نکنه، ضر شی 

 به دنیا و آخرتش زده! اصال مشغول ذمه میشه!  

و با احتیاط تر از قبل نرم و کوتاه او را بوسید و سپس  

 با نارضایتر گفت :  

نه اینجوری خوب نیست! با اینکه زشت میشم ویل   _ 

نم! یه صفاتی به صورتم میدم که بشه  
ر به عشق تو می 

 راحت تر ماچت کرد!  

   حله؟! 

 بدون اینکه جوات  بخواهد دوباره ادامه داد :   

باید میگفتر : نه منحله! ویل عب نداره من دیوونه   _ 

 تر از این حرفام با همینم خوشم!  

و بعد سفت و سخت او را میان آغوشش چالند،  

شانه های ظریفش در سینه ی ستی  سورنا گم شده  
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ک زیر گلویش یم    بود. اینکه همیشه پیشاتر دخیر

ین وا یم داشت، انگار خدا    شی 
نشست او را به لذتر

 وقت آفریدنش به تمام نکات توجه کرده بود!  

خانه او را در حصار   ر  وسط آشیی
دقایقر طوالتر

بازوانش حبس و مهر خرجش کرد. آنقدر قربان  

ر بار   ش شد که بالخره برای دومی  ر صدقه ی تمام چی 

ک او را شوکه کرد!    دخیر

 سورنا!   _ 

ت برای حال و روزش کم بود، این دوباره صدا   حی 

زدنش حکم تایید تمام امیدواری هایش را داشت، در  

حایل که از ذوق رس از پا نیم شناخت، دو طرف  

 صورتش را پر مهر با دستانش قاب گرفت و گفت :  

جاِنجان سورنا؟ جیگِرجیگر سورنا؟ نفسنفِس   _ 

 ده ی هیجان زده تری ادامه داد :  سورنا؟ و با خن 
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نه ویل قلبم  _  ر ای خدا! این بچه فقط داره صدام می 

داره از جا کنده یم شه! گِلگِل این عشقو از چی  

 ساختر نوکرتم؟!  

 🍀 

  

 ]22:07 04.07.20[  

 🍀 

   186_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

ون کشید و  و تند و دستپاچه صندیل پشت رسش را   بی 

ر در نظرش زیبا و    با احتیاط او را نشاند. حاال همه چی 
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دوستداشتتر یم آمد. بدون اینکه چشمانش را از او  

جدا کند، دست دراز کرد و حوله ی کوچک را از  

خانه برداشت و روی موهایش گذاشت،   ر دیوار آشیی

لغزش ناخوشایند قطرات آب روی گردنش هم در آن  

 ظه هیچ به چشم نیم آمد.  لح

ون کشید و در نزدیک   صندیل برای خودش هم بی 

 ترین فاصله با او قرار داد و گفت :  

 دلی  یه بار دیگه صدام کن!  _ 

و سپس با چشماتر براق و هیجان زده منتظر ماند.  

ساحل به رسدی نگاهش یم کرد و هیچ واکنش در  

 خور دیگری از او مشاهده نیم شد.  

آنقدر سکوتش طوالتر شد که ذوق سورنا کور شد و  

ته دلش یاس پیچ خورد. دلش نیم خواست به این  

فکر کند که مانند چند روز قبل یک حرف از دهانش  
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درآمده و بعد قرار است سفت به سکوتش  

بچسبد... دلش آن ناامیدی مرگبار را دیگر نیم  

 خواست.  

که سیع در تظاهرش    رسش را تکاند و با ت  خیایل

 داشت گفت :  

ولش کن! بذار جوابتو بدم! گفتر چند سالمه آره؟!   _ 

!  24من  م!   5سالمه دلی   سال ازت بزرگیر

دستانش را به عرض شانه اش باز کرد و با خنده ادامه  

عرض و پهنام جوابگوی سن و سالم نیست،    _ داد : 

 ویل خب هستم دیگه!  

مام نگاهش یم کرد،  چشمان ساحل هنوز با ت  حیس ت

 اما سورنا آدم دست کشیدن نبود.  

دو دستش را اندازه ی بدن ساحل بهم نزدیک کرد و  

 گفت :  
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ر بچه   _  تو نصف متر خوشگله! واس خاطر همی 

 صدات میکنم! اما خب دقیق و منظم اندازه بغلیم!   

و با شیطنتر که به صورتش میداد چشمگ زد و گفت  

 : 

ر مرا   _   کفایت!  و همی 

ت  وقفه حرف یم زد تا بلکه واکنش دیگری از او ببیند  

 ت  تفاوت و خایل باز به همان  
اما ساحل با چشماتر

 حال ناخوشش برگشته بود.   

، هر چی میخوای!   _  س دلی   بازم سوال بیی

ی   ر ی دوباره نگاهش کرد، اما چی  ر و با امیدواری غم انگی 

یم دید همان ساحل خاموش روزهای اخی  بود.  که  

 را که  
ی

دستش را پیش برد و موهای لخت قهوه ای رنگ

با ت  قیدی روی صورتش ریخته بود، پس زد، دست  

های مردانه اش که برای همه با یک مشت محکم و  
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مخروب کننده به یاد آورده یم شد، برای ساحل پر  

ا ساحل  بود از نرمش و لطافت! اصال سورناتی که ب 

بود هیچ شباهتر به پش همیشه اخموتی که همه یم  

 شناختند نداشت.  

با احتیاط تار موهای روی صورتش را هل داد و  

ر زخم های   فرستاد پشت گوشش، حتر حاال با همی 

خشکیده ی صورتش هم، جان و جهان مرد مقابلش  

بود، حتر حاال که دست و پایش آسیب دیده و رسش  

 دار و ندار او بود.   هوشیاری نداشت، تمام

سورنا به آرایم گونه اش را نوازش کرد و با صداتی که  

 رفته رفته ناامیدی اش پر رنگ تر یم شد زمزمه کرد :  

دلی  حاچ  حاچ  مکه؟ باز میخوای بری تا یه هفته   _ 

دیگه؟ اصال حواست نیست اینجا چه غیم رو شونه  

 هامه.   
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 هنوز یم  چشمان خمار و رسخ دخیر 
ی

یک ش با خی 

ر جز یک ت    لغزید، در عمق قهوه ای هایش هیچ چی 

 مطلق که از ناآشناتی رسچشمه یم گرفت حس  
تفاوتر

نیم شد. انگار سیگنال ارتباطش با دنیای او بعد از  

 آخرین حرفش قطع شده بود. 

 سورنا آب دهانش را قورت داد و غمگینانه گفت :  

دنیای یه نفر شدی که نباس  ت  انصاف وقتر دین و   _ 

ک...  
ُ
 این شکیل وسط مشکالت ولش ک

هنوز حرفش تمام نشده بود که انگشتان ظریف و  

هنوز کبود ساحل باال آمد و روی پیشاتر اش نشست!  

نفس در گلویش جا ماند، آنقدر که بدون پلک زدتر  

 فقط نگاهش کرد.  

ساحل دستش را روی زخیم که شاهکار خودش بود  

گشتان رسدش را روی آن کشید و سپس  گذاشت، ان 

 پیشونیت چی شده؟   _ به آرایم پرسید : 
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سورنا حتر نیم توانست نفس بکشد. انگار یم ترسید  

دوباره رشته ی کالم از دست ساحل در رفته و باز  

 سکوت کند.  

 خو...خورده به کشو!   _ 

 و آب دهان خشکیده اش را قورت داد.  

سورنا نیم  دست ساحل هنوز روی زخمش بود، و 

ر   دانست کوبش قلبش از لمس انگشتان او بود یا چی 

 دیگری؟!  

 نمیدونم... نمیدونم!   _ 

ساحل بود که این واگویه را به زبان آورده بود.  

ابروهای سورنا بهم نزدیک شد و پر سوال نگاهش  

کرد، او حرفر نزده بود که مستلزم شنیدن این جواب  

ک صحبت هاتی رد و بدل  باشد اما انگار در   ذهن دخیر

وع کرد به این زمزمه ی   شده بود که بالفاصله رسر
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. سورنا هنوز دلخوش به دست روی پیشاتر   زیرلت 

اش بود که ساحل همان را هم دری    غ کرد و زیر بغلش  

برد، و دست دیگرش که در قالب گچ فرو رفته بود  

وع کرد به لرزیدن.    رسر

سش بود  و سورنا نیم دانست  این واکنش ها گواه اسیر

در رسش چه رخ داده بود که باز حالش رو به وخامت  

 بود.  

، باید پمادای صورتتو بزنم.   _   بیا دلی 

 این را آه کشان گفت و دستش را گرفت و بلندش کرد.  

دلش نیم خواست باز ناامیدی در رسش به گردش  

 درآید، زیر لب زمزمه کرد :  

، خوب میشه نه  امروز دو  _  جمله گفت، فردا بیشیر

 یهوتی اما کم کم. 

 *** 
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 صنم با هول و وال داخل خانه شد و گفت :  

 خییل دیر کردم؟   _ 

 سورنا از روی کاناپه برخاست و گفت :  

 نه.   _ 

اعصابش خرد بود، اما نمیخواست دق و دیل اش را  

رس صنیم که داشت در حقشان لطف یم کرد، خایل  

 کند.  

 پیشاتر ساحل غرق خواب را بوسید و گفت :  

 _   .  دلی  تا من نیومدم بیدار نیسر

 قلب خودش تی  کشید، اما چاره ای نداشت بهیر  

  

 ]22:07 04.07.20[  
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از این بود که حمله به او دست دهد. صنم این پا و  

آن پا کرد و چون هیکل سورنا کنار رفت، مثل تی   

 کنار کاناپه رساند و نشست.  خودش را  

سورنا نیم نگایه حواله اش کرد و با خودش فکر کرد  

 بود که کیس مثل او وجود داشت  
ی

که چه نعمت بزریک

تا خیالش را از بابت ساحلش راحت کند. حاال آنقدر  

مزده بود که خدا   ر برخوردی که با او داشت رسر از اولی 

ک به رویش نیم آور   د!  میدانست. خوب بود که دخیر

 ممنونیم زیر لب پراند و از خانه خارج شد.   

یگ از کارهاتی که به خاطرش ساحل را باز تنها گذاشته  

بود آن قدر نفرت بار بود که روی رفتارش با همه تاثی   

وس را   گذاشته بود. دیروز وقتر خانه ی منحوس سی 

ر و  به امید رس نچر از فرد دویم که کامران یم گفت، زی 

رو یم کرد، حتر فکرش را هم نیم کرد هنوز چند  

ساعت نشده با آن مرد روبرو شود. وقتر زیر تراش  
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که کامران آدرسش را داده بود به جستجو پرداخت،  

میان شاخ و برگ چند میر آن طرف تر، چند کارت  

فروشگاه کفش را پیدا کرد، گوتی وقتر مرد از تراس به  

ر یم پرید از جیب و یا  ر افتاده و با    پایی   کیف پولش پایی 

گردش باد در میان شاخ و برگ ها گی  کرده بود، گوتی  

خدا هم برای اثبات نامردی که در حق ساحل کرده  

 بودند، رسنخ به جا یم گذاشت.  

قبل از اینکه کارت های خاک آلود را بردارد، چند  

اهنش آن را   عکس گرفت و سپس با گوشه ی پی 

گذاشت، تا بعد ها برای انگشت  برداشت و در جیبش  

نگاری سند محکم تری به حضور آن مرد در این خانه  

 داشته باشد.  

وقتر به آدرس موردنظر رسید، تمام افراد درونش را  

ه و کچل از نظر گذراند،   ر ر یک مرِدمرد سی  به امید یافیر

ی نبود، آنقدر صی  و قرار نداشت که از   اما هیچ خی 
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منتظر بماند، پس در حایل که انزجار و خشم    راه دور 

سوزانده اش را در سینه خفه یم کرد وارد فروشگاه  

شد، تک و تویک از کارکنان با دیدنش به رسعت به  

ر که   ی بسازند اما همی 
سمتش شتافتند، تا از او مشیر

با صداتی گرفته و عصت  گفته بود، دنبال مردی با  

ر مشخصاتر است، قصه عوض شد.  سورنا  چنی 

آنقدر باهوش بود که رنگ عوض کردنشان را متوجه  

ر وی داشتند او را   شود، این که تظاهر به نشناخیر

ر یم ساخت آدرس را درست آمده.    مطمی 

یک ساعت بعد وقتر در کورترین نقطه به فروشگاه به  

انتظار مانده بود، رس و کله ی خودش پیدا شد، بلند،  

ه و کچل!   ر  سی 

شده ی کامران را داشت،  تمایم مشخصات گفته 

نفهمید چطور دستش دور فرمان مشت شد و خونش  

 به جوش آمد.  
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 که یم کشید به خوت  شاهدی بر  
نفس نفس عصباتر

حال و احوال زارش بود، پس معلوم بود هفت خط  

تر از آتر بود که فکرش را یم کرد، اینکه دوستانش  

کرد، دردرس های  وجود او را نقر یم کردند ثابت یم  

 ایجاد کرده و بار ها هم از مهلکه گریخته، اما  
ی

بزریک

 سورنا کیس نبود که به این آساتر از او بگذرد.  

 *** 

از صبح که صنم آمده و او به دانشکده ی خودش و  

ساحل رفته و گره گوری هایش را حل کرده بود، تا به  

ر لحظه هزار بار این صحنه را با خود مرور کرده   همی 

 ود و هر بار چنان از  ب 

شدت خشم نفسش تنگ یم شد که به ناچاری رس  

جایش یم ایستاد تا حالش روبراه شود. اما امان از  

 تصورات زجر آورش...  
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ر پیاده شد و نگایه به فروشگاه روبرویش   از ماشی 

 انداخت.  

مرد درونش در حال راه   3درست مثل روز قبل، 

ی ها   بودند، چشمانش را چرخاند تا فرد  اندازی مشیر

ر نشسته و مشغول   موردنظرش را پیدا کند، پشت می 

ثبت و ضبط دخل بود، اگر دنیا هم در مغازه جمع یم  

 شد مقابل خشم سورنا کم یم آورد.  

، صورتر رسخ و خشن و   ر ر که با گام های سنگی  همی 

ر داخل آمد، تلفن در دست یگ از   نگایه رعب انگی 

   کارکنان ماند. 

ر زمزمه کرد :    زیر لب با ترس رو به مرد پشت می 

 بهرام پش دیروزیه است! مثکه تعقیبت کرده!   _ 

سورنا در دلش پوزخند زد، پس به اندازه ی کافر از  

ر که دستش   خودش وحشت به جا گذاشته بود. همی 
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 پریده  
ی

ه نشست یگ از کارکنان با رنگ روی دستگی 

 جلو آمد و گفت :  

؟ درو چرا یم بندی؟  آقا  _   چیکار میکتر

 سورنا ت  تفاوت درب را پشت رسش بست و گفت :  

ر   _  من با اون مرتیکه ی دوزاری کار دارم، یا گم شی 

  . ر ون یا بمونن ناکار شی   بی 

 و به طرفشان برگشت.  

 بهرام به آتر از جا پرید و با هوچی گری داد زد :  

ه خوشگل، بیا ببینم چی  دوزاری جد و آبادته بچ _ 

 میخوای؟!  

 سورنا نفس عمیقر کشید و در دلش گفت :  

آره همینجوری زر بزن تا محکم تر زیر دست و پام  _ 

 جون بدی!  

 با دست مرد مقابلش را کنار زد و جلو آمد و گفت : 
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س از پرسیدنش!   _   من چی میخوام؟! بیر

ترسناک ادا شده بود که  این جمله ی پر تهدید آنقدر 

اند. دو مرد دیگر به وضوح جا   رنگ از رخ همه بیی

خوردند و شتابان خودشان را به سورنا رساندند، اما 

خشیم که او داشت فقط قرار بود خاکسیر به جا  

بگذارد. قبل از اینکه دستشان به او برسد، مشت  

محکیم در دهان مرد کنارش خایل کرد و با رس به  

بت  دیگری کوبید  . تا به خودشان جنبیده و درد ضر

یکباره را فروکش کنند، سورنا خودش را به بهرام که  

ی بود رساند، تمام   تلفن به دست مشغول شماره گی 

وس، زخم های ساحل، آن روز کابوس   نفرتش از سی 

بار را در مشتش ریخت و پای چشمش کوبید. نعره ی  

همراه با   بلند و دردناک بهرام تمام مغازه را برداشت و 

ر شد.  [   04.07.20تلفن و دفیر دستکش پخش زمی 

22:07[ 
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دو مرد دیگر از پشت به سورنا حمله کردند، بدون  

اینکه برگردد با آرنج به چانه ی یکیشان کوبید و  

ر انداخت، بهرام که دستش را   دیگری را با لگد به زمی 

ر گرفته و داشت با صورتر رسخ و ماال م ال از  به می 

درد از جا برمیخاست، در دام نگاه سورنا افتاد، حاال  

خشم در سلول به سلولش نشسته بود، پر انزجار و  

 پر تهدید نگاهش کرد و گفت:   

وس مادر به خطا   _  توی ت  ناموس همدست اون سی 

 بودی آره؟  

ل   و در حایل که دیگر نیم توانست خشمش را کنیر

 کند، دیوانه وار عربده زد :  

و شنیدی و نذاشتر از اون اتاق  ا _  لتماسای اون دخیر

ون! آره؟؟؟    بیاد بی 

چشمان گرد و از حدقه در آمده ی بهرام نشان میداد،  

تا چهاندازه غافلگی  شده است. در حایل که ذهنش  
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مثل پردازشگر قوی کلمات سورنا را کنار غلط هاتی  

وس کرده بود، یم گذاشت لگد محکیم به   که با سی 

یده و سپس فریاد بلند مرد روبرویش بلند  شکمش کوب 

 شد :  

وس! آره؟!   _  تو تخم حروم زن منو انداختر جلو سی 

 توی... !  

 تمام دل و زهره ی بهرام فرو ریخت.  

 زنش؟؟ و تا بفهمد منظور سورنا چیست؟  

به به   لگد بعدی محکم تر به شکمش کوبانده شد. ضر

ین بچسباند و تمام  قدری کاری بود که  بهرام را به وییر

شیشه هایش همراه با کفش های چیده شده، به یک  

ر شیشه ها در   آن فرو بریزد. صدای مهیب فرو ریخیر

 فریاد پر دردش در هم آمیخت.  
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سورنا مثل بولدوزر هر چه رس راهش بود را خراب  

ر را از رس راهش کنار زد که   یم کرد، با دست می 

ر افتاد و   واژگون شد و شیشه ی رویش پر صدا به زمی 

 هزار تکه شد.  

دو مرد پشت رس در حایل که داد و بیداد به راه  

انداخته و فریاد کشان از او یم خواستند عقب بکشد  

دو دستشان را بند بازو های پر قدرتش کردند، اما با  

یک حرکت بازویش را رهانید و ت  مکث صندیل  

اشت، مردی که جلوتر به او بود، با  واژگون شده را برد

فهمیدن قصدش فالفور خودش را عقب کشید اما  

دیگری که حواسش لحظه ای پرت صورت پر خون  

بهرام شده بود، به هدف سورنا تبدیل شد. صندیل  

محکم به رس و رسشانه اش کوبیده شد و مثل ویرانه  

ر آوار شد.    ای روی زمی 
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ر  خون جلوی چشمان سورنا گرفته بود،  زدن و کشیر

 در آن لحظه اصال به چشمش نیم آمد.  

خرده شیشه ها را پس زد و از پشت رس بهرایم را که  

چهاردست و پا از شیشه های شکسته رد شده و  

 داشت داخل خیابان یم رفت، به عقب کشید.  

اهنش شد،   انگشتان پر قدرت سورنا که چنگ پی 

ه ای که مغازه اش را  قلبش از جا کنده شد. شی  درند

به ویرانه تبدیل کرده بود، ترسیدن داشت! با صداتی  

 زار و لب و دهتر کج به سختر لب زد :  

... خوردم پشجون، ... خوردم! به قرآن   _ 

 نمیدونستم شوهر داره!  

 این حرف بیشیر سورنا را چزاند.   

قلبش از شدت حرص تی  کشید و برای کشتنش به ت   

 افتاد :  قراری 
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 ای ت  ناموس کثافت!   _ 

 و او را آماج لگد هایش قرار داد.  

ر   بهرام با تمام زوری که داشت خودش را روی زمی 

کشید وخواست از دستش در برود، امیدی که به  

دوستان آش و الش شده اش نداشت، باید هر طوری  

بود خودش را از دست مردی که به قصد مرگ  

  دنبالش یم کرد نجات یم داد. 

 سورنا با نفرت به تالشش نگاه کرد و داد زد :   

ی ت  صفت؟؟؟ فقط    _  کدوم گوری داری در می 

؟؟     عرضه واسه... کاری داشتر

و با فریادی که گلویش را زخم یم کرد لگد محکم تری  

 به پهلویش کوباند و گفت:  

؟ میدونستر اون   _  ر  ت  همه چی 
چطور تونستر

دخیر زنشه  ِ
؟؟  بهرام با صورت روی شیشه ها  دخیر
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فرود آمد و همزمان که چشمانش را از ترس یم  

 بست دهانش از درد باز شد.  

ون ریخته   مردم از مغازه های کناری وحشت زده بی 

بودند، رهگذرین خیابان تلفن به دست مشغول فیلم  

برداری بودند و همکارانش مرعوب مانده بودند چه  

ر که تازه به خود یم  کنند؟ پس از چند لحظهانگا

آمدند، با دو خودشان را به او رساندند تا همکارشان را 

ب شستش را نچشیده   نجات دهند اما انگار هنوز ضر

 بودند که با این دل و جرئت نزدیک یم شدند.  

 آقا ولش کن، کشتیش!   _ 

؟ سورنا از روی شانه داد زد :   _   آقا بهرام خوت 

ر عقب! نزدیک بیاین   _   بیچاره تون میکنم!  گم شی 

و مثل شت  ت  ارزش بهرام را روی شیشه شکسته ها  

 کشید و به طرف فروشگاه برد.  
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سه مرد زخم و زیل شده ی فروشگاه، شیشه های  

ر و صندیل های شکسته آنقدر شاهد   فرو ریخته و می 

کامیل بر درستر حرف سورنا بود که مردم با ناچاری  

 عقب کشیدند.  

ای خرخر ت  رمق بهرام در میان داد های سورنا  صد

ه   اصال شنیده نیم شد، مردم با بیقراری به خیابان خی 

ر پلیس زودتر آمده و این مرافعه را   بودند تا بلکه ماشی 

 بخواباند.  

هیچ کس جز پلیس نیم توانست او را از دست سورنا  

 نجات دهد.  

فته در صورتش  صورت پر خون و شیشه های فرو ر 

جر کرده بود که مردم دل نگاه   ر آنقدر چهره اش را میر

 کردن نداشتند.  

سورنا نفس نفس زنان او را روی تکه چوب های  

 شکسته ی کف مغازه انداخت و گفت :  
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روزی که التماست کرد درو براش باز کتر فکر   _ 

میکردی یه روزی به... خوردن بیفتر و هیشگ نتونه  

 کمکت کنه؟!  

د   پایش را روی گلویش گذاشت و با تمام قوا آن را فشر

 و گفت :  

ف، اون واسه شما مادر به خطا   _  مرتیکه ی... ت  رسر

؟   ر  بچه بود! چطور تونستی 
 ها یه دخیر
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 و ت  قرار تر، آتش گرفته تر و دل خون تر عربده زد :  

؟ چطور؟؟؟   _  ر  ت  همه چی 
 چطور تونستر

  

🍀   

  

   06.07.20   22:33    

🍀   

#  _ 187   

#  _  _  _    

#  _    
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ی دست بند بسته نشسته و   روی صندیل های کالنیر

ه به کف و موزاییک هایش بود. یم   پر اخم خی 

در بازداشتگاه نیم گذاشت اما دانست دانش او را  

 نگران ساحیل بود که یم ترسید از خواب بیدار شود.  

مثل پدری شده بود که فرزند کوچک و بدعنقش را  

ده بود، هر لحظه بیم خرات  حال   دست غریبه ها سیی

ساحل او را تا مرز بیقراری و وحشت یم برد و یم  

 آورد.  

ون آمد، رس  دانش که همراه رسباز و رس  گرد از اتاق بی 

سورنا هم باال آمد. رسگرد به رسبازش اشاره زد و  

 سپس پر از اخم و رسزنش به سورنا نگاه کرد و گفت :  

؟   _  مگه شهر هرته که خودت دست به کار مییسر

ت نشد؟    مگه پشعموت واست درس عی 
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 با چشماتر خشن فقط  
ر
سورنا بدون هیچ حرف

 نگاهش کرد.  

ت سوخته شده اش؟ چه یم  او چه یم   دانست از غی 

فهمید وقتر به صورت ساحل نگاه یم کرد چه ها که  

از ذهنش نیم گذشت؟ همه فقط حرفش را یم زدند،  

 هیچکس حتر قدرت درکش را هم نداشت.  

 رسگرد ابروهایش را بیشیر پیش کشید و گفت :  

با وثیقه آزاد مییسر تا روز دادگاهتون برسه، میدونم   _ 

تفاقاتر برات افتاده، اما چاره اش این نیست.  که چه ا

  .  باید خوددارتر باشر

سورنا ت  توجه به حرف های رسگرد، دستدسٍت  

رسبازرسباِز مقابلش را پس زد، دستبندش را خودش  

ون کشید و با اعصاب خردی روی صندیل های   بی 

فلزی راهرو پرت کرد. حالش آنقدر ناخوش بود که  

ر   نیم کرد با آن دو هم دست به یقه نشود.  تضمی 
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بدون اینکه جوات  بدهد با گام های بلند از آنها جدا  

شد. آنقدر در این مدت رفته و آمده بود که  

 میدانست ورق بازی های اداری کارهایش تمام شده.  

صدای دانش یم آمد که هول و شتاب زده از رسگرد  

رنا یم  تشکر و خداحافظر کرده و سپس به دنبال سو 

 دوید.  

سورنا برگه ی شماره اش را مچاله شده از جیبش  

ون کشید و به طرِف رسباِز اتاقِک دروِن حیاِط   بی 

ی گرفت و گفت :    کالنیر

 تلفنم.   _ 

تا رسباز تای برگه را باز و شماره اش را خواند، کم  

مانده بود داد و بیدادش بلند شود. فقط در دلش خدا  

 کرد، ساحل بیدار نشده باشد.  خدا  
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ر آمد و   ر که تلفنش را گرفت دانش از پله ها پایی  همی 

 گفت :  

 صی  کن پشم باید حرف بزنیم.   _ 

 بدون اینکه نگاهش کند گفت :  

، االن نه!   _   االن نه حاچ 

ر پشه است.   _   در مورد همی 

همزمان که داشت تلفنش را روشن یم کرد اخمو به  

 تر گفت :  سمتش برگشت و عصبا

نه؟ نمیخواد شهادت بده؟   _  ر  چه زری می 

 چرا، ویل گفته خسارت مغازه شو باید بدی.   _ 

 سورنا به تندی گفت :  

... خورده! کامران و سعید به اندازه کافر واسه   _ 

موندگار شدنش اون تو، صالحیت دارن. خرده و  
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حسابای ما هم میمونه واسه اون روز، نخواد 

 دت بده خودم به خدمتش یم رسم.  شها

و بدون اینکه به چهره ی کالفه و خسته ی دانش  

اهمیت دهد تلفن را به گوشش چسباند و به طرف  

 خیابان راه افتاد.  

آنقدر عصت  بود که حتر مودبانه حرف زدن مقابل  

 دانش را هم کنار گذاشته بود. 

ر که بوق ها به اتمام رسید صدای صنم در تلفن   همی 

 پیچید و سورنا ت  طاقت گفت :  

 ساحل خوبه؟ بیدار شده یا نه؟   _ 

ه به چشمان غرق خواب دوستش به آرایم   صنم خی 

 گفت :  

ی شد خودم   _  ، خی  ر نه هنوز، فعال به کاراتون برسی 

نم.   ر  زنگ می 
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 چشمان سورنا روی هم افتاد و نفس راحتر کشید.  

 باشه ممنونم.   _ 

 ع کرد.  و بدون شنیدن جواب تلفن را قط

ر بود اما خدا را شکر کرد که هنوز بیدار نشده   غم انگی 

 بود، با دیل که داشت کم یم آورد زیر لب گفت :  

خدا بهم برش گردون! این حالشو دیدن مثل آتیش   _ 

م میکنه.    جهنم هر روز داره خاکسیر

و سپس با فکری درگی  و امیدی کمرنگ شده، برای  

دست تکان داد تا او را پیش ماشینش  تاکیس زرد رنگ 

د. حاال که ساحل خواب بود باید از تک تک   بی 

 لحظاتش استفاده میکرد.  

 *** 
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ر که در به رویش باز شد از دیدن نگار آن هم    همی 

پشت در خانه ی پدر و مادرش یک لحظه جا خورد.  

ه نگاهش کرد.    آنقدر که با گیچ  چند ثانیه فقط خی 

چشمان نگار با ترس و دلهره تمام رس و صورتش را از  

 نظر گذراند و گفت :  

 چی شده سورنا؟   _ 

او مسلط تر بود، معلوم بود که در تصویر کوچک  

 آیفون او را دیده بود.  

یک آن تمام حرف های سعید در رسش رژه رفت،  

کت بخاطر او   تصویر روزهای سیاه سال نو که رسر

ر شده بود و  همه برمیگشت به دخیر  متحمل ضر

پیش رویش، تصویر روزهاتی که زیر گوشش به  

تش را لگدمال کرده بود،   پشهای دیگر راه داده و غی 

همه از ذهنش گذشت و تنفر روی چشمانش سایه  

 انداخت.  
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 برو کنار!   _ 

حتر نمیخواست خودش او را کنار بزند. تازه یادش  

ریه ای رس داده بود  آمد شب تولدش چه های های گ

 خودش زد و گفت :  
ی

 پوزخندی به سادیک

چقدر وقیح بودی نگار! تو چشام نگاه یم کردی و از   _ 

 پشت خنجر یم زدی!  

بند دل نگار پاره شد، وحشتر مثل افتادن از یک بلندا  

در وجودش نشست، آنقدر که دستش را به در گرفت  

 و تته پته کنان گفت :  

 سو...سورنا!   _ 

کجا فهمیده بود؟ یعتر کامران بالخره زهرش را  از  

 ریخته بود؟  

 دیگه حتر نمیخوام صداتو بشنوم.   _ 
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و از فضای خایل میانشان وارد خانه شد. پاهای نگار  

ه ی پشتش نشست.   سست شد و عرق رسدی به تی 

 نبود که با خوشبیتر انتظارش را یم کشید،  
ر
این اتفاف

که تمام این روزها در رسش نشسته  این امیدی نبود  

 بود.  

 فکر به اینکه  

  

 ]22:33 06.07.20[  

تمام مشکالت این روزهایشان به آن دخیر یم رسید  

دلخوشش کرده بود، امید داشت که شاید از چشم  

سورنا افتاده باشد، اما حاال نفرت زبانه داری که در  

چشمانش یم دید مثل دستر قوی تمام امیدواری  

 ا زدوده بود.  هایش ر 
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 و افسوس نگاهش کرد که چه ت   
ی

مندیک با یک دنیا رسر

تفاوت از کنارش گذشته و گذر یم کرد، انگار که هیچ  

کدام از روزهای خوش گذشته را با هم تجربه نکرده  

 بودند!   

ی ممکن بود؟   ر ر چی   به راستر چطور چنی 

 *** 

صدای غلغله ی جمع که همه ی صحبت های شان  

اوضاع قمر در عقرب اخی  بود به خوت  به  من باب 

 گوش یم رسید.  

خانواده ی عمه و عمویش همه ی شان حضور  

 داشتند.  

ر و زمان به رس آمده بود   یک امروز که دلش از زمی 

 هیچ دلش این همه مهمان را نیم خواست.  
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در حایل که به شانس بدش لعنت یم فرستاد وارد  

 پذیراتی شد.  

رش که کنار زن عمویش نشسته و مشغول دلداری  ماد

دادن به او بود، تا رس برگرداند و اوی خون آلود را دید  

که داشت وارد خانه یم شد وحشت کرده از جا پرید و  

 گفت :  

! بچم! چی شده؟؟ چه بالتی رست   _  ر یا امام حسی 

 اومده سورنام؟؟  

ر را دور زد  و به طرفش دوید.  و با هول و اضطراب می 

حاال همه توجه شان به ورودی خانه جلب شده بود،  

نگار با چشماتر اشگ و بغیصر در گلو مثل رسباز  

شکست خورده داشت به دنبال سورنا جلو یم آمد.  

ر کالم   در تمام آن چند سال، هیچ وقت چنی 

رنده ای از او نشنیده بود.  
ُ
نده  بی ُ
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مردانه وار یم  از پشت رس نگاهش کرد که چطور 

ی   ر درخشید! قد بلند و اندام چهارشانه اش داشت تی 

 به قلبش یم کشید.  

تصور اینکه رس دخیر دیگری روی این سینه ی پهن  

بنشید و این دستان محکم نوازشش دهد، چشمه ی  

 اشکش را یم جوشاند و بغضش را آب یم کرد.  

چشم از دستان خون آلود سورنا گرفت و به طرف  

اه افتاد. حتر اجازه نداده بود نگراتر  رسویس به ر 

 خرجش کند.  

عمه مهتاب، عمو احمد و پدرش که با نگراتر  

زیرپوستر و صورتر قهرآلود نگاهش یم کرد، دوره اش  

 پریده زیر گریه زده بود.  
ی

 کرده بودند و مادرش با رنگ

لبخند محوی زد و رس مادرش را بوسید، حاال یم  

شان تنگ شده بود.  فهمید چقدر دلش برای همه ی 

 اما مگر حوادث اخی  وقت برایش گذاشته بود؟  
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 قربونت برم مادر، گریه نکن حالم خوبه!   _ 

و دلش یک آن پر زد و به طرف ساحل راه گرفت.  

عجیب بود ویل در آن بلبشو دلش نگراتر های او را یم  

ر روز بیمارستان آمده بود که   خواست، یادش به اولی 

ی که  وقتر  ر ر چی   پس از چند عمل بهوش آمد، اولی 

 پرسیده بود، از رس و صورت او بود!  

چشمانش را بست و آهش را خفه کرد، یک قرار بود  

د؟    این دردها پایان گی 

 آخه چی شده پشم؟ تمام لباست خونیه.   _ 

سورنا دست دور شانه ی مادرش انداخت و در جواب 

 عمو احمد گفت :  

اده عمو، نگران نباشید. یه مشکیل  اتفاق خایص نیفت _ 

 بود حلش کردم.  
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و سپس نگاه رسییع به پدرش انداخت و با خودش  

فکر کرد که احتماال عمو احمدش، خی  ازدواچ  را که  

چند شب قبل به آنها داده بود، هنوز افشاگری نکرده  

 است.   

نیم نگایه هم سمت عمه مهتابش انداخت که داشت  

غصه از او نگاه یم گرفت و به دخیر غمزده اش یم  با 

د و بالعکس.    سیی

اگر رابطه ی شان علتر تر از آنچه که حال بود، یم  

ر حاال جو برایش به قدری   شد، چه یم کرد؟ همی 

ر و خفه کننده بود که فقط دوست داشت با   سنگی 

 که برای همه ی شان داشت، جدا شده و  
ی

تمام دلتنگ

د.    فاصله بگی 

 ال یکم کار دارم باید زودتر برم.  با _ 

 این را گفت و به سمت پله ها رسازیر شد.  
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ر رو به مادرش پرسید :    اما قبل از رفیر

 ماریا کجاست؟   _ 

ر خرید.   _   با پریوش رفیر

دن نگار   به عادت همیشه تا توک زبانش آمد که از نی 

  گالیه کند که تازه به خودش آمد. دیگر نه نگاری

برایش وجود داشت و نه باید پشتیباتر اش را یم کرد،  

او خودش همه ی پل های پشت رسش را خراب کرده  

 بود .  

رسی برای بقیه تکاند و مقابل نگاه هاتی که به دنبالش  

ر   کشیده یم شد از جمعشان جدا شد. چقدر همه چی 

عجیب بود! نه صدای شاد و شنگ پریوش و ماریا در  

نه یم پیچید، نه رس و صدای بچه های پوریا، نه  خا

کامران که همه را به جان هم بیندازد و نه نگار که گاه  

و ت  گاه چشم بقیه را دور ببیند و خودش را به اتاق او  

ر عوض شده بود.    برساند، در عرض چند ماه همه چی 
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 چه روزگار عجیت  بود.  

اتاقش شد، رسش از  پله ها را به انتها رساند و وارد  

درد داشت یم ترکید و فکر به آینده دیم راحتش نیم  

گذاشت، سوییچ و تلفنش را روی تخت پرت کرد و دو  

ر نشست تا کشو هایش را زیر و رو کند.    زانو روی زمی 

مدت ها بود که پا به اتاقش نگذاشته بود، از آخرین  

ر   باری که با پدرش بحثش شده بود و علنا از خواسیر

رونماتی کرده بود دیگر شب را اینجا صبح   ساحل 

 نکرده بود.  

هنوز داشت خرت و پرت های درون کشو اش را باال و  

 یم کرد که دو تقه به در خورد و بعد ت  اجازه باز  
ر پایی 

 شد.  

از روی شانه به عقب چرخید و تا چشمش به نگار کز  

بدون    کرده افتاد، صورتش از خشم برافروخته شد و 

 هیچ رحیم گفت :  
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ون!   _   برو بی 

 رنگ نگار پرید و قلبش ریخت.  

یعتر چقدر از ماجرا را یم دانست؟ از تهدید های  

 کامران هم خی  داشت؟ از اینکه مجبورش کرده بود؟  

 یم..میخوا...   _ 

ون!    _   گفتم برو بی 

صدای تشر بلند و عصت  اش شانه های نگار را پراند.   

]06.07.20 22:33  [ 

در حایل که چشمه ی اشکش رس ریز شده و گریه اش  

 گرفته بود گفت :  

 من مجبور شدم کا...   _ 

با شنیدن این حرف انگار زخم سورنا رس باز کرد، هر  

چقدر در تمام این روزها خودش را به در ت  خیایل زده  



  

  
 2802 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

و ت  اهمیتر پیشه کرده بود، با شنیدن این حرف،  

 د و به هوا رفت.  همه دود ش

در حایل که دندان روی هم یم سایید تا بلند تر داد  

 نزند گفت  

 : 

با اون مرتیکه ی ت  پدر با اون سعید آشغال هم   _ 

 کامران مجبورت کرد؟ آره؟؟  

ر کوبید و عصت  تر ادامه   کف دستش را محکم روی می 

چرا الل شدی؟ کامران مجبورت کرد    _ داد : 

تر به درک! به جهنم! اما  گاوصندوق خونمو خایل ک 

 الشر بازیات که تقصی  اون نبود، بود؟؟  

 در صورتش داد کشید و اضافه کرد :  
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من واسه توی کثافت چی کم گذاشتم مگه؟ بیشیر   _ 

از همه ی آدمای تو این خونه هوای تو رو داشتم،  

 حتر بیشیر از ماریا!  

ی هاااان؟ باید برات چیکار یم کردم که    بگی 
موتر  سی 

 🍀 

  

 ]21:32 09.07.20[  

 🍀 

   188_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 
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از هر چشم نگار دو جوی اشک جاری بود، مثل ابر  

ر   منده رس پایی  بهار هق یم زد و با صورتر رسخ و رسر

گرفته بود، روی نگاه کردن به سورنا را نداشت و با  

صداقت حرف هایش ایمان داشت،  تمام وجود به 

 بریده بریده و پر از خجالت گفت :  

معذرت میخوام، م..معذرت یم...میخوام! هر چی   _ 

 حق داری، معذر...  
ی

 بگ

فقط از جلو چشام دور شو! دیگه هیچ وقت   _ 

 نمیخوام چشمم بهت بیفته.  

دل نگار بیشیر سوخت و از ته دل زار زد، چرا دیگر  

ر مانند قبل نیم شد؟ چرا دیگر قرار نبود   هیچ چی 

ر برمال   بازهم با چرب زباتر قش در برود؟ چرا همه چی 

سورنا! غلط کردم! غلط کردم! تو رو   _ شده بود؟ 

 خ...  
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سورنا دستش را پس زد و به او پشت کرد. تمام  

حرمتمیانشان ریخته شده بود، حاال هر بار دیدنش  

 هایش یم انداخت.  فقط او را یاد حماقت 

نگار با التماس چند قدم جلو رفت و با چهره ی رقت  

ی که به خود گرفته بود لب زد :   ر  انگی 

سورنا، عشقم! فقط یک دقیقه به حرفام گوش   _ 

بده. به خدا، به جون خودت من فقط با تو بودم!  

منو سعید فقط درباره ی ساز باهم حرف یم زدیم،  

 چ رابطه ی دیگه ای نداشتم!  من باهاش هی

قفسه ی سینه ی سورنا از این وقاحت داشت تنگ  

یم شد، ازاینکه به این راحتر داشت اشتباهاتش را  

 توجیه یم کرد و انتظار بخشش داشت.  

 اون واسم یه دوست معمویل بود، واقعا معمویل!   _ 
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ل یم کرد تا   سورنا در حالیکه به سختر خودش را کنیر

نباید از او رس بزند به طرفش برگشت   مبادا کاری که 

 و گفت :  

میدوتر چیه نگار؟ خدا جای حق نشسته! من از   _ 

اون آموزشکده ی موسیقیت متنفر بودم، از اینکه  

ار بودم، تمام این سالها دندون رو   ر  بی 
بخوای ساز بزتر

جیگر گذاشتم کم و بیش باهات راه اومدم تا مبادا بت  

ا دلت بشکنه، بهت گفتم، دوست معمویل  بربخوره ی 

و اجتماغ و داداشر و این کوفت و زهرمارها تو کت  

ه. پشای زندگیت باید محدود باشن، هر   من نمی 

خری با هر لقت  نتونه باهات هم کالم بشه. فقط اینو  

ازت خواستم. تو نه تنها نتونستر رعایتش کتر که  

 دورمم زدی!  

 ه ادامه داد :  با غیظ و چهره ای برافروخت
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فکر میکتر من خی  ندارم فقط سعید نبوده؟ توی   _ 

نامرد با بچه های همون خراب شده هم تیک یم  

زدی! میدوتر چیه؟ به قرآن! به جون ساحل! برام یه  

ذره هم مهم نیست من فقط از این یم سوزم که تو  

؟ چطور؟؟    چطور تونستر منو احمق فرض کتر

آوردن نام ساحل آن هم به عنوان محکم ترین  

 را از چشمان نگار پر  
ی

مندیک قسمش تمام خجالت و رسر

داد، او حق نداشت با این قاطعیت نامش را به زبان  

بیاورد و بدتر آنکه از ت  اهمیتر او حرف بزند، واج به  

اری بود،   ر انه برایش پر از نفرت و بی  واج آن نام دخیر

با نگایه حرص آلود و حق به جانب گریه و    آنقدر که

 زبوتر را کنار گذاشت و با طاقتر طاق شده جیغ زد :  

؟ مگه   _  فقط من آشغال و ت  بند و بارم؟ خودت چی

ه ی دهاتر به من خیانت   ر دخیر تو نبودی با همی 
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کردی؟ هان؟ من مچ شما عوضیا رو تو خونه ات  

 فهیم؟  گرفتم نامرد! من با چشمای خودم دیدم! یم 

صدایش به قدری بلند بود که ت  شک به گوش همه  

ی برایش مهم   ر ی افراد خانه رسیده بود، انگار دیگر چی 

 نبود، به سیم آخر زده بود.  

ه و بدون هیچ حرفر نگاهش یم کرد و او   سورنا خی 

ون یم   باچشماتر برزچر تمام حرف های دلش را بی 

 ریخت :  

، از  _  اولشم دلت با من   تو از اولشم منو نیم خواستر

  ! تر  نبود. تو یه نامردی! یه ت  غی 

اون کامران ت  شعور از تهدیداتی که هر روز یم کرد  

بهت نگفته؟ بهت نگفته چقدر زجرم داد؟ اما تو اونو  

بخشیدی. اون که باعث همه ی این اتفاقات شدو  

تر اعدام نشه،   ر بخشیدی، داری خودتو به هر دری می 
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ن که فقط با چند تا پش حرف زدمو نیم  اما م

   ! . بخاطر اینکه از اولشم منو نمیخواستر  بخیسر

 پر از خشم و انزجار جیغ زد :  

اصال همش تقصی  تو بود! تقصی  دل سیاهت! به   _ 

چه حقر نمیذاشتر من با پشای هم کالسیم حرف  

ر خودت   سیدی یه روز عی 
؟ مییر بزنم؟ به چه حقر

سیدی! تو   خیانتکار بشم نه؟ تو  از غلطای خودت مییر

 از کثافت کاریای خودت یم ترسیدی!  

! تو منو بازی دادی! از من   ! یه کثافتر تو یه دروغگوتی

 استفاده کردی و بعد ولم کردی! ازت متنفرم!  

سورنا دستر که میخواست محکم در دهان نگار  

کوبیده شود را مشت کرد و جلوی خودش را گرفت،  

در حایل که برای خرد کردن گردن برافراشته اش به  

 جرقه ای بند بود، به حرف آمد و گفت :  
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 مشکل تو فقط یه حرف زدن نبود!   _ 

 به رسش اشاره زد و تلخ گفت : 

مشکل تو از اینجاست! از کمبوداته! سعید اگه یه   _ 

 دوست معمویل بود، ...  

ون پریده بو  د از  در حایل که تمام رگ های گردنش بی 

 میان دندان های کلید شده اش به زحمت زمزمه کرد :  

، هیچ   _  اگه فقط یه گپ و گفت ساده باهاش داشتر

وقت جرئت نیم کرد تو پیام بنویسه دلم برات له له  

نه خانویم!   ر  می 

 رنگ از رخ نگار پرید و سورنا تلخ تر ادامه داد :  

ه! حداقل اال  _  ن  گفتر کامران؟! آره! صد بار از تو بهیر

نه بازم دروغ   ر که دستش رو شده، تو چشام زل نمی 

 بگه!  
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به طرف در اتاقش رفت و آن را باز کرد، در حایل که  

حتر دلش نیم خواست یک بار دیگر نگاهش کند  

 گفت :  

من به اشتباهم واقفم، تا قبل اینکه از گندکاریات   _ 

دار بشم عذاب وج    خی 

  

 ]21:32 09.07.20[  

دانشم داشتم، اما االن دیگه نه! کائنات انتقام ما رو از  

 هم گرفت! به سالمت!  

برای بار دوم تمام بدن نگار یخ کرد، این قاطعیت  

برنده و اتمام شده نباید در چشمان مردی که عاشقر  

را یادش داده بود یم نشست، این نگاه رسد و ت  مهر  

رنا یم نشست،  نباید در چشمان همیشه مهربان سو 
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مگر چه شده بود که دیگر این رابطه ی هزار تکه  

 بهم وصل نیم شد؟ ناباور و تته پته کنان لب زد :  

 سو..سورنا!   _ 

ر تمام شده، نیم   نیم خواست باور کند همه چی 

خواست باور کند تنها پشتیبان واقیع اش را هم از  

 دست داده!  

از مهلکه نیم گریزاند؟ پس چرا  مگر خدا هر بار او را 

حاال دست روی دست گذاشته و لحظه به لحظه او  

ون!   _ را بازنده تر یم کرد؟   بی 

به یک آن تمام حق به جانت  و اطمینان چشمانش  

فرو ریخت و مظلوم و ت  کس زیر گریه زد، اگر سورنا  

را نیم داشت دیگر رس بلند کردن پیدا نیم کرد، با دیل  

ع  کم شده و وحش ت زده به دستش چنگ زد و با ترصر

 نالید :  
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غلط کردم هر چی گفتم! غلط کردم! چرت گفتم   _ 

بخدا! من هنوزم دوست دارم! من هنوزم عاشقتم!  

 تو رو خدا! سورنا!  

اهنش   ع و التماش که داشت به پی  و با تمام ترصر

 چنگ زد.  

لمس دست های کوچک و زیبایش برخالف همیشه  

یم توانست دل سورنا را نرم کند این بار یک  که  

عذاب وجدان شدید در وجودش به پا کرد، آنقدر که  

 با دندان قروچه خودش را کنار کشید و گفت :  

اعصابمو از ایتر که هست بیشیر بهم نریز، فقط   _ 

ون.    برو بی 

؟ هیشگ جز تو   _   انقد ت  رحم باشر
چطور میتوتر

؟ سورنا؟؟  منو دوست نداره توام میخوای   ولم کتر
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یم دانست که باز میخواست از در مظلوم نماتی وارد 

 نداشت.  
ی

 شود، اما دیگر حنایش رنگ

این حرفا دیگه فایده نداره نگار، هر دومون اشتباه   _ 

کردیم، تو یه جور تاوان پس دادی منم دارم یه جور  

 دیگه پس میدم.  

ر جا   ش همی 
من بخشیدمت توام ببخش، بذار دفیر

 بشه!  بسته 

و بدون اینکه به او فرصت کالم دیگری بدهد خودش  

از اتاق خارج شد، اگر تا فردا هم از او یم خواست، از  

ون نیم رفت، پس بهیر بود خودش این کار را   اتاق بی 

ر و یکه خوردنش را از گوشه ی   یم کرد. فرو ریخیر

چشم مشاهده کرد، دلش به درد آمد، اما قرار نبود  

ی انجام دهد، نگار به او بد کرده بود، حتر   کار بیشیر

قبل از اینکه ساحیل وجود داشته باشد او راهش را  

 اشتباه رفته بود.  
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ه به   با یک دنیا غم و رسدرگیم کنار وید ایستاد و خی 

ر به این فکر کرد که آیا روزی یم   آدم های آن پایی 

 کند؟ آن هم با  
ر
یک  رسید که ساحل را به آنها معرف

حال خوب؟ مادر، عمه و زن عمویش هنوز گرد هم  

نشسته و از بدی های روزگار داد سخن رس یم دادند،  

پدر و عمویش در حال دود کردن نخ به نخ سیگار به  

اوضاغ که یک باره در هم پیچیده بود، فکر یم کردند  

و او آن باال ایستاده و به همه ی شان فکر یم کرد، اما  

ی ساحل به تنهاتی این قدرت را    درد نامعلوم آینده

 داشت که کمرش را خم کند.  

ون آمد، نیم   قامت تا خورده ی نگار از اتاق بی 

 خواست به طرفش برگردد از گوشه ی  

چشم نگاهش یم کرد که چطور زرد و زار و شکست  

ون یم آمد،   خورده زیر بال و پر خودش را گرفته و بی 

یش را باز یم کرد تا انگشت  کاش یگ بود چشم ها
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   یگانه علیزاده 

انتقاد را از روی دیگران بردارد، کاش یگ بود به او یم  

فهماند، هر اشتبایه بخشودتر نیست، کاش یگ بود  

 که یادش یم داد هر عمیل عکس العمیل دارد.  

 پریده و دیل خون از پله  
ی

نگار سست و ت  رمق، با رنگ

او به دل   ها رسازیر شد، سورنا با تمام ناراحتر که از 

داشت، شکسته شدنش را نیم خواست، اما چه  

میکرد که بازهم باید خودش او را به خود یم آورد،  

کوتاه آمدن مقابل خواسته های نامعقولش باید  

 اش  
ی

متوقف یم شد، شاید باید کیم جدی تر به زندیک

 نگاه یم کرد.  

ر  سورنا آیه کشید و به اتاقش برگشت، همه آن پای  ی 

منتظرش بودند تا بلکه دهان روی هم آورده و کیم از  

ابهام ماجرای کامران را روشن کند اما او این همه راه را  

نکوبیده بود که حاال دست خایل برگردد، باید  

پاسپورتش را بر یم داشت و برای خواهر و برادر  
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ساحل یک چاره ی درست و حسات  یم اندیشید،  

ه ی کامران هم اثر یم  شاید حضورشان به نفع پروند

 گذاشت.  

ر که پس از کیل زیر و رو کردن پاسپورتش زیر   همی 

ر   دستش آمد، ت  مکث آن را برداشت و بعد از مطمی 

شدن از مال خودش، آن را در جیبش فرو و به پا  

خاست. قلبش کمیهیجان زده یم تپید، با حساب رس  

انگشتر که کرده بود، نزدیک بیدار شدن ساحل بود و  

 خواست دوباره بعد از حمله رس برسد.   نیم 

ر که در اتاقش را باز کرد با پدرش که با نگایه اخم   همی 

آلود و نافذ پشت در ایستاده بود، روبرو شد. ابرویش  

ناخوداگاه باال پرید و جا خورده نگاهش کرد، بعد از آن  

ش خشک و رسیم انتظار آمدنش این باال را   احوالیی

 .  نداشت

 خودش را عقب کشید و گفت :  
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؟ و احتماالت ممکنه از   _  با من کاری دارید حاچ 

 رسش گذشت.  

حاج محمد با گام هاتی محکم و مقتدرانه داخل آمد و  

وسط اتاقش ایستاد، سورنا عصت  و مضطرب نگایه  

به شانه های پهن پدرش انداخت و سکوت کرد.  

با زبان  احتماالتر که از رسش یم گذشت هیچ کدام  

خوش با پدرش ادامه داده نیم شد و او حاال نزدیک  

به هوش آمدن ساحل هیچ یک گفتگوی متشنج را  

 نیم خواست.  

 احمد چی میگه؟!   _ 

 با شنیدن صدای  

  

 ]21:32 09.07.20[  
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ون آمد و   حرص زده و کالفه ی پدرش از فکر بی 

عمویش یا  نگاهش کرد، کدام احمد را یم گفت؟ 

ر   دانش؟ هر کدامشان ناگفته های زیادی برای گفیر

 داشتند.  

 عمو؟   _ 

 حاج محمد با رس تایید کرد.  

 در چه موردی؟   _ 
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 مقتول و خانواده اش!    یگانه علیزاده 

ر ازدواجش را به شانه های  پس عمویش   خی  سنگی 

 خودش گذاشته بود.  

یه که قراره باهاش   _  مقتول، ناپدری همون دخیر

 ازدواج کنم.  

  ! خاتر ! برادرزاده ی شهروز امی 
خاتر  ساحل امی 

مرد را لرزاند،   جمالت تی در تی سورنا مثل شوک تن پی 

 پش کوچک و پر  
ی

دردرسش  پس حقیقت داشت، زندیک

 مانند کالف در هم گره خورده بود.  

و به   _  چرا این کارو کردی؟ چرا پای اون دخیر

زندگیمون باز کردی؟ یک از این کارات دست بر  

 میداری سورنا؟  
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چهره ی غضب آلود و رسزنش گرش به اندازه ای     یگانه علیزاده 

 ناامید کننده بود که سورنا را عصت  کند :  

ر؟ از چار  حاچ  شما یک میخوای قضاوتو بذاری کنا 

جمله ای که از عمو شنیدی چه جوری به این  

اطمینان رسیدی که همه ی این مشکالت تقصی  من  

 و زنمه؟ با یک تی  دو نشان زده بود!  

دهان حاج محمد که برای جواب دادن باز شده بود با  

شنیدن انتهای جمله ی حق به جانبانه ی سورنا به  

 یک آن بسته شد.  

ر به نظر یم رسید  در ح ایل که گیج و گنگ و نامطمی 

 زمزمه کرد :  

 زنت؟   _ 
ی

زنت؟ هنوز موافقت ما رو نگرفتر میگ

 گفت : 
ی

 سورنا دستر پشت گردنش کشید و با کالفگ

 یه هفته ای هست که عقد کردیم!   _ 
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 رنگ پدرش به قدری واضح بود که بداند     یگانه علیزاده 

ی
پریدیک

ر بار واقعا شوک شده است.    برای اولی 

 چیکار کردی؟!   _ 

آتیش و پنبه کنار هم خوبیت نداشت! عقد کردیم تا  

گنایه از ما ثبت نشه، مراسمای رسمیشم بعد از حل  

 این مشکالت!  

مرد را خرد کرد،   این جواب خونشدانه اعصاب پی 

ر و عصباتر غرید :    انقدر که با فریادی خشمگی 

بزرگیر نداری؟    مگه تو ت  پدر و مادری؟ مگه تو یه _ 

ه رو تایید کرده که تو عقدش   یک صالحیت اون دخیر

کردی؟ اصال اون چه خانواده ای داره که یه هفته  

بعد از مرگ شوهر مادرش رضایت دادن زن تو بشه؟!  

 با کدوم خونه خراباتی وصلت کردی؟  



  

    _ 

  
 2823 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
صورت سورنا سوخت و یکپارچه آتش شد، پس     یگانه علیزاده 

  60با   پدرش از این دین کاملش چه فهمیده بود؟

سال سن هنوز یاد نگرفته بود با این قاطعیت در مورد  

کیس قضاوت نکند؟ آن هم ندیده؟ پس این همه  

ی بر او گذاشته بود؟ ففط   خم و راست شدن چه تاثی 

 یاد گرفته بود پیشاتر سیاه کند؟  

صالحیتش مورد تایید خودمه، چون من قراره باهاش  

 کنم، یه بار دیگه هم گفتم اون خط 
ی

قرمز منه،   زندیک

  . ر حاچ   ازش رد نشی 

و خییل جلوی خودش را گرفت تا احساسات  

ل کند.    حماسهای و پر رسر و شورش را کنیر

حاج محمد در حایل که از خشم و هجوم اخبار  

ناخوشایند وارده پاتک خورده بود با صورتر  

 برافروخته غرید :  
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کرده  بسه دیگه! به خودت بیا! هوس کورت   _    یگانه علیزاده 

؟ من هرگز رضایت   نمیدوتر داری چه غلظ میکتر

ه ی ت  اصل و نسب وارد خانواده  
نمیدم این دخیر

 بشه.  

ت زده و   ی افتاد، حی  ر و انگار که تازه یادش به چی 

 ناباور زمزمه کرد :  

خانیه؟ دخیر برادرش؟ مگه    برادر شهرور امی 
دخیر

؟   ر آدیم نیست که میخوای دورش بزتر شهروز همی 

 ه خانواده ی ازهم پاشیده ایه؟!  این چ

از هم پاشیده یا منسجم من میخوامش! حداقل   _ 

بخاطر ریخته شدن گناه قضاوت ناحقر که در موردم  

  !  داشتر کوتاه بیا حاچ 

ه در چشمان پدرش   ر و قاطع خی 
و با یک نگاه مطمی 

خداحافظر رسدی گفت و از اتاق خارج شد، خییل  
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ایم هاتی که  خودش را کنیر    یگانه علیزاده 

ل کرده بود تا روی ت  احیر

شنیده بود لب فرو ببندد. نیم خواست هتک  

حرمت کند و پدرش را بیش از این از خودش برنجاند،  

اما بالخره باید یم فهماند دنیا هم مقابل خواستنش  

 دوام نیم آورد.  

 *** 
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   یگانه علیزاده 

ر را در پارکینگ متوقف کرد، چشمش به   وقتر ماشی 

صندوق عقب خورد و یادش از پالستیک مدارک  

ساحل آمد. به امید اینکه شاید شناسنامه و کارت میل  

باشد پالستیک را از زیر شیت و  اش هم در آن میان  

ون   ماکت هاتی که از خانه ی خانجون آورده بود بی 

کشید و با خودش به طرف آسانسور برد، اینکه هنوز  

صنم در رابطه با ساحل زنگ نزده بود هم  

خوشحالش یم کرد و هم نگران، به نظرش خوابش  

خییل طوالتر شده بود، با هزار و یک فکر نگران  

ش یم غلید پشت در خانه اش ایستاد  کننده که در رس 

د، نیم دانست اگر صنم نبود چطور به   و زنگ را فشر

کارهایش یم رسید؟ ذهنش گریزی به روزهای اول  

ر انداخته   دانشکده اش زد، روزی که صنم را به زمی 

بود! گرچه که سهوا بود اما جواب ت  انعطاف و  

خشنش او را مقرص نشان یم داد، خوب بود که دخیر  
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ادآوری از آن روز نکرده بود وگرنه با این همه لطقر  ی    یگانه علیزاده 

که تا اینجا در حقشان کرده بود ت  شک خجالت  

 زده یم شد!  

هنوز غرق افکارش بود که در باز شد و صنم هول زده  

در حایل که شال روی رسش را مرتب یم کرد، سالم  

 کرد.  

ر که چشمش به دستان خون آلود سورنا  افتاد   اما همی 

رنگ از رخش پرید و ترسیده دستش را روی دهانش  

 های روی  
ی

گذاشت، تازه یم توانست خراشیدیک

اهنش را متوجه   دستانش و دکمه های کنده شده ی پی 

شود، با چشماتر پر سوال چی شده ی آرایم زیر لب  

ان نگاهش کرد.    گفت و حی 

، به آرایم جواب  اما سورنا ت  توجه به خوف دخیر

ا داد و بالفاصله گردن کشید تا ساحل را  سالمش ر 
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   یگانه علیزاده 

ببیند. حوصله ی توضیح و تفسی  نداشت و خسته  

 تر از  

  

 ]21:32 09.07.20[  

ر که    بزند. اما همی 
ر
آتر بود که در این موارد حرف

چشمانش در خانه اش چرخید و ساحل را ساکت و  

ر و کنار سفره ای که مقابلش پهن شده   آرام روی زمی 

د، ابروهایش باال پرید و چشمانش گرد  بود، نشسته دی 

شد. با قلت  پر تپش به رسعت کفش هایش را از پا کند  

و در را کنار زد. هیچ فکرش را نیم کرد ساحلش بیدار  

ش نکرده باشد.    شده و صنم خی 

ه ی او بود، دل نگران از   در حایل که چشمانش خی 

 صنم پرسید :  

 چرا زنگ نزدی؟   _ 
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صنم با این حرف رس و صورت آشفته ی سورنا را     یگانه علیزاده 

ش   فراموش کرد و تازه یاد موفقیت چشم گی  اخی 

افتاد، در حالیکه چشمانش یم درخشید، با لبخندی  

وز و موقرانه جواب داد :    پی 

حالش خوب بود داشتیم ناهار میخوردیم، نیازی   _ 

 نبود خب!  

انه به عقب چرخید   چشمان سورنا گردتر شد و متحی 

تا راست و دروغش را بفهمد. باید باور یم کرد بدون  

هیچ دعوا و مرافعه ای این آرامش در خانه اش بر پا  

شده؟ مگر یم شد؟ صنم لبخند کوچگ زد و ضمن  

، به سفره اشاره زد و   ر ر وسایلش از روی زمی  برداشیر

 گفت :  

باشه    غذا دست پخت مامانمه، خیالتون راحت _ 

کامال ارگانیکه، همونیه که ساحل دوست داره ویل  
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   یگانه علیزاده 

هنوز غذاشو تموم نکرده، زحمتش با شما. من دیگه  

ه برم.    بهیر

سورنا گیج و گنگ مانده بود، در واقع شوک شده  

 مواجه شود، اما انگار  
ر
ر اتفاف بود، باور نیم کرد با چنی 

 خدا به زندگیشان گوشه چشیم نظر کرده بود.  

د و با مکث  نگاهش را ب  ه چشمان زیبای ساحل سیی

 زمزمه کرد :  

 خییل ممنون!   _ 

 خواهش میکنم، خدا نگهدارتون!   _ 

سورنا کماکان دلش غرق شدن در چشمان ساحل را یم  

خواست اما آنقدر حواسش بود که به رفت و آمد  

 صنم هم توجه کند.  

به سختر نگاهش را گرفت و از جا بلند شد، در حایل  

ون کشیده و اسنپ یم گرفت گفت :  که    تلفنش را بی 
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ر یم رسه، یه کم صی  کن.   _    یگانه علیزاده   االن ماشی 

 صنم خجالت زده رسی    ع گفت :  

 دستتون درد نکنه، نیازی نیست.   _ 

سورنا برای اینکه مجبور نشود با او تعارف تیکه پاره  

کند، خواهش میکنیم گفت و با پالستیک مدارک به  

رفت، باید از این به بعد فکری به حال   طرف اتاقش

شام و ناهارشان هم یم کرد، خوب نبود زحمت این  

 یگ هم پای خانواده ی آن دخیر بیفتد.  

صنم معذب این پا و آن پاتی کرد و رو به ساحِل  

 سکوت کرده به آرایم گفت :  

ساحل جوتر چقد میخوادت! بخاطر تو رفتارش با   _ 

ول چه ت  تربیتر بود؟  و  منم خوب شده! یادته روز ا

 بعد ریز ریز خندید.  
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   یگانه علیزاده 

در رس ساحل بازار شایم بر پا بود، مثل این بود که از  

ر کنده شده و یکهو به فضای دیگری پرت شود،   زمی 

ر را نداشت، گایه نقش و نگار فرش ها   قدرت هیچ چی 

گایه  هم برایش جاندار و محرک به نظر یم رسید،  

افراد روبرویش با شکل و شماییل متفاوت به ذهنش  

مخابره یم شد، گایه با چشم های باز همه جا را  

سفید یم دید. صدا برایش از دور به گوش یم رسید نه  

یم توانست تمرکز کند و نه یم توانست زبانش را  

بتکاند، انگار وزنه های چند تتر مانع گردش زبانش یم  

و ذهنش سفید بود اما گایه   شد. کیس را نیم شناخت

ر برایش نمودار یم   اوقات، لحظات کوتایه همه چی 

شد، پشی را یم دید که لبخندی زیبا و مهربان  

داشت، با او خوب رفتار یم کرد و قدرتمند تر از بقیه  

ل و آرام کند   یم نمود، چون یم توانست ذهنش را کنیر

و سپس احساساتر عمیق در دلش بتاباند آن قدر که  
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برای لحظاتر ذهن و زبانش یک سو شده و به حرف     یگانه علیزاده 

یم آمد. خاطراتر دور و آشنا در ذهنش نقش یم  

بست نیم دانست خودش و آن پش که بودند؟ فقط  

ناخودآگاهش حس خوت  به او داشت، آنقدر که  

مغزش برخالف بدن ناتوانش فرمان هاتی از خود  

  مخابره یم کرد، مانند لمس پیشاتر او! و بعد حس غم 

 شدیدی که نسبت به زخم زیر دستش پیدا کرده بود!  

ر   حتر همان لحظه هم درک درستر از هیچ چی 

نداشت، گایه به کوتایه یک ثانیه خودش را یم یافت  

و احساسات عمیقر نسبت به آن پش پیدا یم کرد و  

ر از ذهنش یم گریخت و   بعد به همان رسعت همه چی 

 سفیدی و ابهام جایش را یم گرفت.  
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   یگانه علیزاده 

سورنا مدارک را زیر تختش فرستاد تا رس فرصت به  

دنبالشناسنامه ی ساحل بگردد، تلفنش که روی  

 تخت لرزید، فهمید اسنپ رسیده است.  

در حایل که مشخصات راننده را برای صنم ارسال یم  

 کرد از اتاق خارج شد و گفت : 

ر رسید، بخاطر همه چی ممنون! بابت غذا   _  ماشی 

 هم ممنون!  

و هر کار کرد زبانش برای قدرداتر بیشیر نچرخید،  

ساحل تنها دخیر غریبه ای بود که از همان اول  

ی که   ر صمیمیت عجیت  نسبت به او داشت، چی 

دست خودش نبود و نیم دانست چطور و از کجا  

د؟    نشات یم گی 

صنم تشکر و خواهش میکنیم گفت و ضمن اینکه  

، در را پشت رسش  برای ساحل دست تکان یم داد 

بست و رفت. سورنا بازهم خالف مقرارت بهداشتر  
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دستان خون آلودش را در همان سینک شست و     یگانه علیزاده 

برای رسکوب عذاب وجدانش شی  آب را دور تا  

ر کند.   دورش گرفت تا با فشار همه جا را شسته و تمی 

حاال که با ساحل تنها بود نیم توانست به رسویس  

 رفته و آنجا وقت تلف کند.   

دست و صورتش را شست و با گام های بلند به  

اهن پاره شده اش را هم با یک تر   اتاقش رفت تا پی 

ت عوض کند. مثل پشبچه ها ذوذو ِق  دیم   رسر

ر کنارش را داشت، هر بار که به برگشت دوباره   نشسیر

اش امیدوار یم شد، تمام وجودش غرق شادی یم  

 شد،  

  

 ]21:32 09.07.20[  
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   یگانه علیزاده 

چشمانش یم درخشید و لب هایش به خنده مزین  

 بود!  

ر و آمدن نزِد ساحل رسش را از یقه ی   در حال راه رفیر

تش رد کرد و گفت :    تیشر

 احوال ساحِل من چطوره؟!  _ 

چفت دستش نشست و در حایل که چشمان  

درخشانش در صورتصورِت ساکتش پرسه یم زد با  

 لب زد :  
ی

 شیفتگ

 _  ! ! روبرایه؟  دلی  ر  خوشگل! ویتامی 

به خودش قول داده بود از سکوتش ناامید نشود،  

برای پس زدن یاسیاِس در رسش خودش را پیش  

کشید، پیشاتر اش را پر مهر و طوالتر بوسید و گفت  

 : 

 عزیزعزیِز سورن دلم برات تنگ شده بود!   _ 
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دیگر  وقتر او را یم دید خود به خود به یک سورنای     یگانه علیزاده 

 و غضب  
ی

تبدیل یم شد، خشم و عصبانیت، کالفگ

همه و همه از وجودش پر یم کشید و به جایش  

 نرمش و مالطفت در سلول به سلولش یم نشست.   

واکنِش ساحل ناامید کننده بود اما نه برای او. با دقت  

و حوصله جای به جای صورتش را از نظر گذراند و  

 لب زد :  

 _   ! ِ متر
ر  تو همه چی 

ر سورنا   ر بی   خورد که از چشمان تی 
پلک ساحل تکاتر

دور نماند، در حایل که دستان محکم و مردانه اش که  

 به یگ از شاخصه های  
ی

در اثر آفتاب سوختگ

جذابیتش تبدیل شده بود، باال آورده و روی موهای  

 ساحل یم گذاشت زمزمه کرد : 
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   یگانه علیزاده 

فکر یم کرد من از  وقتر خدا تو رو یم آفرید داشت  _ 

 چی خوشم میاد؟!  

 لبخند نمکیتر زد و ادامه داد : 

اف کنم مال من نبود!    _  کیف کردی نه؟ ویل باس اعیر

ین داشته   مال نزارقبانیه! اما خب اونم البد یه دلی  شی 

 که اینجوری نطقش وا شده!  

بگذریم حاال! بذار موهاتو ببندم تو این گرما کالفه 

  .  نیسر

که دور مچ ظریف و سفیدش    کش موهایش را 

ون آورد و بدون   پیچیده بود به نریم از دستش بی 

ی در نشستنش ایجاد کند به سمتش   اینکه تغیی 

 متمایل شد و موهایش را به دست گرفت.  

هیکل چارشانه و مقتدرانه اش از آن فاصله ی به  

اندازه ی یک نفس برای ساحل هیچ حیس ایجاد نیم  
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اشت تمام سلولهای خفته  کرد، اما بوی عطر تنش د   یگانه علیزاده 

 اش را قلقلک یم داد! 

ر چوبش وقتر با عطر تنش قایط یم   عطر دل انگی 

ک یم برد اما حاال   شد، تا قبل از این هوش از رس دخیر

که در یک دنیای دیگر محبوس شده بود، فقط  

 لذتبخش به نظر یم رسید.  

ر موهای ساحل بود و او    دستان سورنا مشغول بسیر

 در حال مبازره برای قدری بیشیر به یاد آوردن.  

سورنا موهایش را یک دور پیچاند و بعد به سختر  

 باالی رسش به شکل نامرتت  گوجه کرد!  

 مو بستنش هم مردانه بود!  
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   یگانه علیزاده 
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و طره موتی را که از حصار کش در رفته و یک طرف  

 صورتش ریخته بود، به دست گرفت و گفت :  

یزه رو   _   فقط وقتر که موهات می 
ی

ماه گرفتگ

 صورتت!  

 لبخندی زد و اضافه کرد :  

بازم مال خودم نبود! اینم یه جاتی خونده بودم!   _ 

ر که خوندم گفتم چقدر به ساحل من میاد!   ویل همی 

 ساحل من!  

کیم خودش را پیش کشید و با عشق غمگیتر که در  

چشمانش موج یم زد دو دستش را دو طرف صورت  

 ساحل گذاشت و گفت :  

ه؟ کاش یم    _  کاش یم فهمیدی تو قلبم چه خی 

میگذره!  فهمیدی بدون صدات، روزام چقدر سخت 
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   یگانه علیزاده 

؟ من با   کم کم دارم شک میکنم منو اصال یم خواستر

ر خیالتم   نبودت دارم ذره ذره نابود میشم ویل تو عی 

نیست، دلی  تو که میدوتر من چقدر حسودم، من  

دیوونه میشم تو به حرفای یگ دیگه حتر گوش بدی،  

اون وقت بخاطر مامان و مامان بزرگت ولم کردی  

 ت  
؟ چه جوری یم توتر   انصاف؟  رفتر

و مثل پشبچه ای پر غصه نگاهش کرد، تمام ابهتش  

ر یم ریخت.   پیش او آب شده و از چشمانش پایی 

ر بود.    حیس که به او داشت ورای همه چی 

هنوز حرف در دهانش بود که صدای لرزش تلفنش  

ر جز چشمان ساحل   بلند شد، در آن لحظه هیچ چی 

لرزش پشت رس هم و ت   برایش جذابیت نداشت، اما 

وقفه ی تلفن باعث شد با اعصاب خردی از جیب  

ر که چشمش به صفحه   ون کشد، همی  شلوارش بی 

ر حاال   افتاد، با خواندن پیام صنم که گفته بود همی 
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پیام صوتر اش را باز کند باعث شد، در حایل که     یگانه علیزاده 

دست ساحل در دستش بود، پر عجله وارد صفحه  

. نیم دانست صنم چه یم  ی پیام ها شده و بازش کند 

خواست، اما هر احتمایل که به ساحل مربوط یم شد،  

 نگرانش یم کرد.  

ر که چشمش به پیام صنم افتاد ابروهایش باال   همی 

 دقیقه ای!    20پرید. یک پیام صوتر 

 ت  ربط به  
آنقدر باهوش بود که بداند این پیام طوالتر

حال امروز ساحل نیست. هنوز هم آن سکوت و  

 یسر را که دیده بود، هضم نکرده بود.  آرام

نگایه به او انداخت که مانند تمام این روزها با  

ه به نقطه ای زل زده بود. آب دهانش را    خی 
چشماتر

به زد، خدا میدانست تمام   قورت داد و روی پیام ضر

 دقیقه قرار بود چه ها بشنود؟   20این 
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   یگانه علیزاده 

 *** 

افتاد، اما رسسختانه قصد  چشمانش روی هم یم 

د، بخصوص بعد از   داشت جلوی خودش را بگی 

شنیدن پیام طوالتر صنم که دیگر اصال نمیتوانست  

ر موقعیتر را از دست بدهد، اما چه میکرد که   چنی 

خواب از او قوی تر بود، حتر حاال که چند فنجان  

قهوه نوشیده بود، باز گرما و نریم جای خوابش  

توانش را یم ربود، با چشماتر گیِج  داشت تمام تاب و 

ون آمد   خواب و رسی منگ تلو تلوخوران از زیر پتو بی 

 و تلفنش را از روی پاتختر چنگ زد.  

نه اینگونه نیم شد! چند دقیقه ی دیگر که یم  

 گذشت خواب امانش را یم ربود.  

تلفن را برداشت و ضمن چک کردن وضعیت حافظه  

حالت ضبط در آورد و در بلندترین    اش، آن را به

نقطه ی اتاق روی کنسول قرارش داد، اگر قرار بود  
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ین راه     یگانه علیزاده  د، این بهیر ساحل را نیمه شب تحت نظر بگی 

بود، چون دیگر حریف چشمان مست خوابش نیم  

ک چفت آغوشش به خواب  شد، آن هم وقتر دخیر

 رفته بود.  

تلفن را گذاشت و  روی دکمه ی ضبط را لمس کرد،  

برگشت. ساحل طاق باز خوابیده و میان لب هایش  

فاصله افتاده بود، صورت کبود و زخم خورده اش را  

اگر فاکتور یم گرفت، خییل زیبا و عادی به خواب  

رفته بود، انگار هیچ کدام از کابوس های اخی  رخ  

ر و در حایل   نداده بود. سورنا با یک غم عمیق و سنگی 

 چشمانش کمرنگ تر از غمش شده  که خوابخواِب 

بود، آرام به سمت تخت برگشت و نشست. یادش به  

ر شت  افتاد که ساحل در این اتاق به خواب رفته   اولی 

ر شب بعد از آزادی اش از بازداشتگاه. وقتر   بود، اولی 

با هر بهانه ای به اتاقش برمیگشت و دقایقر طوالتر  
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ر شت   که بعد از    شوریده و شیدا نگاهش یم کرد، اولی 

ماه ها کشمکش و با دست پس زدن و با پا پیش  

کشیدن ها، بالخره مشکالت میانشان را حل کرده و  

به تفاهم رسیده بودند، شت  که ساحل روی تختش  

خوابیده و او روی کاناپه شب را صبح کرده بود، شت   

که حتر فکرش را هم نیم کرد چند ماه بعد به یک  

 نزدیگ پر درد برسند.  

 یم شد اگر دنیا کیم عادالنه تر به آنها یم گرفت؟   چه

پتو را کنار زد و روی دستش خم شد، شاید هیچوقت  

نیم دانست روزی فرا یم رسید که بعد از ازدواج به  

جای خوشر و لذت، غم دنیا به دلش روانه شود. چه  

کیس باور یم کرد دخیر آرام کنار دستش اسی  آن  

 بیماری هولناک شده بود؟  
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بخاطر دست و پای اسی  گچش نمیتوانست راحت     یگانه علیزاده 

غلط بزند و سورنا برای راحتر اش، کوسن زیر دست  

 و پایش گذاشته بود.  

ر فرستاد و لب هایش   بغض نشسته در گلویش را پایی 

را به پیشاتر ساحل چسباند، خدا یم دانست این  

 دردآلود یک قرار بود به رویشان بخندد؟ یک ق
ی

رار  زندیک

 بود ساحل را دوباره همانطور رسحال و پرانرژی ببیند؟  

یک قرار بود انگ سایکوز از زندگیشان گورش را گم 

کند؟ با احتیاط موهای ریخته روی صورتش را پس زد  

و با صدای خش گرفته ای، بدون اینکه بیدارش کند  

 لب زد :  

دلی  این انصاف نیست یه هفته بعد از ازدواج   _ 

ریختر باشه، من برنامه ها واسش  حالمون این 

 داشتم!   
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زیر چشمانش را نوازش کرد و غصه دار تر از قبل  

 زمزمه کرد :  

 خفتر خواهیم    _ 
ی

ین رفیقمه چه زندیک گفتم زنم بهیر

 داشت!  

  

 ]19:09 17.07.20[  

صب تا شب گردش! دوچرخه سواری که تو دوست  

 داری!  

دوست  شب تا صبم پیل استیشن اونجور که من  

دارم! توام بینش آتیش بسوزوتر و یه منو بیچاره تر  

  !  از قبل کتر

دل خودش از حرف هایش خون شد اما چه یم کرد  

ر را هم نیم گفت که دیگر غمباد یم   که اگر همی 

ی داشت که اول به قلب   ر گرفت. مرور هر کلمه اش تی 
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خودش یم خلید، درد و غصه ی این حال ساحل و     یگانه علیزاده 

ر از آن آینده ی نامعلومش، به تنهاتی قدرت  بدت 

 ویراتر حالش را داشت.  

دستش را دراز کرد و رس ساحل را با احتیاط روی  

بازویش گذاشت، اگر دنیا کمر به نابودیشان بسته  

ر دیم در آغوشش   بود، بازهم یم توانست با همی 

 آساییدن، انرژی به قلب درمانده اش بتاباند.  

اتر اش کاشت و با دست  بوسه ی خییس روی پیش

 دیگرش او را سفت به سینه اش چسباند.  

 *** 

ر تلفنش بود   نیم دانست چند ساعت بعد از گذاشیر

که صدای ساحل باعث شد مثل دستر قوی از  

اعماق خواب به بیداری پرتاب شود. در حایل که  

جفت چشمانش کنجکاوانه و  با پریشان حایل باز  
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حسوس رسی به اطراف چرخاند.  شده بود، نام

قلبش گروم گروم یم کوبید، همان یک ثانیه ی اول  

 که صنم تعریفش را کرده بود  
ر
فهمیده بود وسط اتفاف

 بیدار شده.  

ساحل پشت به او نشسته و در حایل که معلوم نبود  

مخاطبش کیست با پچ پچی ناآشنا حرف یم زد، حرف  

نا هیچ  هاتی که از آن فاصله ی نزدیک برای سور 

 مفهوم شنیده نیم شد.  

نیم دانست تاثی  گیچ  خواب بود و یا ساحل  

نامفهوم حرف یم زد؟ اما هر چه که بود با نفیس  

ر کرد تا بالخره او هم با   حبس شده در سینه گوش تی 

 چشم، حرف زدنش را ببیند.  

دقیقه ای از پچ پچ   20صنم در تمام آن صوت 

ساحل حرف زده بود، از اینکه وقتر از  عجیب غریب  

خواب بیدار شده و صنم را ندیده بود، با حایل مشابه  
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االن، رس در گریبان، همصحبت فرد خیایل شده بود     یگانه علیزاده 

 که به گفته ی او احتماال سورنا بوده است!  

صنم گفته بود اگر خودش را نشانش نیم داد تا فردا  

حرف  هم یم توانست یک تنه و ت  توجه به اطراف 

بزند، گفته بود با فرد خیایل اش دقایقر طوالتر حرف  

 زده و حتر خندیده بود!  

اما امان از لحظه ای که او را دیده بود، انگار مغزش  

مرز خیال و واقعیت را گم کرده بود، صنم نیم  

ک به آتر آشفته شده   دانست که چرا حال آرام دخیر

ر پش در ذهنش    بود، او نیم دانست ساحل برای یافیر

ی که ذهنش او را تشخیص نیم داد   و پس زدن دخیر

به آن حال رسیده بود. هیچکس نیم دانست با وجود  

هوشیاری ضعیفش، تنها فردی که در خیالش یم  

توانست با او ارتباط برقرار کند پشی بود که سورنا  
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نام داشت. حتر اگر او را نیم شناخت نیم توانست  

 د که در وجودش رسازیر یم شد.  منکر حس خوت  شو 

حال هم پشت به او نشسته و در خیالش هم  

صحبتش شده بود. سورنا ت  رس و صدا خودش را  

پیش و دستر به صورتش کشید تا مستر خواب به کل  

د.    از رسش بیی

ر صحبت های نامفهومش هم   حتر دلش برای همی 

تنگ شده بود. او از ساعت های طوالتر حرف زدن با  

هفته ای یک یا دو جمله رسیده بود، پس حق   او، به 

 داشت اگر اینطور شوریده و هیجان زده گوش سپارد.  

 نمیدونم! من نمیتونم، نمیشه!   _ 

ر جمله ی ساحل بود که به گوش سورنا   این اولی 

 مفهوم رسید.  
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در حایل که نفسش حبس و سینه اش با هیجان باال     یگانه علیزاده 

ر یم شد، درست پشت رسش روی تخت   و پایی 

 ت و همه تن گوش شد.  نشس

 اگه بری من چیکار کنم؟   _ 

جمله ی پرغصه ی ساحل قلب سورنا را در سینه  

ک   تکاند، او هنوز نیم دانست مخاطب خیایل دخیر

 خودش هست.  

 نمیدونم! نمیشه!   _ 

 ت  امان در حایل  
باتر سورنا با طاقتر طاق شده و ضر

گوشش زنگ یم خورد،  که هشدار ها و نکات صنم در  

خییل آرام برخاست تا تخت را دور زده و روبرویش  

 بایستد.  

صنم گفته بود بعد از اینکه ساحل او را دیده و جیغ و  

داد به پا کرده، مجبور شده به تقلید از سورنا بغلش  
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 کند، نیم دانست  
ر
کرده و بلند بلند خودش را معرف

یا    ساحل او را بخاطر خودش بخاطر آورده بود و 

چون گفته بود دوست سورنا ست؟ حتر صنم هم یم  

دانست آوردن این نام برای دوستش معجزه به همراه  

 دارد.  

پچ پچ ریز و پشت رس هم ساحل هنوز به راه بود،  

حاال که حرف زده بود سورنا یم خواست خودش  

مخاطب حرف هایش باشد نه یک موجود خیایل...  

 روشتر از آن بدست آورد.  شاید یم شد نقطه 

آرام و با احتیاط تخت را دور زد و بعد روبروی ساحل  

 ایستاد.  

ک با رسی در گریبان هنوز غرق صحبت بود و   دخیر

 متوجه ی هیبت ایستاده ی روبرویش نشده بود.  
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سورنا حواسش به تلفن روی کنسول بود اما نیم     یگانه علیزاده 

ر بود با آن   خواست ضبط را متوقف کند، مطمی 

 دلنگرانش هزاران نکته را جا خواهد انداخت.  حال 

ر و با خودش مشغول صحبت   رس ساحل هنوز پایی 

بود، سورنا یک قدم جلو آمد، روی تخت، مقابلش  

 نشست و با احتیاط لب زد :  

 ساحل؟   _ 

بان قلبش را یم توانست در حال اکو در اتاق   ضر

از حرکت افتاده  بشنود، انگار آن نیمه شب تمام دنیا 

بود، او بود و ساحیل که حال رس باال آورده و با  

 چشماتر گرد نگاهش یم کرد.  

چشمانش دودو یم زد و رسش داشت یم چرخید،  

انگار یگ مغزش را چالنده و داشت به مردمک  

 چشمانش سوزن یم زد.  
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 با حایل زار، رسی پر نبض و دیدی کم سو لب زد :  

 سورنا؟   _ 

آتر در سینه فرو ریخت و خون به  قلب سورنا به 

 صورتش دوید.  

 ج...جان؟؟   _ 

 و خودش را کشت تا با آن همه ح  

  

 ]19:09 17.07.20[  

 زبانش را بچرخاند.  
ی

 یرت و شگفت زدیک

ساحل گیج و کرخت با رسی هزار سودا و تصاویری  

که مقابل چشمانش رژه یم رفت، دستش را به سمت  

دراز کرد، قلب سورنا محکم به سینه اش یم  صورتش  

خورد، نیم دانست قرار بود چه رخ دهد؟ اما به اینکه  
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ی     یگانه علیزاده  از پرخاشگری که برای صنم به پا کرده بود، خی 

 نبود، یم توانست امیدوار باشد.  

پر مهر و محبت چند بار دست ساحل را بوسید و رو  

 به چشمان لرزانش تکرار کرد : 

؟؟ چی م _   یخوای؟؟  جانم دلی 

ساحل دست سالمش را از حصار انگشتان سورنا  

ون کشید، فاصله را به صفر رساند و روی صورتش   بی 

گذاشت، مغزش برای اثبات واقعیت داشت تمام  

 تالشش را یم کرد.  

ر که انگشتان هنوز کبودش روی صورت سورنا   همی 

ی مثل یک صاعقه به تمام وجودش برق   ر نشست چی 

د، خاطرات مثل موریانه از رس و کول مغزش باال  دوان 

دوید و تصاویر مبهم و قدییم با رسعت زیاد از پیش  

 چشمش گذشت.  
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   یگانه علیزاده 

ر و فکری درگی  در حالیکه تمام تنش از   با رسی سنگی 

حجم فعالیت های مغزش خیس عرق شده بود،  

 تکرار کرد :  

 اگه بری من چیکار کنم؟   _ 

اشک های سورنا  آنقدر سوز صدایش درد داشت که 

 به آتر رسریز و قلبش هزار تکه شد!  

چشمان جستجوگر ساحل ثابت یم کرد نه سورنا را  

بخاطر آورده و نه از روی قصد و غرض آن جمله را  

گفته، غم کالمش هم که یک تنه توان براندازی پش  

 بیچاره را داشت.  

سورنا با صداتی گرفته، بغیصر در گلو و چشماتر پر  

 اشک گفت :  

من کجا میتونم برم بدون تو؟ اصال دووم میارم   _ 

 آخه؟  
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ه نگاهش کرد، انگار     یگانه علیزاده  ه خی  ساحل چند لحظه خی 

داشت حرف های شنیده اش را حالچ  یم کرد اما در  

د، انگار   واقع سیع داشت جلوی چرخش رسش را بگی 

ر و زمان بهم پیچیده شده بود. چشمان پرخون و   زمی 

دن شقیقه هاتی که ت   دردناکش را بس
ت و برای فشر

امان تی  یم کشید دستش را از روی صورت سورنا  

برداشت و به رسش چسباند. زبانش مثل وزنه ی  

سنگیتر گوشه ی دهانش چسبیده بود، پاهایش یم  

 لرزید و در واقع بدنش شوک شده بود.  

سورنا وحشت زده از دیدن این حال آشفته به تندی  

انداخت و او را به سینه اش  دست دور شانه اش 

 چسباند :  

دلی  منم سورن! آروم باش قربونت برم! منم! نگاه   _ 

 کن!  
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   یگانه علیزاده 

رس ساحل ت  امان تی  یم کشید، از دست اسی   

دن شقیقه هایش   گچش هم نیم توانست برای فشر

استفاده کند و این ناخودآگاهش را عصت  یم کرد،  

عجیب غریب، دستش را   سورنا دل نگران از این حال 

از کنار رسش پس زد و به جایش او را بوسید، صدایش  

 یم لرزید، ترسیده بود و نیم دانست باید چه کند؟  

دلی  چی شد آخه؟ نگاه کن! منم سورنا قربونت   _ 

 برم!  

اما ساحل با بدتر شوک شده فقط داشت یم لرزید و  

دهانش  به نفس نفس افتاده بود، سورنا با قلت  که در 

خانه دوید تا آب   ر یم تپید وحشت زده به طرف آشیی

ر روزی که پای این بیماری به   قندی بیاورد، از اولی 

زندگیشان باز شده بود، ساحل به این وخامت  

ر را بهم ریخته بود   نرسیده بود، جیغ زده بود، همه چی 

اما با این صورت رسخ و شقیقه های نبض گرفته درد  
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ته و متشنجش و دستر  نکشیده بود، چهره ی آشف   یگانه علیزاده 

که سفت رسش را چسبیده بود، داشت سورنا را به  

وحشت یم انداخت، رس آسیمه و هراسان در حایل  

 که لیوان در دستش یم لرزید وارد اتاق شد و گفت :  

 ساحل؟؟؟ خوت  عزیز؟؟   _ 

و لیوان را به لب هایش چسباند. ساحل هنوز یم  

یکش به راه بود، دهانش  لرزید و خرخر شدید و هی سیر

قفل و لب هایش سفت بهم چسبیده بود، سورنا در  

حایل که صورتش از رس ترس ت  رنگ شده بود و  

 فکرش به جاتی قد نمیداد، هراس زده زمزمه کرد :  

 خدا من چه غلظ بکنم االن؟؟   _ 

دستش را دور شانه اش انداخت او را به خودش  

وباره امتحان یم  چسباند و در حایل که شانسش را د

 کرد لیوان را به لب هایش نزدیک کرد و گفت :  
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   یگانه علیزاده 

 دلی  یکم بخور حالت جا بیاد.   _ 

رسی که یم لرزید، دندان هاتی که بهم یم خورد و  

ر یم شد ثابت   قفسه ی سینه ای که ت  امان باال و پایی 

یم کرد اوضاع وخیم تر از این حرفاست که با یک آب  

شود، سورنا مستاصل و وحشت زده لیوان را   قند آرام

خانه   ر ر تخت گذاشت و دوباره به سمت آشیی پایی 

دوید، شاید باید کار دیگری یم کرد، حال دخیر به  

قدری بد بود که یم دانست بوسه هم دیگر جوابگو  

نیست در حایل که قلبش محکم یم تپید و درست و  

آب  غلط را دیگر تشخیص نیم داد، ماگ بزرگش را پر  

کرد و به طرف اتاقش دوید، قلبش رایصر نبود اما 

ر که مقابل   ذهنش دیگر به جاتی قد نیم داد، همی 

 جسم مچاله شده و  

مرتعش ساحل رسید آب را روی صورتش خایل کرد و  

 با صداتی به بلندی یک فریاد رو به او کرد و گفت :  
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 ساحل؟؟ منم سورنا! یم شنوی؟   _    یگانه علیزاده 

ساحل با صدای بلند هیم کشید و مثل مایه افتاده از  

آب، دهانش باز و بسته شد، انگار ساعت ها ت  نفس  

زیر آب رفته بود که حال اینطور حریصانه و با ولع  

 نفس یم کشید.  

سورنا پیش پایش زانو زد و دستش را گرفت، اغراق  

اف یم کرد از ترس دست و پایش به  لرز   نبود اگر اعیر

 افتاده است.  

ر  حال وحشتنایک نیم توانست روبرو   هرکیس با چنی 

شود، آنهم وقتر مربوط به عزیزترین فرد زندگیش  

 بود.  

؟ حالت خوبه؟؟   _   ساحل؟ خوت 

و بعد شانه هایش را محکم و ت  مالحظه تکان داد،  

ر و افکاری که   ساحل هنوز گیج و منگ با رسی سنگی 
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   یگانه علیزاده 

لغزان نگاهش یم کرد،  در هم یم لولید با چشماتر 

 ] 19:10 17.07.20نیم توانست  [

ل کند، انگار منبیع از غیب باز شده و   ذهنش را کنیر

داشت خاطراتر دور و غریب به مغزش مخابره یم  

 کرد.  

سورنا ت  قرار تر از قبل او را تکاند و با صداتی ترسیده  

 و نگران لب زد :  

؟ چی شد آخه؟ چرا  _  وتر ر  اینجوری شدی؟  دلی  می 

آب قند را از کنار پایش برداشت و با احتیاط به لب  

هایش نزدیک کرد، در حایل که چشمانش به دقت  

ه به مردمک های لرزانش بود، یم ترسید باز از   خی 

 خود ت  خود شود.  

لیوان را به لبش چسباند و کیم از محتویاتش را در  

این حایل که به نمایش   دهانش خایل کرد، یم ترسید با 
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گذاشته بود، حتر قدرت قورت دادن آن چند قطره     یگانه علیزاده 

 را هم نداشته باشد و باز به ت  نفیس بیفتد.  

 آرام آرام کمرش را نوازش کرد و گفت :  

قربونت برم، منم سورنا! یادت میاد؟ امروز با   _ 

دوستت صنم تموم روزو گذروندی یادته؟ باهاش  

 گوش دادی، یادته اینارو؟  غذا خوردی، به حرفاش  

چند قطره ی دیگر با احتیاط در دهانش خایل کرد و  

 ادامه داد 

 : 

بعدشم که من اومدم با منم خوب بودی، اما یهو   _ 

. دلی  چی میگذره تو رست؟ به خدا   االن بهم ریختر

ی بگو.   ر  دارم کم میارم، یه چی 

 و با لحن درمانده تری افزود :  
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   یگانه علیزاده 

نمیخوای به یاد بیاری؟ دارم دق میکنم ت    منو  _ 

انصاف اینجا! تنها ولم کردی وسط مشکالت، اینه  

 رسمش؟  

و چون باز صدای برخورد دندان های ساحل در  

سکوت اتاق پیچید، عصت  و با طاقتر طاق شده از  

جا پرید، آنقدر روز بدی را گذرانده بود که دیگر حتر  

هم نداشت،  حوصله ی جمع و جور کردن خودش را 

ر بلند شد و ایستاد و در حایل که قلبش   از روی زمی 

داشت تی  یم کشید و نفسش از این همه دور باطل  

 به سختر باال یم آمد، با داد و بیداد گفت :  

ر دوست  _  بسه دیگه خدا بسه! لعنت به همچی 

  !  داشتتر

! تو یه ذره هم منو  
ی

نمیخوای که  سگ... تو این زندیک

 این خونه خرات  سهمم نیم شد. اون  
اگه میخواستر

مامان نامردت چی داشت مگه که بخاطرش به این  
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؟! هان؟     یگانه علیزاده  حال افتادی؟ اصال واست مادری کرد لعنتر

چسبیدی به این سکوت رو اعصابت و داری  

جفتمونو به ... میدی. حالم از این وضع بهم میخوره،  

رده بود دیگه،  سالش بود، عمرشو ک  60خانجونم 

؟؟ قراره تا یک   ؟ پس ما چی بسه دیگه بسه! پس من چی

این وضع ادامه داشته باشه؟ ...خورده اون آزمایشا  

که بگه تو سایکوز داری، ... خورده! تو هیچیت  

نیست به خدا! فقط کافیه بخوای برگردی، ساحل به  

م! اصال ولت میکنم   م زن میگی  قرآن برنگردی می 

 خو 
ی

ی تی زندیک  دم! بسه دیگه، بسه!   می 

ر کوبید که هزار   و با تمام توان لیوان آب قند را به زمی 

و یک تکه شد. صدای گوش خراش شکستنش، شانه  

های ساحل را باال پراند و قلبش را ترساند. شاید  

طلسم بود و یا شاید زندان خیالش بود، اما هر چه که  

ن تن و بدن  بود به یک آن باطل شد و مثل طوفا
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   یگانه علیزاده 

دخیر را لرزاند. در حایل که چشمانش گشاده شده و  

قلبش ت  امان به کوبش افتاده بود، مرد مقابلش را  

نگاه کرد که پشت به او در حال بلند بلند نفس  

 کشیدن بود.  

ر دهان باز و حفره ای برای بلعیدن او ایجاد   انگار زمی 

ج  کرده بود، با دست و پاتی لرزان و رسی که داشت گی

یم رفت خودش را روی تخت کشید و یک ثانیه زمان  

ی به یادش آمده و مثل آوار فرو بریزد.    ر  بود تا چی 
 کافر

هق هق بلند و سوزنایک که ظرف چند ثانیه تمام اتاق  

را گرفت، به قدری شوکه کننده بود که سورنا با قلت  

فرو ریخته به طرفش چرخید و هاج و واج و ت  حرکت  

 .  فقط نگاهش کرد 

 داشت گریه یم کرد؟؟؟  

رسپرستار گفته بود، عواطف و احساساتش را از  

دست داده و نباید انتظارات یک فرد عادی را از او  
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ان و متحی  مانده بود که     یگانه علیزاده  داشت و حال سورنا حی 

گریه آنهم اینطور غم گداز چه معتر یم توانست  

 داشته باشد جز برگشت احساساتش؟  

خشک شده اش حرکتر داد و کیم جلوتر  به پاهای  

آمد، با آتیسر که هنوز در جانش بود کنارش روی  

تخت نشست و ماند که حرف بزند و یا نه؟ یم ترسید  

باز دوباره به پوسته ی فرو رفته در سکوتش برگردد و  

ر گریه ی امیدوارکننده اش را هم از او دری    غ   حتر همی 

و خروش  کند. گریه اش آنقدر طوالتر شد که خشم 

ر رفت و ته دلش تمام غم های دنیا   سورنا همه از بی 

 تلنبار شد.  

هر چقدر ترِس عوض شدِن حالش را داشت باز نیم  

توانست مقابل این گریه ی سوزناک مقاومت کند، ت   

خیال هشدارهاتی که در رسش صدا یم داد، دست  
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دور شانه اش انداخت و او را به بر کشید، سیب  

لوتی که جابجا یم شد و اشک هاتی که از گوشه ی  گ

ر یم لغزید ثابت یم کرد چه دردی از   چشمش پایی 

ر رس   حال آشفته ی او یم کشید، حتر اگر فریاد رفیر

میداد، فقط خودش و خدایش یم دانست که چه  

 تعلق خاطری به او دارد.  

لب هایش را به شقیقه های نبض دار دخیر چسباند و  

 دنیا بریده ای نجوا کرد :  با صدای از  

ایط یا نه؟ حتر اگه   _  نمیدونم گریه خوبه تو این رسر

  ! ر مرواریداتو ندارم دلی 
 خوب باشه من دل ریخیر

 بیتر اش را باال کشید و تخس و نادم لب زد :  
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اگه بخاطر حرفام اشک یم ریزی که غلط کردم! ...     یگانه علیزاده 

 خوردم!  

ر   دلی  زر زدم، حرف مفت زدم به قرآن! تو همه چی 

! تو نباشر منم    من توتی
ی

! زندیک ! زن من توتی
متر

نیستم! دیوونه شدم یه لحظه اونجا! گریه نکن دور  

 ...  رست بگردم! غلط کردم! 

 خوردم!  

با صدای زاری که گلویش را یم خراشید او را محکم تر  

 به سینه ی ت  قرار و پر  

  

د و لب زد :  19:10 17.07.20[   ] دردش فشر

تو یه لحظه اخم کتر قلب من از هزار جا ترک   _ 

برمیداره، من دیوونه ی توام، یه جوری میخوامت که  

 واسه خودمم قفله!  
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رسشانه ی ساحل کز کرده در آغوشش را   رس و    یگانه علیزاده 

 بوسید و افزود :  

تو حتر اگه صد سال دیگم صداتو ازم دری    غ کتر باز  

من همینجور دیوونه وار یم خوامت! اصال من جز  

ر تو هیچ وظیفه ی دیگه ای ندارم!    دوست داشیر

آن حال وخیم و صورت ماالمال از دردش چنان او را  

ر وضعیت هم    ترسانده بود که حاال دیگر به  همی 

 رایصر بود.  

 ما هم این ریختر پیش بره، البد   _ 
ی

انگار قراره زندیک

خدا بهیر میدونه، البد غلطام انقد زیاد بوده که هنوز  

 حسابمون صاف نشده.  

بیتر اش را باال کشید و با چشمان رسخ و رسی که از  

را از  این همه مشکل دیگر به فوران افتاده بود ساحل 

تنش جدا کرد، امید را آنقدر دورتر از خودش یم دید  
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که احتمال گرفتنش یک در هزار بود، انگار باید به     یگانه علیزاده 

ر حال    جدید، به این ساحل بیمار و چنی 
ی

این زندیک

 نامعلویم عادت یم کرد.  

 درب و  
ی

، این زندیک ، درد نکیسر اما اگه تو خوب باشر

 داغونم میتونه قشنگ باشه.  

ناامیدی اش باعث شد اشک هایش  حرف های پر از  

ر بلغزد، آن لحظه دقیقا   تمام صورتش را شسته و پایی 

روی سکوی ناامیدترین مرد دنیا ایستاده بود، انگار  

خدا هم رویش را برگردانده بود، دیگر حتر دلش نیم  

 خواست به خودش یک آینده ی زیبا را وعده دهد.  

ر به نظرش تمام شده بود...    همه چی 

مانند همیشه که آغوش گرمش ساحل را آرام یم کرد،  

صدای گریه اش قطع شده بود، دست و پایش نیم  

ی از نفس نفس و خرخر شدیدش دیگر   لرزید و خی 



  

    _ 

  
 2874 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
نبود، اما بازهم سکوت بود و سکوت، یک آن     یگانه علیزاده 

ناامیدی چنان در دل سورنا رد انداخت که دیگر گریه  

 نیم نمود.  ی ساحل هم برایش کورسوتی از امید  

ش را یم داد،   شاید این بار هم اگر به رسپرستار خی 

بازهم قوت قلب از او نیم شنید، شاید باید از خوش  

 خیایل دست یم  
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   یگانه علیزاده 

سایکوز هر دو را به بند خودش  کشید و باور یم کرد 

 کشیده است.  

رد کمرنگ نور خورشید که هالش را روشن کرد، با  

 صدای گرفته و بغض داری لب زد :  

 یه روز دیگه بدون شنیدن صدات!   _ 

و قبل از اینکه غرولندی کند جلوی زبانش را گرفت و  

ون رفت.    از اتاق بی 

 *** 

! یه  _  قرار بذارین امروز میخوام شهروزو  سالم حاچ 

 ببینم.  

چشمان دانش به آتر گرد شد و در حایل که مانده بود  

سد، تته پته کنان لب زد :    کدام سوال را اول بیی

؟ اتفافر افتاده؟   _  ه انشاءهللا، برای چی  خی 
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   یگانه علیزاده 

د و ت  حال لب زد :  
 سورنا گوشه ی چشمانش را فشر

 برگه رو پیدا کردم.   _ 

به گوش هایش اعتمادی نداشت، ناباور  دانش انگار 

 تکرار کرد  

 : 

 پیدا کردی؟ کدوم برگه رو؟  _ 

این صدای ناراحت و غمبار سورنا نیم توانست مژده  

 را بدهد.  
ی

ر مدرک بزریک ر چنی 
 ی یافیر

 سورنا کالفه تر از قبل گفت :  

 صورت حساب پوالی امجد!  _ 

خوشحایل که از وجناتش  دانش با چشماتر براق و 

ت زده گفت :    پیدا بود، حی 
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 پشم؟ خوش خی    _    یگانه علیزاده 

ی
همون سند مهم؟ راستر میگ

  !  باشر

 خی  خوت  که اینطور ت  انرژی حرف  
ر آدم برای چنی 

ه! چند تا کتی ازش بگی  پشم،   نیم زنه. انشاءهللا خی 

. باید زودتر باهاش به توافق برسیم.    رس ظهر بیا دفیر

فحیسر زیر لب نثار شهروز کرد و در  سورنا ت  صدا 

 جواب دانش گفت :  

 اونجام.   12 _ 

تلفن را که قطع کرد، چشمش را به ساحل خواب آلود  

انداخت، امروز هم باید تنهایش یم گذاشت تا به  

دنبال مشکالتش برود، اما اگر منصفانه نگاه یم کرد  

دری  برای کم کردن رسر شهروز به برگه برنده ی ق

دست یافته بود، شاید هیچ وقت فکرش را نیم کرد  

که به این آساتر دستش به آن برسد، تمام این مدت  
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   یگانه علیزاده 

که با نگراتر و فکر و خیال گذشته بود، آن برگه بیخ  

گوششان، یک گوشه خاک یم خورد و هیچکدامشان  

 نیم دانستند.  

 برداشته بود اما هنوز  
ی

شاید با یک حرکت قدم بزریک

های دیگری وجود داشت که باعث نگراتر اش   ر چی 

 شود.  

ر انداخت و به   نگایه به ریخت و پاش های روی زمی 

ر شناسنامه ی ساحل،   این فکر کرد که وقتر برای یافیر

ر خایل یم کرد حتر به   پالستیک مدارکش را روی زمی 

ی   ر ر چی  ذهنش خطور نیم کرد چند لحظه بعد، چنی 

 زیر دستش یم آمد!  

 به خدا زمزمه کرد :    زیرلب خطاب
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از اینکه بعد این همه مدت االن رفتم رس وقت اینا   _    یگانه علیزاده 

ی کنم که   و پیداش کردم میتونم اینجوری نتیجه گی 

ها هنوز زمانش نرسیده،   ر واس رسیدن به بعیصر چی 

خدایا من بنده ی درست و درموتر نبودم واست اما  

حال و روز  اگه تاوان رابطه ای که با نگار داشتم  

االنمه، قبول! تا وقتر طلبت صاف شه گردنم از مو  

، همه رو به جون میخرم که تهش ساحلو بهم   باریکیر

  .  برگردوتر

و سپس برگه ها و قرارداد ها را یگ یگ درون  

پالستیک چپاند و از جا بلند شد، شت  که همراه  

کت شهروز شبیخون یم زدند،   ساحل و شهاب به رسر

فکرش را هم نمیکردند، ال به الی   هیچکدامشان حتر 

ی را بردارند که تمام آینده ی   ر آن همه ورق و کاغذ چی 

کت   ، داخل رسر مرد آبدارچی شان بند آن باشد. وقتر پی 

 آمده و زیر لب غرولندکنان غر زده بود  
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   یگانه علیزاده 

 : 

برم ببینم این برگه ی صاب مرده اش کجاست که   _ 

 ده.  نصفه شت  ما رو اینطوری اسی  و عبی  خودش کر 

سورنا ت  مکث گردن کشیده و اتاق را از نظر گذرانده  

  3بود، زرنگ تر از آتر بود که بداند وقتر شهروز 

ر برگه یم فرستد، حتم    صبح کیس را برای برداشیر

  

 ]19:10 17.07.20[  

ا حاوی اطالعات مهیم است وگرنه تا صبح هم یم  

ر که همه جا را  دید زده بود،  شد صی  کرد، همی 

چشمش به برگه ی تا نخورده ای افتاده بود که روی  

ر دیگری بداند آن را   ر قرار داشت و بدون اینکه چی  می 

برداشته و قایط مدارک درون کوله ی شان انداخته  
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بود. اما حاال یم دید همان یک تکه کاغذ یک تنه     یگانه علیزاده 

 حکم نابودی شهروز را درون خود داشت.  

مه و کارت میل ساحل را که از قبل برداشته و  شناسنا 

روی تخت گذاشته بود، در جیبش گذاشت و  

پالستیک مدارک را زیر تختش فرستاد، قبل از دیدار با  

دانش باید به دیدن امجد یم رفت، این قصه رس دراز  

داشت، آن مرد قدیم برای دیگران بر نیم داشت مگر  

 .  اینکه پای سود و منفعتش در میان باشد 

 🍀 

  

 ]21:52 18.07.20[  

 🍀 

   190_ پارت#

 آب _ در_ افتاده_ ماه#
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   یگانه علیزاده 

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

 صدای لرزش تلفنش و بعد پیایم که نوشته بود :  

 پشت درم!   _ 

 از جا بلند  
ی

باعث شد نگاه از ساحل گرفته و با خستگ

رسپرستار هم  شود، شاید اگر فرصت یم شد به دیدن 

یم رفت، با وجود اینکه امید را از دلش شسته بود باز  

ناخودآگاهش به گریه ی ساحل دلخوش بود، خدا را  

 از امید به  
ی

چه دیدی؟ شاید سوسوی کمرنگ

زندگیشان یم تابید، نفس غمبار دیگری کشید و کلید  

آیفون را زد. صنم بود که آمده بود، از او ممنون بود  

شتر تمام وقتش را ضف ساحل  که ت  هیچ چشمدا

یم کرد، بعیصر از کالس هایش را نیم رفت تا زماتر که  
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سورنا برمیگشت و یم توانست ساحل را به دستش     یگانه علیزاده 

ین دوستش کنار   بسپارد، هنوز با شوِک سایکوِز بهیر

نیامده بود، روزهاتی کهساحل با لحن مشتر و مختص  

  به خودش او را یم خنداند و مایه ی مباهاتش یم شد 

چنان دور به نظر یم رسید که گوتی سال ها از آن  

گذشته بود، گایه اوقات که به چهره ی زخم آلود و  

چشمان ت  حسش فکر یم کرد، دیگر بهبود و بازگشت  

دوباره اش را امری محال یم پنداشت، انگار ذهنش  

 قدرت تصور سالمتر اش را از دست داده بود.  

ر که صدای توقف آسانسور ر  ا شنید در را  سورنا همی 

به آرایم باز کرد و کنار ایستاد، صنم با لبخندی زیبا و  

امیدی که در چشمانش جوالن میداد همراه با ساک  

 داخل آمد و گفت :  
ی

 بزریک

 _   !  سالم صبح بخی 
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   یگانه علیزاده 

سورنا ت  آنکه نگاهش کند سالم ت  رمقر گفت و  

سوییچ و کیف پولش را از روی اپن برداشت، آنقدر  

ر نیم توانست برق  خسته بود که  دیگر هیچ چی 

خوشحایل به چشمانش بتاباند، شاید مگر نشانه ای  

 از بهبودی ساحل!  

 با رس به یخچال اشاره زد و گفت :  

 غذاتون اونجاست، تازه است...   _ 

 صنم وسط حرفش پرید و با ذوفر کور شده گفت :  

 اما مامانم غذا پخته که!   _ 

 گفت :  سورنا دستر پشت گردنش کشید و  

خییل ممنون لطف کردن! اما از این به بعد خودم  _ 

م، نمیخوام بیشیر از این مزاحمتون شیم.    غذا میگی 
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این حرفا چیه؟ منو ساحل این حرفا رو نداریم،   _    یگانه علیزاده 

مامانم مثل بچه ی خودش دوسش داره، اگه تا  

حاالم نیومده بخاطر اخالق خاص شماست که گفتم  

 ت نشید!  یه وقت ناراح

کامال شسته و رفته کنایه زده بود اما سورنا ت  حال تر  

ر کرد و   از آتر بود که توجیه کند. رسی باال و پایی 

 گفت :  
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چند وقت باز  دیشب حالش بد شد ویل مثل این     یگانه علیزاده 

آروم شد،اگه تونستر باهاش حرف بزن مثل دیروز،  

 به نظرم ت  تاثی  نیست.  

 چشم حتما! خیالتون راحت، حواسم بهش هست.   _ 

ه، فقط تا یگ دو ساعت بعد زیر   _  ر قرصاش رو می 

 آفتاب نشینه تازه پمادای صورتشو زدم.  

نشست  لبخند پررنگ و عمیقر روی لب های صنم 

چقدر حواسش به او بود! مثل پدری نگران و با  

مسئولیت خودش را موظف به تیمار و پرستاری از او  

ر مادر و پدر را خدا   یم دانست. انگار ضایعه ی نداشیر

ان کرده بود.    با او برای دوستش جی 

 چشم!   _ 
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   یگانه علیزاده 

سورنا با قدرداتر رسی تکاند و به طرف در رفت اما 

ویات درون ساکش افتاد که  انگار تازه یاد صنم به محت

 هیجان زده و با ذوق و شوق گفت :  

 آقای خانزاده؟  

سورنا به سمتش برگشت و سوایل نگاهش کرد،  

امیدوار بود از او نخواهد زودتر برگردد، امروز خییل  

کار داشت. صنم لبخند دستپاچه ای زد، این پا و آن  

 پا کرد و سپس مضطرب پرسید :  

مش حموم؟  _  ساحل عاشق حمومه،  میتونم بی 

همیشه وقتر رسدرد یا عصباتر یم شد میگفت برم یه  

ون شم!   ر م می   دوش بگی 

این عجیب ترین سوال ممکن بود! به آتر ابروهای  

ر و شاید هم احمقانه   سورنا باال پرید و رسزنش آمی 
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نگاهش کرد، نیم ساعت بدون آرامبخش نمیتوانست     یگانه علیزاده 

دش حمام؟!  او را تنها    بگذارد و او میگفت بی 

خییل جلوی خودش را گرفت تا بخاطر این سوال  

 نابجا چشم غره نرود.  

 کج خلق و گرفته گفت :  

معلومه که نه! از حال بدش بگذریم دست و پاش  

 هنوز توگچه.  

صنم انگار که چاره اش را از قبل اندیشیده بود،  

 رسی    ع گفت :  

مامانم واسش لباس دوخته! برای قسمتاتی از   _ 

بدنش که زخمیه و نباید آب بخوره، پارچه اش از  

ایناست که آبو به خودش جذب نمیکنه، حالشم اگه  

ر بهش بدیم که دیگه مشکیل نمیمونه،   دوکسپی 

 راحت میشه حموم بردش!  
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   یگانه علیزاده 

ک طوری امیدوار و با هیجان صحبت یم کرد   دخیر

ر کاری   کرده و تجربه ی موفقیت  که انگار قبال چنی 

ش را هم کسب کرده بود.  ر  آمی 

سورنا این بار دیگر نتوانست جلوی رسزنش  

د، عصت  و ت  حوصله در حال   چشمانش را بگی 

 خروج از خانه با لحن تذکرگونه ای لب زد :  

! من اجازه نمیدم!   _   نخی 
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   یگانه علیزاده 

ک کور شد و با صورتر وارفته   تمام ذوق و شوق دخیر

د و   و کم و بیش حرص آلود لب هایش را بهم فشر

سکوت کرد، چون بحث و اضار بیشیر را دیگر جایز و  

سفارش  مفید نیم دانست، با چه هیجاتر به مادرش 

ر این تکه پارچه ها را داده بود و حاال یم دید که   دوخیر

سورنا رسسختانه مانع بود. در که بسته شد صورتش  

اض کج و کوله کرد و غر زد :    را به نشان اعیر

لجباز! ساحل خوب بشه تموم این گوشت تلخیاتو   _ 

 بهش چُچغولُیغویل یم کنم.  

طرف اتاق خوابشان رفت. انگار  و با حریص درآمده به  

فراموش کرده بود مرد روبرویش چقدر بدخلق و  

اعصاب خراب بود. هنوز غرولندهای زیرلت  اش در  

جریان بود که چشمش به در و دیوار اتاق افتاد.  
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   یگانه علیزاده 

وارفته رسجایش خشکید و با بهت روبرویش را نگاه  

 کرد. اتاق خایل و  

  

 ]21:52 18.07.20[  

ر باری که  سوت و کور توی ذ وقش خورده بود. اولی 

وارد این اتاق شده بود پر بود از انواع و اقسام تابلو،  

ر کنسول پر بود   ! روی می  ه ی تزییتر مجسمه های تی 

از انواع شیشه های عطر و ادکلن، کرم های دست و  

 صورت و ویتامینه های مو!  

  روی پاتختر هایش هم پر بود از زنجی  هاتی که

همیشه در گردن سورنا دیده بود، اما حاال اثری از  

هیچکدامشان نبود، حتر کشو های پاتختر ها هم  

برداشته شده بود. به نظر یم رسید او تعمدانه این کار  

را کرده بود، شاید اینگونه بهیر بود حداقل وقتر  
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   یگانه علیزاده 

ساحل بیدار یم شد وسیله ی خطرنایک دور و برش  

و به خودش و یا  نبود که باعث آسیب رساندن ا

دیگران شود. چند قدم دیگر پیش رفت و نگاهش  

افتاد روی دوستش که در خواب عمیقر فرو رفته بود،  

موهای باز و بلندش روی ملحفه و تخت پخش شده  

و زیباتی معصومانه اش را بیشیر کرده بود، پاهای  

ون خزیده و   کشیده و خوش تراشش از زیر ملحفه بی 

ی به او داده بود، صنم از افکار  زیباتی وسوسه کننده ا

درهم و برهیم که به ذهنش یم تابید لب گاز گرفت و  

ی نبود که به عنوان یک   ر به خودش تشر زد اما این چی 

دوست واقیع و دل نگران از او گذر کند، در حایل که  

آب دهانش را قورت داده و کیم هم به هراس افتاده  

 بود زمزمه کنان گفت :  
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   یگانه علیزاده 

خداجوتر تو خودت شاهدی کار دیگه ای از   _ 

دستمون بر نمیاد اگه اونم نباشه پس یک از ساحل  

مراقبت کنه، خداجوتر درسته نامحرمن بهم اما اون  

ام که   ه واسه ساحل! خب دکیر پشه االن مثل دکیر

محرمن! خدایا خودت ببخشمون، منم نمیتونم  

مش پیش خودم، یعتر بتونم هم  از پسش بر نمیام،  بی 

خودت که شاهدی فقط بغل اون آروم میشه، پس  

خواهش میکنم خودت حالشو بهیر کن تا این گناه  

 ناخواسته هم متوقف شه.  

صنم نیم دانست خییل قبل تر ها صیغه ی محرمیت  

میانشان خوانده شده بود و حال دست سورنا برای  

غ و عرفر کامال باز    بود.  مراقبت از او از نظر رسر

ک آیه کشید و افزود:   دخیر
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   یگانه علیزاده 

روزی که از عمه اش آدرس اینجا رو گرفتم اصال   _ 

فکرشم نیم کردم مامانشم فوت شده باشه، خدایا  

چقد این دوست بیچاره ی من بدبختر کشیده، بس  

م که    نمیخوام حکمتتو زیرسوال بی 
نیست؟ خداجوتر

داره، پس یا    نمیتونم، فقط میدونم همه کارات دلیل

زودتر حالمونو خوب کن یا حداقل صی  و تحملشو  

 بهمون بده.  

 *** 

 چی گفت؟ قبول کرد؟   _ 

امجد با شنیدن صدای دلنگران و پرتشویش مادرش  

چشم از پنجره گرفت و به طرفش چرخید، اعصابش  

خرد بود و ت  توجیه سورنا هم مزید بر علت. از اینکه  

ه و جوات  هم به پیغام  دستشان را از ساحل کوتاه کرد

پسغامش نیم داد کم مانده بود طغیان کند، نه یم  
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   یگانه علیزاده 

گفت چه فکری برای آینده دارد و نه میگذاشت از  

نزدیک شاهد حال ساحل باشند، دق و دیل های  

ش از   مادرش که هم از این طرف، باعث خشم بیشیر

 سورنا یم شد.  

 با اعصاب خردی گفت :  

نکنه؟ اون همه پویل که من دارم تو  چرا قبول   _ 

یزم فقط باید ت  عقل باشه که قبول نکنه،   حلقش می 

حیف که دستم بند اون نامه هاست وگرنه میدونستم  

باهاش چیکار کنم؟ ثریا نفس راحتر کشید و ضمن  

 دلجوتی از پشش به آرایم گفت :  

دخیر دست   _  ِ
خودتو عصباتر نکن، اونم یک دخیر

 غریب، خب حق داره غر بزنه.   تنهاست تو مملکت 

آره اما نه تا وقتر که چند برابر حقوقشو داره   _ 

ه.    میگی 
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   یگانه علیزاده 

برگرده ایران که چی بشه؟ کم کمش باید یگ دو ماه  

ر سیما براش پیدا بشه.    بگذره تا یه ننه مرده عی 

 ماتر درست حرف بزن پشت رس مرده!   _ 

رویش را برگرداند، برای  امجد دندان قروچه ای کرد و  

شهروز چاه کنده بود و فقط خودش در آن فرو رفته  

 میخواست از ساحل استفاده کند که  
ی

بود، باز با زرنگ

یک تی  و چند نشان شود که آن هم خوب پیش نرفته  

بود، بیماری عجیب غریب برادر زاده اش از یک طرف  

و نبود هیچ سند و مدریک علیه شهروز از طرف دیگر،  

 ی  و قرار برای ادب و متانتش نگذاشته بود.  ص

 اون پش بازم جوات  نداد؟   _ 

ن!   _   نه مرده شورش رو بی 

 _   !!  ماتر
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 زد؟   _ 
ر
 بله مادر؟ بله؟ به اوشونم نمیشه حرف

داره از دخیر برادرت به نحو احسن مراقبت میکنه   _ 

 اینه مزدش؟  

! نکنه! یک ازش خواسته؟ چشمم   _  مرتیکه ی رواتر

کور دندمم نرم! خودم نوکرشم، مگه همینجا نبود که  

لج کرد برداشت با خودش برد؟ االن اون شده خوبه و  

ما تف رس باال؟ مادرش ال اله اال اللیه گفت و رسزنش  

ر نگاهش کرد :    آمی 

هیچکس مثل اون ازش نمیتونه مراقبت کنه،   _ 

همینکه هر شب بدون ترس و هراس بغل دستش  

میخوابه، باید دستاشم ببوسیم. خودم اونجا بودم که  

دیدم با کشو چطوری زد به رسش! واال اگه ما بودیم  

حداقل از فرداش جامونو که ازش سوا یم کردیم نیم  

 کردیم؟  
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امجد چشم غره ای رفت و سکوت کرد، نه قبول  

تش   داشت و نه نداشت. عجیب بود ویل پای غی 

بود او را یم   وسط بود، حتر اگر فقط یک سال 

 شناخت اما هم خونش که بود.  

ر باعث شد دست از افکار   دینگ پیامش روی می 

رسسام آورش کشیده و تلفن را بردارد. احتماال باز پیام  

کت بود که برای اعضا ارسال یم شد،   های تبلیغاتر رسر

تا یک باید شهروز را یم دید و تنفرش را پنهان یم کرد؟  

باید روی پول های از دست رفته اش چشم یم  تا یک 

 پوشید و او و خیانتش را تحمل یم کرد؟   

ر که تلفن در دستش جفت و جور شد و نام   همی 

 سورنا روی آن افتاد، چشمانش گرد شد  

  

 ]03:20 21.07.20[  
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بان گرفت. با ناباوری و کنجکاوی   و قلبش پر تپش ضر

ر برداشت و روی نا  م سورنا  به سمت پیام هایش خی 

به زد. خدا میدانست بعد از یک هفته رد تماس   ضر

 حاال چه میخواست بگوید؟  

؟ میخوام ببینمت. االن.   _   کجاتی

ابروهای امجد باال پرید و با هزاران هزار فکر درگی   

روی شماره اش را لمس کرد، فقط ای کاش بالخره از  

خر شیطان پیاده یم شد و تکلیف همه ی شان را  

 کرد.  مشخص یم  

 سالم!   _ 

 سورنا جوات  نداد و گفت :  

کت؟   _   خونه یا رسر
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امجد به تخیس اش در دل فحیسر داد و عصت  لب  

 زد :  

 خونه.   _ 

سورنا بدون هیچ حرف دیگری تلفن را قطع کرد و به  

سمت خانه اش راند، امروز باید از او حرف یم کشید،  

نتقام آزار هاتی که  حداقل حاال که دستش پر بود باید ا

به ساحل چشانده بود را از او پس یم گرفت، هم از او  

 و هم از شهروز...  

 🍀 

  

 ]03:20 21.07.20[  
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🍀   

#  _ 191   

#  _  _  _    

#  _    

  

                                    

_             

_      

_       
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 ساحلم هست؟   _ 

امجد که انگار تازه حواسش به این موضوع جلب  

 شده بود با تردید شانه ای زد باال و گفت :  

 نمیدونم، ویل فکر نکنم!   _ 

دستر به صورتش کشید و در حایل که عمیقا در فکر  

کرد، بعد از یک  فرو رفته بود روی مبل خودش را رها  

ی خدا یم دانست با این توپ پر برای چه   هفته ت  خی 

 قرار مالقات گذاشته بود؟  

ه به نقطه ای متفکرانه   دستر به ریشش کشید و خی 

 گفت :  

یعتر چی کار داره؟ نکنه رس دادگاه ساحل منو هم   _ 

 تهدید کنه؟  
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مادرش چهره ی پر اخیم به خودش گرفت و نارایصر  

 زمزمه کرد :  

بعیصر وقتا شک میکنم همون ماتر خوب و   _ 

  !  درستکار قدیما باشر

ون فرستاد و حق به جانب   امجد نفس کالفه اش را بی 

 گفت :  

خب مادر من االن من بیفتم زندان چه دردی دوا   _ 

میشه؟ بخصوص تو وضعیت االن! بذار ببینم سیما  

برامون چی کنار گذاشته اون وقت واسه پاک کردن  

ساحل خودمو به هر دری یم زنم، االن پرونده ی 

شهروز بفهمه من برادرشم فقط مصیبت جدید تر به  

 بار میاد.  



  

  
 2904 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

مگه من میخوام بری زندان؟ چرا برای خودت   _ 

ی و یم دوزی؟ منظورم اینه که بخاطر انتقام   میی 

ا یم بندی!   ر  داری چشم رو خییل چی 

شما از روزی  نه مادرجون! بحث این حرفا نیست،  _ 

که با این پشه حرف زدی دیدت نسبت به من عوض  

شده، منم از شهروز کثافت رس اون اتاق کوفتیش  

کلک خوردم! وگرنه به جون خودت نمیخواستم  

 ساحل بیفته زندان!  

ثریا ال اله اال اللیه گفت و رویش را برگرداند،  کاش  

ل آشنا یم شد،  بدون هیچ کدام از این حوادث با ساح

ی رقم یم خورد. هنوز آن   شاید آن وقت روزهای بهیر

شب وحشت باری که گذرانده بود پشت چشمانش  

بود، لحظه ی از خود ت  خود شدن ساحل و نفس  

طبییع که یم کشید مثل یک کابوش زجرآور   نفس غی 
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قلبش را هری یم لرزاند و نفسش را بند یم آورد.  

ر تر از آتر ب  ود که دلش را به پیشامدش  آینده غم انگی 

خوش کند، با خیایل پریشان فقط ذکر یم گفت تا  

 شاید درهای رحمت الیه به رویشان باز شود.  

 بهش؟   _ 
ی

 میخوای بگ

امجد منظورش را گرفت و در حایل که در جایش  

 جابجا یم شد، نارایصر زمزمه کرد :  

نمیدونم! نظرم اینه که ندونه تا من بفهمم مدارک   _ 

ه مجبورم  سیما چی ه؟ اما اگه بازم نخواست ساحلو بی 

ی رسهم کنم براش.   ر  یه چی 

دار یم شدم خودم بهش یم گفتم،   _  اگه زودتر خی 

 اون واقعا پش خوبیه!  

 امجد ابروتی باال پراند و دست به سینه پرسید :  
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مادر این یعتر تهدید؟ اگه من نگم ممکنه شما   _ 

؟ مادرش  ر رویش را برگرداند و با خونشدی گفت  بگی 

 : 

پش باهوش و باجربزه ایه! همیشه چند تا مغز   _ 

 بیشیر نتیجه میده تا یگ!  

ه و بعد به ریش   _  بگم که بره استانبول و مدارکو بگی 

 من بخنده؟  

ر   _  ی باشه که شهروزو متهم کنه مطمی  ر اگه واقعا چی 

 از ما پیگی  ماجرا میشه پس ک 
ینه رو  باش اون بیشیر

 بذار کنار!  

 باهاش یک تیم شو!  

قبل از اینکه صدای امجد درآید این زنگ آیفون بود  

که میان بحثشان سایه انداخت. یگ از مردان بلند  
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 آنکه وارد پذیراتی یم شد، پاهایش را به  
ر قامتش حی 

عرض شانه باز و دستانش را در هم قفل کرد و گفت  

 : 

 آقا همون پشه است، خانزاده!   _ 

 با مادرش رد و بدل کرد و رو به مرد  
ر
امجد نگاه پرحرف

 جواب داد :  

 راهنماییش کن اتاق کارم!   _ 

 و رو به مادرش افزود : 

ش به من مامان!   _   لطفا این موضوعو بسیی

و ت  هیچ حرف دیگری رایه اتاقش شد. هیچ ایده ای  

اینکه سورنا  در رسش نبود، فقط امیدوار بود بدون 

دار شود دستش به مدارک سیما یم رسید.    خی 
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سورنا خسته و عصت  از راه رسید و بدون اینکه به  

اطرافش توجه کند با راهنماتی مرد مقابلش، پشت  

در اتاق امجد ایستاد، اینکه هربار مانند بار اول  

بازرش یم شد تا مبادا اسلحه همراه داشته باشد  

 ان را خوب ترسانده است.  نشان یم داد که همه ی ش

امجد با فکری درگی  و اخم هاتی درهم ایستاده و  

نگاهش یم کرد، سورنا ت  سالم و کالم وارد اتاق شد و  

روی مبل نشست، آنگاه بدون هیچ حاشیه ای یک  

 راست رفت رس اصل مطلب و گفت :  

ر باش   _  سی  تا پیاز ماجرا رو تعریف کن وگرنه مطمی 

مش استانبول.    هرگز نمیی 

 پس این بود!  

سورنا دنباله ی شکش را گرفته و قصد داشت رس از  

 ماجرا در بیاورد.  
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 امجد پا روی پا انداخت و پوزخند زنان زمزمه کرد :  

 خواهر و   _ 
ی

بعدا میتوتر تو چشماش نگاه کتر و بگ

 برادرشو فرستادی یتیم خونه؟  

ر نگاهش کرد و گفت :   سورنا تی 

 ر خودم نگران این موضوع باشم!  بذا _ 

سی  تا پیازی وجود نداره! مادرش قبل از مرگ   _ 

اسنادی به نام ساحل کرده که فقط قراره به دست  

خودش برسه، نمیخوام حاال که زمینش تو خطر از  

 دست دادن افتاده، ارثیه ی مادرشم به فنا بره.  

حایل که اصال  سورنا عمیق و پرحرف نگاهش کرد و در  

 قانع نشده بود لب زد :  

 خب اینکه سهم ساحله، ربط تو چیه این وسط؟   _ 
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ش به منم   _  ر من عموشم! خواه ناخواه همه چی 

 مربوط میشه.  

سورنا از اینکه با مهارت داشت بحث را عوض یم کرد  

و در واقع او را یم پیچاند عصت  شد، دلش نیم  

افتاده بود، با یک  خواست حاال که یک قدم جلو 

 ندانم کاری باز به دردرس بیفتد، خودش را پ  

  

 ]03:20 21.07.20[  

 یش کشید و قاطع و ت  انعطاف گفت : 

 آقای خان عمو من از جاهاتی رد شدم که بقیه   _ 
ر ببی 

! مال و   بهش میگن انتها! پس نخواه که منو دور بزتر

نم تا وقتر  اموالش که هیچ قید خواهر و برا ر درشم می 

ه؟    ندونم اونجا چه خی 
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و بعد ت  هیچ حرف دیگری از جا بلند شد و از اتاق  

ون رفت، حرفش را زده و حجت را تمام کرده بود،   بی 

ان از حرف های   ر دیگر برایش مهم نبود که چه می 

 امجد حقیقت داشت.  

حتر اگر مادرش واقعا ارتر برایش گذاشته بود دلش  

قابل اجتنات    نمیخواست به آن  دست بزند به طرز غی 

 از او بدش آمده بود.  

هنوز از دایره ی دید امجد خارج نشده بود که صدای  

 عصت  و کالفه اش او را همانجا خشکاند :  

فقط ارثیه نیست سیما یه رسی مدارک علیه   _ 

وس و شهروز داره!    سی 

  *** 

ظاهری رسد و ت  روح  دانش روی صندیل نشسته و با 

ه ی شهروزی بود که از زیر عینک آفتات  بزرگش   خی 
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س به   داشت اطراف را دید یم زد، واضح بود که اسیر

طرز بدی در او رخنه کرده بود، تصور اینکه تمام این  

چند ماه برگه ی رسواتی اش نزد سورنا بوده و دیم از  

 یم  
ی

ت و رسگشتگ آن نزده بود، او را به وادی حی 

اند و شاید هم بیشیر از آن، پشیماتر یم کشید!  کش

ترس و ندامت از کاری که با ساحل کرده بود ذره ذره  

اش را در بر گرفته بود، آخرین باری که سورنا را آنطور  

خشن و عصباتر دیده بود حتر فکرش را هم نیم کرد  

ماجرا به برادرزاده اش مربوط شود و بدتر آنکه برگه  

ه باشد و حاال با این همه  برنده هم دستش داشت

اشتباه نیم دانست چطور قرار بود از پس این ماجرا  

برآید؟ تمام دلخوشر و اندک امیدش به تعصب آن  

ط و   پش روی برادرزاده ی پردردرسش بود، وقتر به رسر

وط از شکایتش ضف نظر کرده بود امید داشت   رسر
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گوشه چشیم لطف و مسالمت از جانب سورنا  

 دریافت کند.  

سته از افکار ت  رس و تهش رو به دانِشدانش اخم  خ

 آلود زمزمه کرد :  

یف بیاره؟ دانش بدون   _  موکلتون قرار نیست تشر

 آنکه نگاهش کند رسد جواب داد :  

 شما زود اومدید.   _ 

شهروز جاخورده و خجالت زده خودش را پس کشید  

امش را   و سکوت کرد. با دست های خودش احیر

ه دار کرده بود، یادش به روزی افتاد که برای  خدش

کت    رسر
ی

ر بار دانش را با سمت وکیل خانوادیک اولی 

 خانزاده ها دیده بود، از روزهاتی که  
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کت او را همراه حاج محمد یم دید و   وقتر در رسر

برایش تاکمر خم یم شد رسیده بود به یک جواب 

 رسد و ت  حوصله!  

گریز زد به روزی که او را به عنوان وکیل  باز ذهنش  

تر که هر دو از   برادرزاده ی چموشش دیده بود، حی 

شناخت همدیگر پیدا کرده بودند نشان میداد دنیا  

کوچکیر از تصورشان بوده است. حاج احمد از این  

یک   شوک شده بود که چطور مرد موجیه که رسر

را   قریب الوقوع دوستش قرار بود شود، برادرزاده اش

به زندان انداخته و شهروز شگفت زده مانده بود که  

دست کمک خانزاده ها چطور به برادرزاده ی ت   

 نوایش رسیده است؟  

حاال و همان لحظه که با خفت و خواری روی صندیل  

انتظار آمدن سورنا را یم کشید با خودش خط و نشان  
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یم کشید که اگر از این مصیبت هم جان سالم به در  

د، خ   کتک های وحشیانه ی آن پش  بی 
ر
ییل زود تالف

و تهدید های دانش را در خواهد آورد، حیف که حاال  

دستش زیر سنگ بود، باید کمیمدارا یم کرد اما به  

 زودی زهرش را یم ریخت.  

نفس عمیقر کشید و با خودش فکر کرد که امروز باید  

هر چه را در چنته داشت، رو یم کرد، شاید بدون  

د و هم خرما را...  دردرس یم ت   وانست هم خر را بگی 

ر که عقربه ها روی  نشستند در دفیر باز شد   12همی 

و سورنا وارد شد، از در باز اتاق قامت بلند و باالیش  

 دیده یم شد.  

شهروز آب دهانش را قورت داد و بیشیر از قبل  

خودش را جمع و جور کرد. هنوز جای زخم ها و  

 
ی

 هایش یم سوخت، هربار که درد امانش  آسیب دیدیک
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 سفت و سخت  
ر
را یم برید به خودش قول یک تالف

را یم داد اما وقتر کالهش را قایصر یم کرد، کمیر  

 خودش را برنده یم دید،  

ه ی دانش را که به روی خود دید، نفس   نگاه خی 

عمیقر کشید، کمرش را به مبل تکیه زد و اخم هایش  

موضع قدرت یم نشست تا قدر  را درهم کرد، باید به 

 جلوه یم کرد.  

صدای گفتگوی سورنا با منیسر به گوش رسید و  

 سپس گامهای محکمش به سوی آنها.  

ر که چشمش افتاد به دست   سورنا در را کنار زد و همی 

و پای گچ گرفته و صورت رسخ و ملتهب شهروز که  

بود،   هر چند زیر ماسک و عینک بزرگش پنهان کرده 

لبخند روی لبش آمد، با یک حساب رسانگشتر  

متوجه شد که اوضاع ساحل خییل بهیر از اوست،  
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بدون آنکه به او نگایه بیندازد به طرف امجد به راه  

ش روی مبل   دن دستش و احوالیی افتاد و ضمن فشر

مقابل شهروز نشست و کتی های صورت حساب را  

ر رها کرد. فقط چند ثانیه الزم ب  ود تا تمام  روی می 

دست و پای شهروز به رعشه افتاده و همزمان رنگش  

 پریده و قلبش بلرزد.  

ر با لحن خشک و جدی گفت :   ه به می   سورنا خی 

وزی و پس   _  ر پی  جفت وصیت نامه ها، سند زمی 

ر تمام و کمال شکایت نامه ی ساحل!    گرفیر

 🍀 

  

 ]03:21 21.07.20[  

 🍀 
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   192_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

شهروز هنوز از شوک درنیامده بود که جمله ی سورنا  

مو به تنش سیخ کرد. با چشماتر از حدقه در آمده و  

 ناباور رس باال آورد و ت  جان زمزمه کرد :  

؟؟؟   _   چی

د، طوری   سورنا چشم غره ای رفت و دندان بهم فشر

روی رسمایه اش گذاشته  رفتار یم کرد که انگار دست 

بود، پول دوز و کلک هاتی که از این و آن باال کشیده  

ر های شبانه روزی اش نبود   بود که ثمره ی عرق ریخیر

 که اینطور قالب تیه کرده بود! 
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وزی که مال خودشه! اونو که دزدیدی!   _  ر پی  زمی 

شکایت نامه شم که وقتر به کارات رجوع کتر خود  

مونه وصیت نامه ها که باید  به خود باطل میشه! می 

ر   از آدم نامردی مثل تو دور باشه تا دوباره همچی 

  .  غلظ نکتر

 و با دندان قروچه سکوت کرد.  

، ماسکش را کنار زد و  
ی

شهروز با حایل شبیه به خفگ

ی نبود که   ر رسآسیمه چند دکمه اش را باز کرد، این چی 

در حایل که به  با بلندنظری انتظارش را یم کشید،  

سختر یم کوشید تا روحیه ی خودباخته اش را  

 برگرداند با غیظ و تغی  توپید : 

 یهو بگو خونه مم به نامش کنم!    _ 

سورنا چشم از کبودی های صورتش گرفت و با  

 پوزخند جوابداد :  
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 تو حروم نخور، لطف و سخاوتت پیشکش!   _ 

ل یم کرد   افزود :  و در حایل که سخت خودش را کنیر

 مرد ناحسات  من اصال وقت ندارم با تو هم   _ 
ر ببی 

  ! کالم شم، وقتشم داشته باشم تو سلیقه ام نیستر

ر   ر جلسه با خودت دو دو تا چارتا کن ببی  پس تو همی 

چی میخوای؟ قبول نکتر به هیچ جای من برنمیخوره!  

  !  فقط خودت مفلس و در به در مییسر

ر آنکه روی مبلغ درون  خودش را جلو کشی د و حی 

وزمندانه ای   به یم زد، با لحن پی  صورت حساب ضر

 گفت :  

میبیتر صفراشو؟ برگه رو میدم دست صاحبش!   _ 

اون وقت با تبدیل این رقم از دالر به ریال ببینم چه  

 !  جوری میتوتر خودتو رس پا کتر



  

  
 2921 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

و بعد خونشدانه به پشتر مبل تکیه زد و پا روی پا  

 انداخت.  

رسر از شقیقه های شهروز رسازیر بود، طوری   عرق رسر

در چاه افتاده بود که نه راه پیش داشت و نه پس. اگر  

وصیت نامه ها را پس میداد کارش تمام بود! آن وقت  

ساحل به راحتر یم توانست دنبال المثنای سند  

  زمینش برود و خییل زود دفیر این برگه برنده اش هم

بسته یم شد. به خودش لعنت فرستاد که سال قبل  

ش را خایل کرده بودند تی اش را نگرفته و  
وقتر دفیر

ساده از آن گذشته بود، وقتر امجد بعد از گم شدن  

صورتحساب رفتارش عوض نشده و دعوای حقوفر  

باز نکرده بود، او هم با خوش خیایل و شاید هم  

ه بود دنبال  حرص بیشیر آن را فراموش کرده و افتاد 
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اکت با خانزاده   وزی و بعد هم رسر ر پی  پول کردن زمی 

 ها! 

و حاال یم دید روزگار بدجوری او را برای غلط کاری  

 هایش بازخواست کرده بود.  

 من میتونم ازت شکایت کنم! شاهدم دارم!   _ 

در حایل که پره های بیتر اش از شدت خشم پس و  

ره ای فریاد  پیش میشد این را با لحن عصباتر و بیچا

 زد.  

 سورنا پوزخندی زد و گفت :  

من فیلم کتک زدنتو هم پخش میکنم مسلمون! منو   _ 

؟ فکر میکتر چند روز اون تو   از چی یم ترسوتر

ون! اون   میمونم؟ یه ماه؟ دو ماه؟ تهش ک میام بی 

وقت، بعِدبعد من، تو باید برای ابد و یک روز بری  

 اون تو! حالیته؟  
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نفرت از چشمانش زبانه یم کشید، هنوز خوتر که از  

ساحل روی آسفالت خیابان ریخته بود مثل یک غم  

روی شانه اش سنگیتر یم کرد و شاید فقط مرگمرِگ  

 شهروز عالچ  برای پایان تنفرش بود!  

ه به کف اتاق زمزمه کرد :    رویش را برگرداند و خی 

تا بیچاره ات نکنم، تو  حق و حقوق ساحلو برگردون  _ 

اگه واسه کتک که خوردی به داداش خل وضعت  

چسبیدی من واسه سوقصدی که به جون ساحل  

 کردی به هزار نفر وصلم!  

وحشت از وجنات شهروز پیدا بود، کم مانده بود از  

شدت شوک و ناباوری کف اتاق از حال برود، قفسه  

ایش هم حرارت  ی سینه اش تنگ شده و از گوش ه

ر و زمان را به   بر یم خاست، در حایل که در دلش زمی 

باد نفرین بسته بود، زیر پر و بال خودش را گرفت تا  
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قبل از اینکه بیشیر از این سکه ی یک پول شود،  

 خودش آبرومندانه جلسه را ترک کند.  

 اش زد و گفت :  
ی

 سورنا نیشخندی به از هم پاشیدیک

ص بشه! ماتر امجد اگه  امشب باید تکلیفت مشخ  _ 

ر باش   بدونه برای طلبش از تو مدرک دار شده مطمی 

 وقت تلف نیم کنه. منم که اهل معامله!   

ه به شانه های افتاده و گردن رسخ شده اش   و خی 

 اضافه کرد 

 : 

 به سالمت!   _ 

دانش در سکوت محض و دست به سینه نشسته و   

برای سورنا باز گذاشته بود  نگاهشان یم کرد، عرصه را  

تا خوب دق و دیل اش را خایل کند، کدورتر که او به  
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دل گرفته بود به این آساتر رفع و رجوع نیم شد و  

ر رجزخواتر ها کیم آتش   میخواست حداقل با همی 

 سینه اش را بخواباند.  

ان و با یک دنیا درد ت  درمان کشان   ر شهروز افتان و خی 

و بعد هم گورش را از  کشان از اتاق خارج شد 

خانه ی دانش گم کرد.    دفیر

ر شدند   ر که به اندازه ی کافر از رفتنش مطمی  همی 

دانش نفس عمیقر کشید و سورنا با غرولند زیر لب  

 فحیسر به ریشش بست و گفت :  

ف چه روتی داره این وسط؟  رسش   _ 
مرتیکه ی ت  رسر

 را به طرف دانش چرخاند و ادامه داد :  

ر  با اون همه  _  حروم خوری هنوز انتظار قش در رفیر

 داره!  

 دانش دستر به صورتش کشید و گفت :  
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اینجور آدما اشباع نمیشن! روز به روز حریص تر و   _ 

ر زیر    جری تر میشن! تا یه جاتی که زمی 

  

 ]03:21 21.07.20[  

 پاشون خایل شه و به عمق کثافت کاریشون فرو برند.  

 تکاند و گفت :  سورنا رسی 

من که اینجوری ولش نمیکنم اگه بازم گاف بده و   _ 

کت آفتات  شه، از اونجا هم ناامیدش   طرفای رسر

با این حساب، دیگه فکر نکنم،   _ میکنم! کثافت! 

وزی میخواد سهم بخره؟   ر پی  مگه نگفتر با پول زمی 

حاال که از اون دستش کوتاه یم شه دیگه آیه تو  

 بساطش نمیمونه.  
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نا متفکرانه و با کیم دلنگراتر که ناخودآگاه پیدا  سور 

 کرده بود به سمتش دوباره چرخید و گفت :  

اگه راس راسگ دو تا وصیت نامه وجود داره چرا از   _ 

اون روز واسش اقدام نکرده؟ خییل راحت میتونست  

 به نفع خودش استفاده کنه که!  

ه نگاهش کرد و  سپس با تعمق و  دانش چند لحظه خی 

 ریزبیتر جواب داد :  

راستش این سوالیه که ذهن منو هم خییل به   _ 

خودش مشغول کرده بود و براش دو احتمال پیدا  

کردم، یا اصال وصیت نامه ی دویم وجود نداره و یا  

تاری    خ هر دو وصیت نامه انقد بهم نزدیکه که هیچ  

کارشناش مقدم و موخر بودنشو نمیتونه تشخیص  

 بده.  

 ابروهای سورنا باال پرید و دانش افزود :  
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ِ بزرگ به   _ 
خاتر اگه احتمال اول رد شه، مطمئنا امی 

فاصله ی یک روز یا کیم بیشیر وصیت نامه ی دومو  

نوشته و تاری    خ هم نزده، اینجوری کیس نمیتونه به  

س قاطع حکم بده کدوم یگ دیرتر نوشته شده!    ضر

 *** 

ون آمد و دستش را   سورنا وحشت زده از آسانسور بی 

روی زنگ گذاشت، در حایل که قلبش در دهانش یم  

 کوبید و دستانش یم لرزید.  

تمام راه پله را صدای جیغ و داد ت  امان ساحل گرفته  

به به در زد و تا به فکر   بود، با کف دست چند ضر

ون افتادن دسته کلیدش بیفتد صنم هراسان در را   بی 

ر نشست و رسش را با   باز کرد و  سپس روی زمی 

دستانش پوشاند، همان لحظه بطری آب پرت شد و  
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با یک اینچ فاصله به در، جاتی که رس صنم قرار  

 داشت کوبیده شد.  

فرصتر نبود سورنا به این اتفاق تعجبش را نشان  

دهد، با گام های بلند به طرف ساحل دوید و بلند از  

 صنم پرسید :  

 حموم؟؟ آره؟؟  بردیش   _ 

صنم همانطور نشسته در حایل که رسش را میان  

 دستانش گرفته بود با صدای پر گریه ای گفت :  

 نه به جون خودم!   _ 

 پس چرا حالش بد شد؟   _ 

آنقدر عصت  بود که امکان دعوای لفظر با صنم را  

ر   هم به خودش یم داد، وای به حالش بود اگر در چنی 

 را به حمام برده بود.   وضعیتر او 
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صنم ناالن و با ترس و لرز کیم دستانش را از روی  

رسش فاصله داد تا آن دو را ببیند و بغض کرده گفت  

 : 

ر که چشماش باز شد، فقط   _  نمیدونم بخدا! همی 

جیغ زد، نمیذاشت اصال بهش نزدیک بشم، فقط داد  

یم زد بعدم هر چی دم دستش بود پرت کرد این ور و  

 ر.  اون و 

سورنا یک قدم فاصله را پر کرد و بدون اینکه به  

چشمان ساحل نگاه کند او را در آغوش کشید، شاید  

حتر احتمالش را هم نیم داد مثل یک هفته ی قبل،  

 برای آمدن در آغوشش مقاومت کرده و داد بزند.  

ر که دستان سورنا به او خورد با فریاد بلند و   همی 

 به سمتش یم پراند او را پس زد.  دستر که  
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ت زده نگاهش کرد و با ترس و   سورنا هاج و واج و حی 

ی که یم دید مثل   ر دلهره دوباره صدایش زد، اما چی 

پنبه شدن همه رشته هاتی بود که در این یک هفته  

 بافته بود.  

؟   _   چی شده دلی 

انداخت.  و زارتر از لحنش دوباره دست دور شانه اش 

ساحل همراه با نفس نفس عصباتر اش محکم به  

سینه اش زد و دوباره جیغ کشید. این واکنش ها، این  

ر ها رس خانه ی اول، داشت تمام آرام و قرار   برگشیر

 به طرف  
ی

سورنا را یم ربود، با خشم و همزمان بیچاریک

 صنم چرخید و گفت :  

 پس چرا اینجوری شده؟   _ 

د هم حال خراب دوستش  صنم از صدای بلند و شای 

 بلند زیر گریه زد و هق هق کنان گفت :  
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بخدا نمیدونم! نمیدونم! از وقتر بیدار شد   _ 

 همینجوری بود.  

یم بینید که زودترم بیدار شده، اصال مثل روزای قبل  

 نخوابید.   

سورنا با سیب گلوتی که مرتب جابجا یم شد به طرف  

ه به چشمانش ت  حال ل  ب زد :  ساحل برگشت و خی 

؟؟ نگو که بدبخت شدم؟؟   _   دلی 

صنم با اشک هاتی که ت  وقفه یم چکید و نگاه هراس  

باری که به ساحل داشت، با احتیاط خودش را از آن  

 دو بیشیر دور کرد و پرسید :  

دیشب اتفافر نیفتاد؟ خاطره ای یادش نیومد؟   _ 

کاری نکرد؟ آخه دیروز که خییل حالش خوب بود،  

 چرا خوب نمیشه آخه؟  ای خدا!!  
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و انگار قلبش داشت درهم مچاله یم شد که پر  

ر حال وحشتنایک مثل   سوزتر زیر گریه زد. دیدن چنی 

ر وسط یک فیلم ترسناک واقیع بود، تصور   قرار گرفیر

دوستر که عقلش زایل شده و سیستم عصت  اش تا  

بدین حد حساس شده بود، تحمیل برایش نیم  

یک دستش را روی دهانش گذاشت تا هق  گذاشت. 

ل کند و   هقر را که از اعماق قلبش بر میخاست، کنیر

دست دیگرش را دور زانوان جمع شده اش انداخت.  

به جرئت میتوانست بگوید ماه های زیادی طول یم  

 کشید تا این روزهای هراس بار را فراموش کند.  

اما ذهن سورنا به دیشب رفته و تمام وجودش از  

ه ت  رمق شده بود، دیدن امیدی که لبه ی پرتگاه  غص

ایستاده و در حال افتادن بود، خییل سخت بود، مثل  
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 اش،  
ی

این بود که وسط رسیدن به آرزوی تمام زندیک

 از خواب بیدار شود!  

ر و همانقدر دلشد کننده!    همانطور غم انگی 

دوباره دست دور شانه اش انداخت و دوباره پس زده  

 شد! 

نکند تمام سوسوی امیدشان با اتفاق دیشب به باد  

رفته بود؟ نکند حال وخیم دیشبش نشانه ای از  

فت    پیشر

  

 ] بیماری اش بوده؟  03:21 21.07.20[ 

با چهره ای دمغ و آویزان بدون توجه به دست و بال  

ساحل، محکم و ت  انعطاف با یک دست بازوهایش را  
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دیگر او را به سینه اش چسباند،  قفل کرد و با دست  

 یک قدم پیش یم رفت و صد قدم پشفت داشت.   

وزی را تصور یم کردند انصاف   وقتر همراه دانش پی 

نبود که با یک تماس وحشت زده ی صنم تمام  

 خوشر اش به این آساتر به غم تبدیل شود.  

 *** 

ر نش سته  رس ساحل روی پایش بود و همانجا کف زمی 

و به در و دیوار غمبار خانه زل زده بود، هر بار که  

یادش به یک ساعتر یم افتاد که مشغول آرام کردن  

ساحل بود، قلبش تی  یم کشید و نفسش بند یم آمد،  

ر باری که حالش بد شده و با کشو به رسش   اولی 

کوبیده بود هم زودتر از این آرام شده بود، حاال دیگر  

اف یم کرد  هیچ از این بیماری لعنتر رس در  باید اعیر

نیم آورد، یک لحظه امید و هزار بار یاس بود! گایه  
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کم یم آورد و ناخودآگاهش کیم جدی تر به حرف  

 های  

رسپرستار فکر یم کرد، شاید اگر او را به کادر درماتر یم  

د، بهیر با او کنار یم آمدند.    سیی

ر گذاشته و ستون  کف دو دستش را که روی  زمی 

بدنش کرده بود برداشت و روی موهای ساحل  

گذاشت. بر اثر داد و بیداد و دست و پا زدن هایش،  

قسمتر از موهایش درهم گره خورده و آشفته به نظر  

یم رسید. دست آزادش را باال آورد و روی بازوی  

 برهنه اش کشید و گفت :  

 ی؟!  بچه چه جوتر داری که اونجوری یم تازوند _ 

گرچه که گلویش یم سوخت و دهانش خشک شده  

بود اما رسسختانه و مفلسانه به همان اندک امیدی  

 که داشت چنگ زده بود.  
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پاهایش کرخت و به خواب رفته بود، درد سوزن  

سوزن شدن آزاردهنده اش را نادیده گرفت و دست  

زیر رس ساحل گذاشت و با احتیاط باال آورد، فقط  

 زمان یم خواست تا چند ثانیه 

ر دهد، اما   پایش را جابجا کرده و دردش را تسکی 

ساحل با حالتر میان گیچ  و ترس در حایل که به  

نفس نفس افتاده بود رسی    ع به طرف سورنا چرخید و  

 به حالت نشسته در آمد.   

سورنا محتاط و ترسیده دست باال برد و شمرده  

 شمرده گفت :  

سیا!   _  ! سورنم! نیر  دلی 

ه به تک   درست لحظه ای که با لبخندی دستپاچه خی 

تک اجزای صورت ساحل بود و فکر یم کرد دارد  

 آرامش یم کند ورق برگشت.  
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ساحل تمام قوایش را به کف دستش ریخت و محکم  

 به سینه ی سورنا کوبید و از جا جهید.  

سورنا لحظه ای آنقدر شوک شد که اگر خودش را  

ر یم شد، نیم دانست خشم با   نگرفته بود  پخش زمی 

او چه یم کرد که حتر ضعف جسماتر و پای گچ گرفته  

اش هم در آن لحظه به چشمش نیم آمد و یم  

 توانست هر کاری بکند.  

تند و فرز از جا جهید و در حایل که دستش را دورش  

حائل یم کرد تا مبادا تعادلش بهم خورده و بیفتد، به  

 آرایم لب زد :  
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 ساحل؟ عزیزم؟   _ 

_          

🍀   

  

   23.07.20   21:29    

🍀   

#  _ 193   

#  _  _  _    

#  _    
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 بود تا خشم 
ر
ر جمله کاف دیوانه واری به جان  و همی 

دخیر افتاده و با نهایت حدش جیغ بزند  

 :  
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و این آغاز هفته ی وحشتنایک بود که قرار بود برای  

 هر دویشان رقم بخورد.  

سکوت، آرامش و دیم حال خوب، از همان لحظه به  

بعد، طوری از وجود دخیر پر زد که اگر آن نیمه شب  

ر را  سورنا با او آن بحث  را راه نیم انداخت، همه چی 

یم توانست گردن صنم بیندازد. زیرا به طرز عجیب و  

قابل باوری اوضاع درهم گره خورده بود، روزها به   غی 

رس یم رسید در حایل که صدای جیغ و داد های  

ساحل فروکش نیم کرد، گایه آنقدر جیغ یم زد که  

زیاد  دیگر رمقر در تنش بافر نیم ماند و در اثر فشار 

 ت  حال شده و ت  جان به خواب یم رفت.  
 رواتر

سورنا وحشت زده و بیچاره مانده بود که چه کند؟  

هر ترفندی که تا به حال زده و جوات  از آن گرفته بود  
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مثل یک آزمایش بیهوده کنار گذاشته شده بود، هیچ  

راه درماتر نبود، دیگر حتر کاری نمانده بود که دیم  

 تر دهد، به سکوت به دخیر ارزا

محض اینکه بیدار یم شد فقط جیغ یم زد و اگر  

ی یم رسید آن را به اطراف پرت یم کرد   ر دستش به چی 

و در غی  آن صورت فقط با دستش سورنا را از کنارش  

 پس یم زد و با پای سالمش لگد یم پراند.  

صدای داد و بیداد هایش برداشته  تمام ساختمان را  

ر همسایه   بود، آنقدر که آخر رس صدای شکایت آمی 

 از همه  
ی

ها هم درآمده بود، مدیر ساختمان به نمایندیک

آمده بود تا از دلیل داد و بیداد ت  وقفه ای که این  

روزها از طبقه ی همیشه آرام ساختمان به گوش یم  

  ،
ی

خشم،  رسید، مطلع شود. سورنا با خجالت زدیک

 صد رو را یک رو کرده و از مدیر  
ی

استیصال و بیچاریک
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ساختمان عذرخوایه کرده و در آخر هم مجبور به  

توضیح رس بسته ای از حال نامعلوم همشش شده  

بود، وحشتناک بود که روبروی مرد متشخص پیش  

رویش بایستد و از بیماری ساحل حرف بزند. با رسی  

ر و گردتر رگ دار، از او و ب  همسایه ها  پایی 
ر
اف

عذرخوایه کرده بود، چهره ی رنگ پریده و شوکه ی  

ر   مدیر ساختمان نشان یم داد چقدر شنیدن چنی 

اخباری برایش هولناک و به دور از باور بوده است،  

تصور اینکه فردی با بیماری رواتر و نامتعادل در  

ت زده    یم کرد او را حی 
ی

 شان زندیک
ی

ساختمان فرهنگ

انیتش نیم گنجید که عذر سورنا را  کرده بود، در انس

د   ر خواسته و قسمت وحشتناک ماجرا را به او گورسر

کند و از طرف دیگر، نگران جان و آسایش اهایل  

ر و   ساختمان بود، در اوضاع قمر در عقرت  که از زمی 

زمان مشکل لولیده بود نگراتر چشمان مدیر برای  
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سورنا قابل درک نبود، اما یم توانست سلب آرامیسر  

که از همسایه ها بخاطر رس و صدای تمام نشدتر  

خانه اش شده بود، درک کند، پس تمام غم و ناراحتر  

اش را در پستوی ذهنش راند تا محکم و مصمم خاطر  

نشان کند به زودی از آن ساختمان به جای دیگری  

که هیچ نیم دانست، نقل مکان کند، پیش از آنکه  

ساختمان بشنود.  این را به عنوان یک دستور از مدیر 

 یم کرد و حال ظرف  
ی

سالهای زیادی بود که آنجا زندیک

 اش رقم خورده بود  
ی

دو هفته بدترین روزهای زندیک

طوری که باعث شده بود به تعویض خانه اش به  

طور جدی فکر کند، اما این ها باعث نیم شد از  

اوضاغ که ساحل برایش ایجاد کرده بود شایک شود،  

جاتر به خواب یم رفت و برای دیم  گایه که در اثر ت   

در ساختمان سکوت یم پیچید با یک دنیا غم و آیه  

از نهاد در آمده کنار پایش زانو یم زد و اجازه یم داد در  
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ه بار اشک هایش از گوشه ی   سکوتر نحس و تی 

ر بلغزد و مردانه به سوگواری عشق برباد   چشم پایی 

 رفته اش بشیند.  

بار اشتباهاتش پشت پرده ی چشمش    روزی صد 

 ها را  
ی

ردیف یم شد و سخت نبود مبدا این آشفتگ

حدس بزند، کارما انتقام گرفته بود! اشک به چشم  

دوانده بود و اشک از چشمش رسازیر شده بود! به  

آخر خط رسانده بود و حال خودش در همان نقطه  

رسیده بود! گایه اوقات که شکایت پشت لب هایش  

و با حب و بغض خدا را واسطه یم کرد و   یم رسید 

ی مثل وحشت در وجودش فرو یم   ر ، چی  قایصر

 اش  
ی

ر بود آه نگار دامن زندیک ریخت، حاالدیگر مطمی 

را گرفته بود، حتر اگر این کائنات بود که برای مجازات 

ت  بند و باری هایش، او را به سمت ساحل سوق داده  
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ردارد، آمده  بود، باز قرار نبود کارما دست از رسش ب 

د و انسانیت   بود تا تقاص ت  تعهدی را از او پس بگی 

و جوانمردی زیر پا گذاشته اش را برایش خاطر نشان  

کند، آن روزهای غمبار دیگر رمقر برای چک و چانه  

 نگذاشته بود، غصه دار و از  
ر
زدن با خدا برایش باف

ه یم شد که   ی خی 
دنیا بریده دقایقر طوالتر به دخیر

ر یم رفت.  پیش چش مش مثل شمع آب شده و از بی 

ذکر روی لبش عذرخوایه و پشیماتر بود، خدا را به  

مقدساتش قسم یم داد تا تقاص هر چه که بود و نبود  

د نه ساحل، التماس یم کرد که یک بار   از او پس بگی 

 از هم  
ی

دیگر لطف و نظرش را شامل حال زندیک

 پاشیده ی شان کند.  

 * 
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ر روز  از فاجعه ی جدید و تمام   آن روز چهارمی 

 اخی  بود، چهار روز بود که نخوابیده و پا به  
نشدتر

پای دخیر و حتر بیشیر از او درد کشیده بود، زیر  

چشمان گود افتاده، صورت تکیده و خسته اش گواه  

 دردی بود که یم کشید.  

میل به هیچ کاری نداشت و تمام نیازهای ابتداتی اش  

وی ذهنش عقب رانده شده  به هیچ پنداشته و در پست

 بود.  

چند باری دانش برای تکمیل پرونده به خانه اش آمده  

 بود و او دقایق اندیک با او توان   

 ]21:29 23.07.20[  

سته بود حرف بزند و بعد رس و صدای تمام نشدتر  

ساحل بلند یم شد و تمام خانه را یم گرفت، حاال حتر  

هم فراموش کرده بود، روزهاتی که  شهروز و امجد را 
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میگذراند جلوه ای از یک جهنم سوزان بود برایش،  

 اینکه هربار ذهنش با ت  رحیم 

تمام حال ساحل را خوب نشدتر توصیف یم کرد،  

فقط خدامیدانست چه یاش در دلش یم تاباند،  

آنقدر که دنیا پیش چشمش رنگ یم باخت و  

خوف بدون  چاردیواری خانه اش مثل یک زندان م

 هیچ ابزاری به شکنجه گاهش تبدیل یم شد.  

صنم اجازه ی برگشت نزد ساحل را نداشت و سورنا  

در را به روی همه بسته بود، تلفتر که زنگ یم خورد  

گوشه ی اپن افتاده و حاال چند روزی بود که هیچ  

استفاده ای از آن نشده بود، جیغ و داد های ت  امان  

رای پش بیچاره فرصتر برای هیچ کار دیگری  ساحل ب 

نیم گذاشت، گایه پس از چند شب بیداری، وقتر  

ساحل ت  جان یم افتاد، او هم کنارش از ضعف و  
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پریشاتر بیهوش یم شد و تا ساعتر بعد که دخیر  

رسآسیمه از جا یم جهید، یم توانست دقایقر را در  

 آرایم بگذراند.  

گوش هایش به این جیغ و دادها عادت  حاال دیگر  

کرده بود،مفلسانه و مستاصالنه التماسش یم کرد تا  

ی به پاره و زخیم شدن   ر کیم آرام باشد، دیگر چی 

 زیاد ت   
ی

گلویش بافر نمانده بود، وقتر در اثر خستگ

حال شده و به خواب یم رفت، رسفه های ت  امانش  

وع یم شد، و آن صدای نخراشیده و زمخت ن شان  رسر

میداد ساعت ها جیغ زدن چه بالتی رس حنجره اش  

آورده است. مثل کودک لجبازی شده بود که از  

مشکیل نامعلوم رنج یم برد و تالش های سورنا هم کار  

به جاتی پیش نیم برد، دیگر نیم دانست برای آرام  

کردنش از چه حربه ای استفاده کند؟ آرامبخش های  
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او هیچ راه دیگری   معمویل هم دیگر جوابگو نبود و 

نداشت جز استفاده از نسخه ی پیچیده شده ی  

 رسپرستار!  

هر بار که ساحل با جیغ و داد او را پس یم زد و فریاد  

یم کشید تا رهایش کند حرف های اخی  رسپرستار در  

ر بود که حاال   گوشش زنگ یم خورد، چقدر غم انگی 

ر چند   ر  نیم توانست از همی  جمله ای که حی 

د و تمام   پرخاشگری از ساحل یم شنیدهم لذت بی 

وجودش یم لرزید و ندامت عمیق و جانکایه در گله  

به گله ی تنش یم نشست، رسپرستار این وخامت  

یکهوتی حال ساحل را به همان بحث نیمه شت  شان  

مربوط یم دانست، این که تنها فرِدفرد موثر در  

او حرف زده بود، تمام  ذهنش، با آن پرخاشگری با 

ر برده و او را برگردانده بود   نشانه های بهبودش را از بی 
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رس خانه ی اول! و چه بسا که بدتر هم شده بود.  

ذهن ساحل دیگر آن پش مهربان را نیم دید و پشت  

پرده ی چشمش تصویری از مرد خشن و عصباتر بود  

ر یم کوبید...    که لیوان به کف زمی 

 * 

،  اواخر روز  چهارم بود که وسط جیغ های تی در تی

یکهو زانوانش لرزید، چشمانش سیایه رفت و در  

آغوش سورنا از حال رفت و بیهوش شد، وحشت  

تعریف درستر از حال وخیم سورنا نبود، همان یک  

ثانیه ی اول کافر بود تا ترس تا مغزاستخوانش نفوذ  

 کرده و دیوانه وار به وحشت بیفتد.  

امان یم کوبید هراسان و ناباور با صدای  با قلت  که ت  

بلند صدایش کرد اما چشمان بسته و نفیس که به زور  
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ک غش و ضعف کرده   باال یم آمد نشان میداد دخیر

 است.  

 و بغیصر که بیخ گلویش چسبیده و کم مانده  
ی

با بیچاریک

بود همانجا ترکیده و های های زیر گریه بزند، دست  

ر رسآسیمه ی گوشر و  زیر پایش انداخته و با بردا شیر

ون آمد.    کیف پولش، دوان دوان از خانه بی 

ر را نیم توانست پیش بیتر کند، انگار به   دیگر هیچ چی 

آخر خط رسیده بود، آنقدر حواسش پرت و قلبش  

ون   ر را از پارکینگ بی  محکم یم تپید که وقتر ماشی 

ر تازه پارک شده ی خواهرش ماریا   که  آورد، ماشی 

 همراه مادرش داشتند پیاده یم شدند را اصال ندید.  

ه ی پشتش نشسته و دست و   با عرق رسدی که تی 

پایش رااز وحشت رس کرده بود با نهایت رسعت به  

طرف بیمارستان رانده بود، اگر این بار دیگر واقعا 
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بالتی رس ساحل یم آمد هیچ وقت خودش را نیم  

 ت  انصاف،  بخشید، ذهن مالم
تگرش مثل دشمتر

ش را زیر   بیدار شده و داشت تمام تالش های اخی 

سوال یم برد و بدتر از آن تصورات ناخوشایند و  

مرگباری بود که داشت برایش مجسم یم شد. اگر  

حرف های رسپرستار درست از آب درآمده و بیماری  

فت کرده بود، دیگر هیچ وقت خودش را   ساحل پیشر

ش بخاطر تمام لجبازی های  نیم بخشید، ذهن

ش، او را نکوهش یم کرد، آن قدر که آخر رس   اخی 

 ت  جان شده و امیدی رو به افول،  
سورنا با جاتر

 غمگینانه لب زد :  

خدا غلط کردم واسه کرده و نکرده ام، خدا ...   _ 

ش! تو رو قرآن!    خوردم، ازم نگی 

 *** 
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ز  روبروی اتاقش نشسته و با رسی در گریبان و پر ا

ون آمده و   ها بی 
افکار رسسام آور منتظر بود تا دکیر

ر    برای گفیر
ر
اذن مالقات به او بدهند. هیچ حرف

نداشت اما تمام رسش پر بود از قول و قرار هاتی که با  

اتر که قرار بود ایجاد کند، فقط   خدا گذاشته و تغیی 

ش را به او برمیگرداند.    اگر دخیر

 سورنا؟؟؟   _ 

نفهمید بخاطر حال و احوال خرابش صدای مادرش را  

یم شنید و یا واقعا آنجا بود؟ گیج و منگ رسش را به  

ر که مادر و خواهرش را با   طرف صدا چرخاند و همی 

 پریشاتر ابتدای راهرو دید شوکه پلک زد.  

دیدن رس و صورت آشفته ی سورنا برای مادرش تاب  

 و تواتر بافر نگذاشت،  
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 ]21:29 23.07.20[  

بغض کرده و پر گریه چی شده پشیم لب زد و به  

 طرفش دوید.  

حال ماریا بدتر از او بود! برادر دوست داشتتر و  

همیشه آراسته اش، چقدر ظاهر شکننده ای پیدا  

کرده بود و شاید هم ایستادنش در بیمارستان باعث  

ر وحشتناک تر به نظر برسد.    شده بود همه چی 

مینا خانم دلیل آمدن و توپ پرش را فراموش کرد و  

پشش را محکم در آغوش گرفت، پشی که ظرف  

چند روز، حسات  تغیی  کرده بود. ته ریش تبدیل شده  

به ریشش و موهای آشفته ای که از حصار کش خارج  

ر و متاثر نشان میداد، چشمانش   شده بود او را غمگی 

و رگ دار تبدیل شده بود،  که به دو گوله ی رسخ 

 برای مادرش پر از زجر و آزار بود.  
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 دست روی صورتش گذاشت و پرگریه گفت :  

سورنام؟ مادرت پیش مرگت، چی شده؟؟؟ چرا   _ 

؟؟؟   ؟؟؟ بیمارستان چیکار میکتر  انقدر پریشوتر

سورنا مثل کودیک که بعد از مدت ها به آغوش امن  

ر  انداخت و اجازه داد  مادرش رسیده بود، رسش را پایی 

ر بریزد،   ر بار اشک هایش ت  هیچ اباتی پایی  برای اولی 

ر و   ر مادر گذاشیر دلش کودیک یم خواست، رس به بالی 

ر آرامش!    باز پس گرفیر

روزهاتی که با یک خواهش تمنای از ته دل به هر چه  

 یم خواست یم رسید.  

 طاقت به  ماریا با دیدن اشک های ت  امان برادرش ت  

ر حال زاری دل یم خواست که   گریه افتاد، دیدن چنی 

هیچ کدامشان نداشتند. دست روی دهانش گذاشت  
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تا صدای هق هقش را آرام کند، مادرش به اندازه ی  

 با دیدن اشک های پشش داغان شده بود.  
ر
 کاف

مامان اگه برنگرده کارم تمومه! من بدون اون دووم   _ 

   ��نمیارم! 

  

 ]20:05 27.07.20[  

 🍀 

   194_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

و عاجزانه رسش را روی شانه ی مادرش گذاشت،  

مدت ها بود که مهر و محبتش نسبت به اعضای  
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خانواده اش همراه یک دل  چریک عمیق بود، از  

انداخت، از  روزهای پر کینه ای که او را یاد نگار یم 

ی که بعد از آن ماجرا به او پیدا کرده   ر نگاه رسزنش آمی 

بودند، اما حاال که درست روی پله ی هیچی ندار ترین  

 آدم دنیا ایستاده بود، تمام گذشته اش مثل یک  

خواب از پیش چشمش یم گذشت، افسوس و ندامت  

پر قدرت ترین احساش بود که در آن لحظه داشت،  

 اش در بیهوده ترین شکل  حس یم کرد تمام ز 
ی

ندیک

ی شده است، چرا باید در گذشته طوری   ممکن سیی

رفتار یم کرد که بعدا آینده اش تقاص آن را پس  

 بدهد؟ پر غصه و ناامید زیر لب زمزمه کرد :  

 خدایا برش گردون!   _ 

مینا خانم با چشماتر خیس و قلت  که از درد  

مچاله یم شد، دست دور شانه  جگرگوشه اش داشت 
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های پهن پشش انداخت و او را در آغوش گرفت،  

ر باری بود که اشک  پش همیشه محکم و   این اولی 

ی بود که حتر   ر  از چی 
غدش را دیده بود، دردش بزرگیر

بشود تصورش کرد، انگار نفسش بند آمده بود، آنقدر  

ی که باعث این حالش شده بود،   که ندیده از دخیر

 شد.   متنفر 

وقتر همشش با اعصاب خردی گفته بود پششان ت   

ی شبیه به   ر خی  از همه ی شان عقد کرده است، چی 

طوفاتر از خشم در وجودش به پا شده بود، این یک  

ی را   ر ر چی  ایم آشکار بود و مادرانه هایش چنی  ت  احیر

برنیم تابید، اما حاال که وسط واقعه ایستاده بود تمام  

ر رفته و دیگر حتر نیم  خشم و خروشش از ب  ی 

خواست به آن فکر کند، حال تمام هم و غمش پش  

 غصه دارش بود.  
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ماریا که بعد از جمله ی حماسه ای سورنا با حالتر  

 خودش را به اتاق کناری رسانده و  
ی

شبیه به بهت زدیک

مشغول دید زدن بیمار و دکیر درونش بود، با گیچ   

ه شد، حتر یک درصد هم  برگشت و به سورنا خ ی 

احتمال نمیداد برادرش از دخیر درون اتاق خوشش  

آمده باشد. چشمانش با ناباوری از پنجره ی اتاق  

ده یم شد، شاید داشت   گرفته و به سورنا سیی

عجوالنه قضاوت یم کرد، شاید اگر او را بدون زخم  

های صورتش یم دید زیباتر به نظرش یم آمد اما هر 

 ی ذوقش  چه که بود تو 

خورده بود، زیباتی افسانه وار نگار انتظارش را باال برده  

ی که نگار را به این   بود، با خودش فکر یم کرد دخیر

ی داشته و    کنار زده بود البد زیباتی چشمگی 
راحتر
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 دخیر شوکه شده  
ی

 و آسیب دیدیک
ی

حاال با دیدن سادیک

 بود.  

 *** 

 اش از  دو ساعتر گذشت که بالخره دکیر و کادر درماتر 

ون آمدند و در به روی چشمان منتظر سورنا   اتاق بی 

 باز شد.  

در حایل که قلبش ت  رحمانه به کوبش افتاده و رنگ  

 از رخش پریده بود، بلند شد و ایستاد.  

اگر دکیر آب پایک را روی دستش یم ریخت و دستور  

ی اش در تیمارستان را صادر یم کرد چه؟ اگر  از  بسیر

 وخامت حالش خی  میداد چه؟  

فت کرده بود چه؟    اگر بیماری اش پیشر
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رسش در همان چند ثانیه ی اول پر شده بود از  

 حدس و گمان های فاجعه بار.  

ی که همراه پرستار   با سستر جلو رفت و رو به دکیر

 کنارش مشغول صحبت بود، زمزمه کرد :  

 حا...حالش چطوره؟   _ 

دکیر به سمتش برگشت و  و جانش به لب رسید تا 

 گفت :  

االن در وضعیت نرمایل قرار داره ویل برای تشخیص   _ 

 نهاتی باید جواب آزمایشاش بیاد.  

سورنا جرئت نداشت حرف دیگری بزند، یم خواست  

ر وضعیت نرمایل که شنیده بود،   دلش را به همی 

 خوش کند.  
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ر  ر  دکیر آخرین توصیه را به پرستار گفت و حی   راه رفیر

 رو به سورنا پرسید :  

 آزمایشای قبیل بیمار همراهتونه؟   _ 

سورنا رسی به نشانه ی نقر تکاند و دکیر دوباره گفت  

 : 

االن برید و برام بیارین، باید با نتیجه ی آزمایشای   _ 

 جدیدمقایسه بشه.  

سورنا گیج و گنگ رسی تکاند و ت  توجه به حرفش  

 پرسید :  

   میتونم ببینمش؟ _ 

ر را میخواست، نه دلش میخواست دکیر از   فقط همی 

ر دیگری، فقط اگر اجازه    بگوید و نه چی 
روند درماتر
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د،   میداد او را ت  دغدغه دوباره دیده و به خانه بی 

 سینه ی پردردش آرام یم گرفت.  

ر »تا یگ دو ساعت دیگه   دکیر رسی تکاند و با گفیر

 ترکشان کرد و رفت.  بهوش میاد«  

نگاه ماریا و مینا خانم به دنبال دکیر کشیده شد. توک  

زبانشان یم خارید تا از حال دخیر پرس و جو کنند اما  

ر سورنا اجازه نمیداد، ماریا برای اینکه   چشمان غمگی 

باری از رو دوش برادرش برداشته باشد، خودش را به  

 او رساند و گفت :  

 اش، برم آزمایشا رو بیارم. کلید خونه رو بده داد  _ 

پیشنهاد فوق العاده ای بود، نسیم خنک رضایت در  

دل سورنا جوشید و کیم از اعصاب خردی و نگراتر  

هایش کاسته شد، در آن لحظه به اندازه ی چشم  

 برهم زدتر هم نیم خواست ساحل را تنها بگذارد.  
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گذاشت و  کلید ها را با قدرداتر در دستان خواهرش  

 رو به مادرش گفت :  

 مامان شما هم نمون اینجا، هواش آلوده است.   _ 

 مینا خانم به تندی رس تکان داد و گفت :  

 میمونم پیشت پشم، حالت اصال خوب نیست.   _ 

ماریا فرصت را غنیمت شمرد روی پنجه ی پا ایستاد  

 صورت سورنا را بوسید و گفت :  

 ران نباش!  داداشر جونم حالش خوب میشه نگ _ 

لبخند محوی روی لب های سورنا نشست و پیشاتر  

خواهرکوچکش را بوسید، چقدر خوب بود اگر  

 زیبا و رسارس  
ی

ساحلش هم برمیگشت و یک زندیک

 شادی را از رس یم گرفتند.  

 ماریا تند و فرز دست تکاند و سورنا با  
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 ]20:05 27.07.20[  

ر »آزمایشا روی   ر اتاقمه« آدرس را داد و  گفیر می 

سست و ت  رمق روی صندیل ها نشست. ذهنش  

چند جمله ی دکیر را پس و پیش یم کرد و در تی  

ر یم بود تا   تجسس برخاسته بود، شاید باید خوشبی 

خوشر ها رقم یم خورد، دکیر با خونشدی وضعیت را  

نرمال توصیف کرده بود و این یم توانست نشانه ی  

بود که به بیمارستان قبیل نرفته    خوت  باشد. خوب

ر   بود وگرنه شاید رسپرستار بازهم حرف های غم انگی 

 برایش ردیف یم کرد.  

ل یم کرد   مینا خانم در حایل که سخت خودش را کنیر

تا نگایه به درون اتاق پیش رویش نیندازد، به طرف  

 سورنا برگشت و کنارش نشست.  
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ر چند دقیقه با  چشم های خودش سبک  در همی 

شدن بار شانه های پشش را دیده بود و همه ی  

اینها معتر نداشت جز اینکه آن دخیر چه جایگاه  

 عمیقر نزد پشش داشت.  

 دست روی دستش گذاشت و به نریم پرسید :  

 میخوای حرف بزنیم پشم؟  _ 

ر یک جمله کافر بود تا منظور اصیل مادرش را   همی 

 را باال بیاورد جواب داد :   دریابد، بدون اینکه رسش

در مورد ساحل؟ همینقدر بگم که تنها کسیه که   _ 

 میخوام زن زندگیم بشه.  

قلب مادرش تکان خورد، نیم دانست چرا اما انتظار  

اِف ضی    ح و ت  پرده را نداشت. کیم خودش را   این اعیر

ل کرد و با لحن ت  طرفانه ای لب زد :  
 کنیر
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د.  حاج بابات در مورد   _  ر  خانواده اش یه حرفاتی می 

جا نخورد، همه ی این ها را انتظار داشت، به آرایم  

 جواب داد  

 : 

خودش واسم مهمه، فقط خودش! اوتر که حاچ    _ 

حرفشو زده عموی ناتتر شه، باباشم که خالف یم  

 بود واسم اهمیتر نداشت، من عاشق خودشم.  

آب پایک روی دست  به نظر یم رسید قصد کرده بود 

 همه ی شان بریزد.  

میدوتر که بحث یک عمر زندگیه سورنا؟ تب تندی   _ 

 نباشه که زود عرق کنه!  

ر زمزمه کرد :    سورنا با تلخ خندی غم انگی 
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من باهاش بدترین لحظات ممکنو گذروندم اگه   _ 

 قرار بود تبمون عرق کنه، کرده بود!  

مستاصل ماند که چه بگوید هر کلمه ای که  مینا خانم 

ون یم آمد آغشته   در وصف دخیر از زبان پشش بی 

به خروار ها عشق و محبت بود، برای او که رسآمد  

عاشقر بود سخت نبود حرف نگاه پشش را بخواند،  

 شاید عشق او واقیع بود اما آن دخیر چه؟  

 یک میتونیم ببینیمش؟    _ 

 ناله رس داد و لب  قلب سورنا با استیصال و  
ی

بیچاریک

هایش بهم دوخته شد. سوال مادرش فقط برایش  

افسوس و حشت به دنبال داشت. اگر هیچ وقت  

قدرت رویاروتی شان باهم را پیدا نیم کرد چه؟ یاس و  

 ناامیدی را پس زد و کوتاه گفت :  

 االن نه!   _ 
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ر االنشم دیر کردی.   _   چرا؟ همی 

 گفت :    کنایه ی مادرش را ندید گرفت و 

 نمیخوام اینجوری ببینینش.  _ 

مینا خانم گیج و با ابروهای بهم نزدیک شده نگاهش  

 کرد، منظورش چه بود؟  

ک را به بیمارستان نیم   او هنوز دلیل آوردن دخیر

 دانست.   

 سورنا نییم از حقیقت را پوشاند و گفت :  

تصادف خییل بدی کرده، یکم اوضاش ردیف شه،   _ 

 میایم.  جفتمون باهم 

 که به وضوح در چشمان مادرش یم دید  
ی

جاخوردیک

ها هنوز ت  خی  است، سورنا  
ر نشان یم داد از خییل چی 
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با خودش فکر کرد که حتر از تصادفش هم ت  خی   

 اند چه رسد به بالی ویراتر بار سایکوز...  

انگار دانش خییل بیشیر از آنچه که فکرش را یم کرد  

 رازنگهدار خوت  بود.  

 *** 

ر مقابل دکیر گذاشت و با   سورنا آزمایش ها را روی می 

 نشست. کاش یم گذاشتند نزد ساحل رفته و  
ی

خستگ

ه کند. ماریا که آمد،   باز انرژی برای خودش ذخی 

مادرش را به هر سختر بود رایصر کرده و برگردانده  

کم آورده و    بود، نیم خواست مقابل درخواستشان

آنها را با ساحل روبرو کند، حتر اگر سال ها طول یم  

کشید، صی  یم کرد، یم خواست همان دخیر طنازی  

 که دلش را برده بود نشان شان دهد.  



  

  
 2972 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

دکیر نگایه با تعمق و ریز بیتر به پرونده ی مقابلش  

انداخت و در حایل که اندوخته هایش را داشت باال  

ر یم کرد، به آرایم   گفت : و پایی 

 افتاده؟   _ 
ر
ر اتفاف  چند وقته همچی 

د و با آیه از نهاد   سورنا گوشه ی چشمش را فشر

 برآمده جواب داد :  

 دو هفته.   _ 

تا قبل از این رفتار ضد و نقییصر هم ازش دیده   _ 

 بودین؟  

ی   _  ر هشت ماهه که یم شناسمش، و تو این مدت چی 

 ندیدم.  

دستش را کنار  ابروهای دکیر باال پرید و برگه ی در  

 گذاشت :  
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من باید در مورد گذشته اش اطالعاتمو کامل کنم،  _ 

 مادر و پدرش کجان؟ یا حداقل پرونده ی پزشکیش؟  

 اش پر از تنش  
ی

سورنا خسته بود، عصت  بود، زندیک

شده بود، هیچکس را نیم خواست جز اوتی که به  

ا مجبور بود  هزار درد مبتال شده بود، اما با تمام اینه

ل کرده و سواالت دکیر را جواب دهد   خودش را کنیر

 بلکه به نتیجه ی مفیدی دست یابند.  

 فوت شدن.   _ 

دکیر نگاه ناخوشایندی به او و وجواب های کوتاهش  

 انداخت و گفت :  

 نسبت شما چیه باهاش؟   _ 

 همششم.   _ 

 اصال خوب نیم گذشت.  
ی

 و قلبش تی  کشید، زندیک
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 سورنا را  
ی
 کشید و ت  حوصلگ

دکیر نفس عمیقر

گذاشت پای اوضاع متشنج همشش. حق داشت  

اگر عصت  و کالفه باشد، همشش را لبه ی تیغ یم  

 دید.  

سیع کرد به صدایش کیم آرامش بپاشد تا جوان  

ون آید.    مقابلش از الک خود بی 

ببینید آقای خانزاده حتما در جریان بیماری   _ 

، میدونید که روش قاطع درمانش  همشت  هستر

مدت ها به درازا یم کشه اما همیشه استثنائاتر وجود  

 داره.  

سورنا رسش را حتر باال نیاورده بود، ذره ذره ی  

 وجودش هراس پایان جمله های دکیر را داشت،  

  

 ]20:06 27.07.20[  
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یم ترسید آب پایک روی دستش ریخته و همان یک  

 باد برود.  ذره امیدش هم به  

نتیجه ی آزمایشات قبیل به وضوح سایکوز همشتو   _ 

تایید یم کنه اما امروز جواب یگ از آزمایش هاش  

 امیدوار کننده بود.  

ب   و فقط چند ثانیه زمان کافر بود تا رس سورنا به ضر

ه شود، انگار به    خی 
باال آمده و با ناباوری به دکیر

 ت  
توجه    گوش هایش هم اعتمادی نداشت. دکیر

 ادامه داد :  

ر   _  یب هوشر پایی  جوات  که به آزمایش ما داد از ضر

یک بیمار سایکوز بعید بود! علنا مشابه به یک  

شخص عادی جواب داد اما برای آزمایش بعدی  

دوباره همون رفتاری که انتظار یم رفت رو نشون داد.  
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د  راستش میتونه نشونه ی بهبودی باشه اما در بلن

 مدت. متد درمانیش در این مدت چی بوده؟  

ت کرده بود که تمام وجودش به   سورنا آنقدر حی 

جمله ی امیدوار کننده ی دکیر چسبیده بود، گفته  

 بود نشانه ی بهبودی؟؟؟  

یعتر ساحلش داشت واکنش های برگشتر نشان یم  

 به خودش تکاتر داد و  
ی

خودش  داد؟؟؟ با یکه خوردیک

ه در چشمان دکیر   را جلوتر کشید میخواست خی 

 یکبار دیگر حرف هایش را بشنود.  

 داره خوب میشه؟؟   _ 

طوری این را محتاط و آهسته پرسید که روی لب  

های دکیر خنده ی محوی نشست! هیجان و  

خوشحایل چشمان سورنا را یم توانست درک کند  

 د.  انگار داشت از تبدیل محال به ممکن خی  یم دا
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نمیتونم با قاطعیت جواب بدم اما نشونه هاش   _ 

حایک از همینه. حاال بگو ببینم پشجان متد درمانیش  

چی بوده؟ سورنا به بدن کرختش تکاتر داد و کمرش را  

ت! با ناباوری! با   به پشتر صندیل چسباند، با حی 

  !
ی

 شوک زدیک

انگار باری به اندازه ی دنیاها از روی دوشش برداشته  

 .  بودند 

 دستر به صورتش کشید و آرام آرام زمزمه کرد :  

من داروهای تجویزی برای این بیماریو بهش نیم   _ 

 دادم.  

 ابروهای دکیر باال پرید و سورنا ادامه داد :  

ی شو   _  بیمارستان قبیل که برده بودمش قصد بسیر

داشت و من قبول نکردم، رسپرستارش بهم گفت  

ر موردیو   چند سال قبل دیده، گفت برای اینکه  همچی 



  

  
 2978 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

خطرات احتمایل حمله هاش کم بشه باید داروهای  

آرامبخش و خواب آور قوی بهش داده بشه. ویل من  

این کارو نکردم چون اگه میخوابید دیگه کاری از دستم  

بر نمیومد. وقتر رسپرستار دید قبول نمیکنم، برای  

برام تعریف    اینکه کمگ کرده باشه، ماجرای اون بیمارو 

کرد، اینکه مرده با کمک های شبانه روزی همشش  

برگشته بود. منم تنها کاری که میتونستم رو انجام  

دادم. شبانه روزی موندم پیشش، البته جز دو سه  

روز تو هفته ی قبل که برای چند ساعت تنها 

 گذاشتمش.  

ت و البته ستایش نگاهش یم کرد،   دکیر با بهت، حی 

ت افتاده بود و هم از ریسک  هم از درک واق عه به حی 

 پش مقابلش.  

 لبخندی از رس شگفتر زد و گفت :  
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 میدونستر این روش همیشه جوابگو نیست؟   _ 

نمیخواستم به نشدتر ها فکر کنم، همون دو بار   _ 

 اول ثابت کرد به حرفام واکنش مثبت میده.  

 ممکنه بیشیر توضیح بدی؟  _ 

لیوان آت  برای خودش ریخت و دهان خشک  سورنا 

شده اش را خیس کرد، سلول به سلولش برای دیدن  

دوباره ی ساحل به تپش افتاده بود. حرف های  

امیدوار کننده ی دکیر مثل خوتر تازه در رگ های از  

ون   دنیا بریده اش بود! انگار از امتحان خدا رسبلند بی 

 آمده بود.  

تشخیص اولیه ی دکیر ها که بردمش خونه،  بعد از  _ 

آروم بود ویل نصفه شب بهش حمله دست داد که  

بعد متوجه شدم با دیدن یه رسی تصاویر ناخوشایند  

حالش بد شده این بهم فهموند احساساتش هنوز  
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نسبت به من پابرجاست. بار بعد و بعدترش وقتر  

عصت  یم شد که کیس جز من به سمتش یم رفت،  

دست میداد و حالش بد یم شد و وقتر    بهش حمله

هم که من بغلش یم کردم کم کم آروم یم شد، اینا  

ر باشم راهو درست   همه ش باعث شده بود مطمی 

وع کردیم از اول   م تا اینکه این هفته رو خییل بد رسر می 

هفته تا امروز فقط جیغ یم زد، دیگه حتر منو هم  

نیم شناخت، هر کار یم کردم صدای جیغش قطع  

نیم شد مگر اینکه خسته میوفتاد یم خوابید تا اینکه  

 امروز از حال رفت و االنم که اینجام.  

ر زیرپوستر تکاند و درون برگه اش   دکیر رسی با تحسی 

هاتی یادداشت کرد و در حایل که لبخند روی لب  
ر چی 

 هایش بود زمزمه کرد :  
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ر دلییل که روش درماتر شما   _  جواب داده اینه  اولی 

که بیماری خانومت از نوع ابتداتی سایکوز بوده،  

ر   خوشبختانه سطح بیماریش خییل باال نبوده دومی 

دلیلشم میتونم با جرئت بگم عالقه اش بهت بوده.  

 های  
ی

همیشه بیماری هاتی مثل سایکوز و یا افشدیک

  
ی

ین فرد زندیک حاد معموال با محبت زیاد از طرف مهمیر

یج مفید و امیدارکننده ای یم رسه اما خب  بیمار به نتا

، اول اینکه زمان زیادی ضف بشه و دوم   نه به راحتر

اینکه فرد کارشو بلد باشه. اینطور که به نظر یم رسه  

از اویل در رفتر و دومیو خوب بلد بودی! جای  

 تحسینه!  

دکیر داشت حرف یم زد و سورنا به این فکر یم کرد  

بود که عزیزترینش را در آن    روز زمان کیم  14که مگر 
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حال وخیم ببیند که دکیر اینگونه یم گفت! برای او  

 که قد چهار هزار سال گذشته بود...  

اما باید بگم همیشه جوابگو نیست و شما نباید   _ 

، ممکن بود در   خودت رسخود روش درماتر تجویز کتر

برسونه، تو این  این مدت به خودش و یا بقیه آسیب  

 موارد همیشه باید احتماالت رو در نظر گرفت.  

این حرف ها دیگر هیچ اهمیتر نداشت فقط قسمتر  

 که  

  

 ]20:06 27.07.20[  

 پای ساحل در میان بود برایش ارزش داشت.  

میتونم با اطمینان از نتیجه ی تالش هات بگم که   _ 

شم با  باعث شد همشت واقعا برگرده،  حال بد اخی 
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توجه به رفتاری که شما باهاش داشتر احتماال تالش  

برای برگشت بوده، ذهن بیمار به قدری آشفته و  

متشنج میشه که قدرت تشخیص تخیل از واقعیت رو  

از دست میده و تو این مدت بیمار تالش داشته تا  

بتونه مرز این دو رو برای خودش پررنگ کنه و همه  

شده به مغزش فشار بیش از حدی  ی  این ها باعث 

وارد بشه و از حال بره اما خب جای امیدواریه که آخر  

 رس تالشش نتیجه داد!  

 سورنا آب دهنش را قورت داد و با احتیاط پرسید :  

یعتر االن میتونه رو واقعیت تمرکز کنه و از خیال   _ 

ون؟    بیاد بی 

 دکیر شانه ای باال انداخت و گفت :  
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اما استارتشو زده! باید منتظر موند و  نه به آسوتر  _ 

 تسلط  
ر
دید که یک میتونه روی هر دو به اندازه ی کاف

 پیدا کنه.  

 *** 

؟ اما هر  نیم دانست ضعف بدنش بود و یا ت  خوات 

چه که بود چنان او را به بند کشید که اگر پرستار برای  

معاینه ی رسی دوم به اتاق نیم آمد شاید هنوز  

پرستاری که داخل آمده و با چشمان رسخ  خواب بود.  

و هنوز مست خواب او روبرو شده بود، با خنده کنایه  

 زد و گفت :  

 مثال همراه بیمارید شما؟ همش که خواب بودین.   _ 

سورنا جوات  نداد چون تمام وجودش به چشمان  

، کم   بسته ی ساحل زل زده بود، طبق تشخیص دکیر

یم شد و او نیم دانست با بیدار شدنش  کم باید بیدار 
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میخواین فشارتونو چک    _ چه قرار بود رخ دهد؟ 

کنم؟ فکر کنم خودتون هم به همراه نیاز داشته  

 باشید!  

و لبخندی دندان نما تنگ جمله اش بست. اما سورنا  

 بزند، دست ت   
ر
بدون آنکه نگاهش کرده و یا حرف

حال ساحل را در دست گرفت و بوسید. کاش  

ر به دو هفته ی قبل  چ شمانش را باز یم کرد و همه چی 

 برمیگشت. انگار هر دو از کابوس برگشته باشند.  

پرستار که ت  توجیه سورنا توی ذوقش خورده بود با  

رس سنگیتر که به رفتارش یم داد مشغول چک کردن  

عالیم حیاتر شد و دیگر مزه پراتر نکرد. هنوز باورش  

ریض مقابلش در اثر فشار رواتر بیماری  نیم شد م

سایکوز به بیمارستان آورده شده بود. ظاهر زیبا و  

آرامش با بیماراتر که تا به حال دیده بود بسیار  
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ر همرایه مانند مرد   متفاوت بود، شاید هم با داشیر

ر   مقابلش، جای تعجب داشت که چطور اسی  چنی 

و   واقعه ی هولنایک شده بود. هر چه که بود بند 

بساطش را جمع کرد و ت  هیچ حرف دیگری از اتاق  

ون زد.    بی 

 🍀 
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حرف های دکیر در گوش سورنا تکرار یم شد و موچ   

از شادی و ناباوری در وجودش به جریان یم افتاد و  

ترش ناشناخته و قوی هم به دلش یم تازید  همزمان  

که اما و اگر های ناامید کننده ی فراواتر به دنبال  

داشت. دلش نیم خواست حاال که سوسوی امیدی  

ش را کمرنگ کند اما   تابیده بود با انرژی منقر اش تاثی 

 چه میکرد که ناخودآگاهش ترسیده شده بود.  

 سخت و عجیب بود  هنوز هضم حرف های دکیر 

ر نشانه های بهبودی ایجاد شده بود برایش   اینکه اولی 

باورنکردتر بود، این اواخر داشت به این باور یم رسید  

 اش برداشته شده، داشت  
ی

که لطف خدا از او و زندیک

دیگر قبول میکرد که بقیه ی عمرش را باید در حال  

تقاص پس دادن باشد و حاال درست در نقطه ای  

ه کننده ی امید به رس تا پای  ایستاد ه بود که نور خی 
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 برایش به  
ی

 اش تابیده و جلوه ی دیگری از زندیک
ی

زندیک

 تصویر کشیده شده بود.  

ه به   دست ت  رمق ساحل را چند بار بوسید و خی 

 چشمان بسته اش لب زد :  

 چقدر   _ 
ی

دلی  یه بار دیگه صدام کن تا یادم بیاد زندیک

 قشنگ بود!  

 *** 

م از وقتر آمده بود یک کلمه هم حرف نزده  مینا خان

بود انگار کلماتش تمام شده و زبانش قرار نبود حرکتر  

 داشته باشد.  

اشک های سورنا و بغض مشهود گلویش، شوکه اش  

ه به نقطه ی نامعلویم سکوت کرده   کرده بود، خی 

بود و نیم دانست چه کند؟ شم مادرانه اش نسبت به  

ر نبود، آن د  خیر مریض احوال درون  ماجرا خوشبی 
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ب و   اتاق را نیم پسندید، ماریا گفته بود صورت ضر

زخیم دارد و خودش فکر یم کرد با این همه مشکل و  

وحواشر چرا پشش دست از عالقه به آن دخیر بر  

 نیم داشت؟  

نگاری که به یکباره خط خورده بود و عشقر که با این  

 ترساند، یم ترسید چند  شدت ظهور کرده بود او را یم 

صباح دیگر پشش تی به اشتباهش برده و دیگر همه  

ر از دست همه در برود، مادر بود و نیم توانست   چی 

مقابل دلشوره هایش سد بسازد اما آیا اشک های  

ی را ثابت کند؟   ر  خالصانه ی پشش نیم توانست چی 

ون فرستاد و نگاهش را به   کالفه نفس آه مانندش را بی 

ر کردن  سمت  ماریا فرستاد که مشغول باال و پایی 

 شبکه های تلویزیوتر بود.  
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او هم از وقتر برگشته بودند در خودش فرو رفته  

 بود. مینا خانم روی مبل مقابلش نشست و گفت :  

 نفهمیدی یک مرخص میشه؟   _ 

ماریا با این حرف مادرش از افکار ت  رس و ته و پر  

ون پرید و به طرف مینا خانم چرخید،  تشویشش  بی 

حاال که اطالعاتش را با پریوش روی هم گذاشته بود  

یم فهمید سورنا و آن دخیر چقدر پیش رفته اند و  

ش تازه به گوش آنها رسیده است اما با همه ی   خی 

اینها آنچه که در خانه ی برادرش دیده بود او را گیج و  

 رسدرگم کرده بود.  

 واب داد :  با ت  حایل ج

سم!   _  ی بیی ر  انقد توی ذوقم خورد که یادم رفت چی 

مینا خانم دوباره آه کشید و ناامید تر از قبل با خودش  

 زمزمه کرد :  



  

  
 2991 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 چیکار کنم با این پش؟!   _ 

 ماریا آب دهانش را قورت داد و با احتیاط پرسید :  

 مامان داداش واقعا میخوادش نه؟!   _ 

 داد :  و بدون انتظار جوات  ادامه 

من تا حاال گریه شو ندیده بودم، دیدی چه جوری   _ 

 اشکاش یم ریخت؟  

این حرف داغ دل مینا خانم را تازه کرد و قلبش را  

سوزاند. هر بار که یادش یم آمد قلبش از هژار جا ناله  

 رس یم داد.  

با ت  طاقتر و رنگ و روتی رسخ و ناالن روی پایش  

 کرده زمزمه کرد :  کوفت و بغض  

ه براش! چی به رس بچم اومده؟؟   _   الیه مادر بمی 
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هر کدامشان به تنهاتی نشسته و دیده و شنیده  

شان   ی دستگی  ر ر یم کردند تا بلکه چی  هایشان را آنالی 

شود، ماریا که هر لحظه مرغ ذهنش از شاخه ای به  

 شاخه ی دیگر یم پرید،  

در عقب راندنش   مردد و با دودیل فکری که مدام سیع 

را داشت عاقبت به زبان آورد، نیم خواست یک  

نگراتر دیگر به جان مادرش بیندازد اما آنچه که دیده  

 بود را هم نیم توانست هضم کند.  

مامان وقتر رفتم خونه ش، به عالمه شیشه   _ 

شکسته توی هالش پخش و پال بود! کیل وسیله  

 شکسته بود.  

ه تازه داشت این را از او یم شنید با  مینا خانم ک 

چشماتر اشک بار هاج و واج رسش را بلند و نگاهش  
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کرد، ماریا که از نگاه جاخورده ی مادرش پشیمان  

 شده بود من من کنان زمزمه کرد :  

مامان راستش من میگم نکنه خود داداش زدتش که   _ 

االن انقد ناراحت بود؟ اگه خونه شو یم دیدی انگار  

 نفجر شده بود.  بمب م

چشمان مینا خانم گشاده شد و قلبش ترسیده تکان  

خورد، تحمل این یگ را دیگر نداشت، سورنایش کیم  

ی را   خشن و ت  مالحظه بود اما آیا یم توانست دخیر

ب و زخیم کند؟    که دوستش داشت ضر

پری میگفت هفته ی قبل، داداش رفته خونه شونو   _ 

ه، بچه ی زن کسیه  و گفته ازدواج کرده، میگفت دخ یر

 که کامران ...  

به اینجا که رسید دیگر نتوانست ادامه دهد، چطور از  

واژه ی قتل استفاده یم کرد و نفسش بند نیم آمد؟  
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کامران اگر با سورنا خصومت داشت برای او  

پشعموی مهرباتر بود که حاال در معرض اعدام قرار  

 گرفته بود.  

قورت داد و نفس عمیقر کشید تا جمله  بغضش را 

 اش را طور دیگری ادامه دهد : 

 چقد همه چی درهم و برهم شده مامان!   _  

خانم سکوت کرده بود و پایش عصت  تکان یم خورد،   

مانده بود غصه ی چه را بخورد؟ اگر این ازدواج رس  

یم گرفت چطور یم توانست در چشمان مهتاب خانم  

 نگاه کند؟ فکرش در  

  

 ]07:03 08.08.20[  

 آن واحد به هزار جا رسک یم کشید.  
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 ماریا نیم نگایه به مادرش انداخت و زمزمه کرد :  

همش فکر یم کنم یه دلیل پشت پرده ای اینا رو   _ 

بهم وصل کرده، مگه داداش تا چند وقت قبل با حاج  

 بابا بخاطر نگار بحث نکرد؟؟ 

پرده ی ماریا برای او آتش زیر  حرف های ضی    ح و ت   

خاکسیر شده بود، هر چه او تالش داشت دلش را با  

این موضوع صاف کند، ماریا به آساتر همه را به  

رویش آورده بود. مینا خانم دیگر از پس تجزیه و  

تحلیل هایش بر نیم آمد، هر بار کیم ذهنش را با یک  

و  توجیه رسگرم یم کرد حرف دیگری یم شنید و داشته 

نداشته اش زیر سوال یم رفت و حاال مانده بود این  

 کار قبیح را به پشش بچسباند و یا نه؟!  

آوردن نام کامران هم در این میان باعث شده بود کیم  

از شدت فاجعه ی ازدواج پشش کم کند، باید خدا را  
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شکر یم کرد که فقط باید غصه ی پنهان کاری اش را  

عمری که معلوم نبود چند صباح دیگر   یم خورد نه

 به پایان یم رسید.  

هر بار که به این موضوع فکر یم کرد تمام وجودش  

فرو یم ریخت و وحشت به تمام تنش مستویل یم  

 شد.  

ر حاج محمد که آمد باعث شد از   صدای خانم گفیر

ون آید، کاش زودتر به نتیجه ی   گرداب فکری اش بی 

 غافلگی  یم شدند،  معقویل دست یم یافتند و ک
میر

حاال عالوه بر دلشوره ای که برای کامران داشت غصه  

ی سورنا هم اضافه شده بود. با کرختر از جا بلند شد  

و به استقبال همشش رفت، ماریا هم به تبعیت از  

 را  
ی

بتر خنک خستگ خانه رفت تا با رسر ر مادرش به آشیی

ون کند.    از جان پدرش بی 
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روی زار همشش اخم   حاج محمد با دیدن رنگ و 

 کرد و گفت :  

 چی شده خانم؟ احوالت چرا پریشونه؟   _ 

ر آنکه دستر به   مینا خانم کت همشش را گرفت و حی 

 رویش یم کشید جواب داد :  

 امروز رفتم پیش سورنا.   _ 

 ابروی حاج محمد باال پرید و میناخانم ادامه داد :  

ون، اون  اما قبل از اینکه بریم  _  باال خودش اومد بی 

 دخیر حالش بد شده بود داشت یم بردش بیمارستان.   

 حاج محمد دل نگران وسط حرفش پرید و گفت :  

ر بیمارستان؟    _   چی شده بود؟ رفتی 
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مینا خانم که بعد از شنیدن حرف های ماریا به  

دلشوره هایش افزوده شده بود بدون اینکه مقدمه  

  اصل مطلب و گفت :  ای بچیند یک راست رفت رس 

ه رو دیده میگه زخیم   _  ! ماریا صورت دخیر حاچ 

بوده، خونه ی سورنا هم بهم ریخته بوده، نکنه  

 پشمون بالتی رسش آورده؟؟  

حاج محمد که با ابروهای پیش کشیده و نگران  

داشت گوش یم کرد با به پایان رسیدن حرف مینا  

 د و گفت :  خانم، رسزنش بار نگاهش کر 

بچه شدی خانم؟ سورنا هر چقدر کله خر باشه،   _ 

 دیگه دست رو اون دخیر که بلند نیم کنه.  

ه خانواده ایم نداره   _  ؟؟ دخیر از کجا معلوم حاچ 

 سورنام که عصت  بشه هیچی جلودارش نیست.  
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ال اله اال هللا، بس کن حاج خانم! کار سورنا   _ 

وقت قبل  نیست، اون جراحتا کار تصادفه، چند 

 تصادف خییل بدی کرده هنوز درمون نشده.  

 برق به چشمان مینا خانم دوید و بالفاصله پرسید :  

دار شدی؟   _  ؟ از کجا خی   حاچ 
ی

 راست میگ

 پوریا گفت.   _ 

نفس جامانده در سینه ی مینا خانم با این حرف آزاد 

شد و بعد از ساعت ها توانست با خیال راحت یک  

گوشه نشسته و افکارش را رس و ساماتر بدهد،  

خودش را روی مبل رها کرد و این بار با لحتر عصت  و  

 کالفه غرغرکنان گفت :  

بیاد بشینه حرف بزنیم ببینیم دردش چیه؟ هر   _ 

کدوممون یه تیکه از ماجرا رو میدونیم، تلگرافر باید  

 باخی  شیم چیکار کرده و میخواد چیکار کنه؟  



  

  
 3000 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ی که معلومه اینه که  چی بگم   _  ر حاج خانم؟ تنها چی 

 قصدش جدیه.  

مینا خانم که یم دید تنور داغ داغ است با زیریک  

 پرسید :  

؟ حاج محمد شانه   _  یعتر شما رضایت میدی حاچ 

 ای باال انداخت و گفت :  

 چاره ی دیگه ای نداریم، رفته عقدش کرده.   _ 

 *** 

ز بیمارستان مرخص شده و  چند روزی بود که ساحل ا

سورنا با هزار امید تازه شده او را به خانه آورده بود،  

ده تری از الطاف و   حاال با همفکری دکیر موج گسیر

ی که یک ماه   ر توجهش را شامل او یم کرد تا بلکه چی 

انتظارش را کشیده بود بالخره به عینه ببیند اما هر  

هفته  چه بیشیر یم گذشت ترسش بیشیر یم شد، یک 
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ای بود که رفتار ساحل تغیی  کرده بود، دکیر گفته  

ر مرز خیال و واقعیت است و    بود در حال شناخیر

خوشبیتر سورنا با این بهبود کم رسعت داشت کم کم  

ر یم رفت.    از بی 

سکوت همچنان یار وفادارش بود اما نکته ی قابل  

سورنا اجازه  توجه، قطع شدن جیغ و داد هایش بود،  

ی مالقات به هیچکس را نیم داد، مینا خانم که  

اضار داشت تصوراتش را کنار زده و خودش ساحل را  

ببیند با مخالفت سورنا مواجه شده بود که دیدار  

مجدد را به روزهای آینده موکول کرده بود، روزهاتی  

 که خودش هم نیم دانست یک قرار بود فرا رسد.  

پریشاتر و فکر و خیال  هر روزی که یم گذشت  

ی به ذهنش هجوم یم آورد، او که بعد از   بیشیر

شنیدن حرف های دکیر با امیدواری زیاد هر لحظه  
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منتظر بود تا واکنش جدیدی از ساحل ببیند حاال  

پکر و ت  حوصله شده و مردد مانده بود که نکند باز  

اتفاق ناراحت کننده ای در وجودش افتاده بود. دکیر  

و آرامش بیشیر تجویز یم کرد و او آنقدر   به او صی  

عجول شده بود که حوصله ی انتظار نداشت، تمام  

دلخوشر اش گه گداری دقت و توجه از جانب ساحل  

بود که بعد از ت  هوش شدن یکباره اش این روزها  

 بیشیر شده  

  

 ]07:03 08.08.20[  

اد و بعد  بود، گایه اوقات به سوال هایش جواب یم د

از اینکه سورنا هیجان زده از او حرف بیشیر یم  

خواست دیگر سفت و سخت پای سکوتش یم  



  

  
 3003 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

چسبید و کالیم از دهانش در نیم آمد، گایه هم تمام  

 روز یک گوشه یم نشست و فقط  

»نمیدانم« به زبان یم آورد و آن وقت بود که غم دنیا  

به دل سورنا یم نشست چون دیگر با هیچ حربه ای  

 آرام نیم شد.  

 🍀 
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درست یک ماه از آن روز فاجعه باری که در  

خانه از حال رفته بود یم گذشت، یک ماه که   ر آشیی

 شان را سیاه کرده بود، یک مایه که  
ی

سایکوز زندیک

 قدر یک سال دردشان داده بود.  

  

سورنا با تردید فرمان را به سمت هاییی مارکت نزدیک  

خانه اش چرخاند و نگایه به ساحل فرورفته در  

سکوت انداخت، هر بار که از مطب دکیر برمیگشت  

ر و کالفه یم شد، او عصت  بود و   همینقدر خشمگی 

دکیر امیدوار، از دست همه شایک بود که برایش  

بیشیر بودند، دلش یم  خواستار صی  و حوصله ی 

خواست با فریاد از آنها یم خواست ساکت باشند و او  

را به حال خودش بگذارند تا با این درد ت  درمان کنار  

 بیاید.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

دلش یم خواست به آنها یم فهماند که حرف زدن  

آسان بود و عمل کردن به آن دل شی  یم خواست!  

شده  تحمل اینکه هر روز صبح با ت  تفاوتر اش روبرو 

و هر چند روز یک بار یک واکنش کوچک از او  

مشاهده کند، از عهده ی هرکیس بر نیم آمد، مگر  

چقدر قدرت داشت نیمه ی جانش را گرفتار بیماری  

 دیده و آرام و قرار داشته باشد؟؟  

با اعصاب خردی روبروی هاییی متوقف کرد و با  

اال دیگر  خودش اندیشید که ساحل را چه کند؟ ح

مدت زیادی بود که جیغ و داد از او نشنیده بود اما  

دِلدل نگرانش که این حرف ها حایل اش نیم شد،  

ر بگذارد و یا با خودش همراه   مانده بود او را در ماشی 

 کند؟   
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 بزند و تمام آن روزهای کابوس  
ر
یم ترسید کیس حرف

بار به یک آن پیش چشمش زنده شود، چاره ای هم  

ش به ته دیگ  جز خرید ن  داشت، حاال دیگر کفگی 

 خورده بود.  

وع کرد   د برداشت و رسر کاغذ و قلیم را از درون داشی 

ر اقالم مورد نیازش تا حداقل آنجا وقت   به نوشیر

ی تلف کند. نگایه به ساحل انداخت و محتاط   کمیر

 زمزمه کرد :  

م خرید ویل جلدی بر میگردم باشه  _  دلی  من االن می 

ن آنکه نگاهش کند رسی تکاند و  عزیز؟ ساحل بدو 

ه شد. کاش به جای   ون خی  بدون حرف دیگری به بی 

 درک بعیصر جمالت کیم بیشیر حرف یم زد.  

ر پیاده شد، حاال   سورنا رسخورده آه کشید و از ماشی 

او را هم داشت و هم نداشت، ذهتر که با دنیای  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

وی  واقیع یه قطع و وصل یم شد فقط باعث درد ر 

دردهایش بود. با نگایه دردمند به ساحِلساحل کز  

ر را قفل کرد. اینکه   د و ماشی  کرده، سوییچ را فشر

بخاطر سالمتر اش این همه محافظه کاری یم کرد  

قلبش را یم سوزاند اما چاره ای نداشت یک لحظه  

 غفلت ممکن بود یک عمر پشیماتر به بار آورد.  

هاییی راه افتاد تا هر چه  با گام های رسی    ع به سمت 

زودتر کارش را تمام کند، نیم خواست وقتر برگردد با  

جای خایل اش روبرو شود، وقتر پای ساحل در میان  

ر یم شد.    یم آمد، نسبت به همه ی دنیا بدبی 

ر که وارد فروشگاه شد باد رسد کولرها به   همی 

ما آنقدر  صورتش خورد و کیم از التهابش کاسته شد ا

د. نفس عمیقر   وقت نداشت که از رسدی هوا لذت بی 

کشید و شاگرد مغازه را پیدا کرد. ضمن آنکه مدام به  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر گردن یم   طرف خیابان و ساحل نشسته در ماشی 

 کشید، برگه را در دستش چپاند و گفت :  

اییه که یم خوام، شماره مو اون زیر   _  ر این لیست چی 

کردی لطفا بهم زنگ  نوشتم هر موقع همه رو آماده  

 بزن بیام حساب کنم.  

نوشیدتر و آب معدتر از یخچال برداشت و بعد از  

ر به راه   اینکه آن را جداگانه حساب کرد به طرف ماشی 

 افتاد. 

ر   ساحل ساکت و صامت رسش را به شیشه ی ماشی 

 تکیه  

داده و نگاهش به نقطه ی غریت  گی  کرده بود. قلب  

ج سینه اش تی  کشید و پر غصه نگاهش کرد.  سورنا کن

روزهاتی را بخاطر یم آورد که صدای رسخوش و  

ر نشسته و او را به وجد یم   هیجان زده اش در ماشی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر پریدن هایش و انرژی که به   آورد. باال و پایی 

اطرافیانش یم پاشید. روزهاتی که آنقدر بعید به نظر  

 شود.  یم رسید که گوتی قرار نبود دیگر تکرار 

حاال تمام وجودش اسی  این سکوت هولناک و آینده  

 اش هم در ابهام و نامعلویم غرق شده بود.  

ر شود قفلش را زد و بعد   بدون اینکه سوار ماشی 

 و  
ی

ر آورد. با دلدایک شیشه ی سمت ساحل را پایی 

هزاران امید و انتظار نگاهش کرد. حاال دیگر زخم های  

ست یم انداخت،  روی صورتش خشکیده و یگ یگ پو 

شاید هفته ی دیگر گچ دست و پایش هم باز شده و  

 یم توانست راحت قدم بردارد.  

سورنا کنار شیشه ایستاد و رسش را به سمت ساحل  

خم کرد اما او ت  توجه و با چشمان راه گرفته هنوز به  

ه بود.   همان نقطه ی قبیل خی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

عالقه ی سورنا نبود، او  این سکوت مانیع برای ابراز 

هیچ فرصتر را برای بیان عشقش به او از دست نیم  

داد. چند بار صورتش را بوسید و سپس آبمیوه را باز  

 کرده و با احتیاط به لب هایش نزدیک کرد و گفت :  

 _   !  یکم بخور جیگرت حال بیاد دلی 

 ساحل رویش را برگرداند و آبمیوه را پس زد.  

ر دلش ماسید و یاس روی چهره  تمام انرژی سورنا د

 اش رد انداخت. در دلش غرغرکنان زمزمه کرد :  

این دکیر لعنتیم نفسش از جای گرم باال میاد.   _ 

کجای این واکنشا خوبه که امیدوار باشم؟ بیاد باهام  

حرف بزنه اصال داد و بیداد کنه نکه سایل یه بار دو  

 جمله بگه.  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

افکارش را پس  با دندان قروچه نفس عمیقر کشید و 

زد. باید بیشیر از اینها صبوری به خرج میداد. آبمیوه  

 را دوباره به لب هایش نزدیک کرد و گفت :  

خوشگِل سورن! یه چیکه بخور هوا گرمه حالت جا   _ 

 میاد قربونت برم!  

 واکنش ساحل ناامید کن  

  

 ]07:04 08.08.20[  

 نده بود، حتر نیم نگایه هم خرجش نکرده بود.  

سورنا آیه کشید و رویش را برگرداند، دستان مشت  

شده اش داشت مرز باریک صی  و طغیانش را نشان  

یم داد و او با تمام قوا سیع داشت مقابل ساحل  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

خشمش را پنهان کند، نیم خواست یک بار دیگر با  

 عصبانیتش او را بدحال کند.  

ر    تلفنش که زنگ خورد، پشت به ساحل به ماشی 

ون کشید، درس و   تکیه زد و آن را از جیبش بی 

کت و کار و بار، همه را بوسیده و کنار   دانشگاه، رسر

گذاشته بود و ت  هیچ چشمداشتر خودش را وقف او  

ر فداکاری ها   ی جز همی  ر کرده بود، مگر عشق چی 

 بود؟  

ر که تلفن در دستش جفت و جور شد و نام حاج   همی 

کرد و تازه یادش    احمد را آن میان دید قلبش لرزی

افتاد مصیبت دیگری هم برای غصه خوردن وجود  

 داشت.  

شماره ی حاج احمد به یک آن او را از غم ساحل  

رهانید و با غصه ی اوضاع کامران روبرو کرد. اگر  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

بازهم نتیجه ای از پرونده اش حاصل نیم شد، دیگر  

 نیم دانست با این همه در بسته چه کند؟  

 فن را به گوشش چسباند و ت  جان زمزمه کرد :  تل

 _   !  سالم حاچ 

؟   _   سالم پشم، کجاتی

 سورنا سنگ ریزه ی زیر پایش را جابجا کرد و گفت :  

ی شده؟   _  ر ، خی  باشه چی  ون حاچ   بی 

آنقدر ناامیدی بر او تازانده بود که حتر فکرش را هم  

ر خی  خوشر    باشد.  نیم کرد دانش حامل چنی 

حاج احمد که غم صدای سورنا را حس کرده بود،  

  
ی

انتظارش را طوالتر نکرد و خییل زود با هیجان زدیک

 گفت :  

 نتیجه ی جلسه کمیسیون پزشگ اومد پشم!   _ 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

قلب سورنا به یک آن از جا کنده شد و ترسیده تکیه  

ر گرفت و با دهاتر خشک شده لب زد   اش را از ماشی 

 : 

؟   _   چی

ناامیدی از هر واجش عیان بود. حتر نا نداشت از  

سد. آنقدر حواسش پرت بود که حتر   نتیجه اش بیی

ی   ر لحن هیجان زده ی دانش هم توجهش را به چی 

 جلب نکرد.  

 دانش خنده ی کوتایه کرد و با خوشحایل گفت :  

ه پشم! نگران نباش!   _   خی 

بیماریشو  مقتول هنگام مرگ بیمار بوده، پزشگ قانوتر  

  50تایید کرده و این یعتر نقش کامران در قتل به 

 درصد کاهش پیدا کرده!  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

البته فعال تاییدیه های اولیه اومده، احتماال یک  

کمیسیون دیگه هم قراره برگزار بشه که رای نهاییو  

میده، اما مسئول بخشش امروز بهم گفت که تقریبا  

 اول و آخر یکیه!   تو اکیر موارد رای جلسه ی

 صورت سورنا از هیجان و ناباوری بود، با  
ی

رنگ پریدیک

ر یم   لکنت زبان و دیل که در سینه داشت باال و پایی 

 شد لب زد :  

! آی خدا باورم نمیشه!   _  ر  آخ حاچ  خوش خی  باشی 

 و شگفت زده دستر به صورتش کشید!  

 دانش شاد و پرانرژی خندید و گفت :  

ر االن تایید  _  یه اش به دستم رسید، در شانس به  همی 

 رومون باز شده پشم! خدا رو شکر!  

؟؟؟   _  ر  به خودشم گفتی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

م بازداشتگاه، احتماال امروز بتونم   _  نه االن دارم می 

  
ر
مالقاتش کنم. اظهارات بهرام به عالوه مدارک باف

مونده از خونه اشم که هست دیگه خیالمون راحته،  

، به احتمال  با رای   ر کمیسیون حکمش خییل میاد پایی 

ی یم کنند.    خییل زیاد خود مقامات براش تصمیم گی 

 سورنا در حایل که هنوز شوکه و ناباور بود زمزمه کرد :  

! وسط   _  ای خدا شکرت، چه خی  خوت  بود حاچ 

 این همه بدبختر بدجوری بهش نیاز داشتیم!  

 انشاءهللا خی  آزدایش!   _ 

سورنا ت  هوا به طرف ساحل چرخید و تا آمد جواب  

حاج احمد را بدهد چشمش به چانه ی لرزان و اشک  

ر زیر پایش   های لغزیده روی گونه اش افتاد، انگار زمی 

خایل شد، قلبش دیوانه وار به کوبش افتاد و جمله در  

دهانش ماسید، نفهمید چطور خداحافظر کرد و تلفن  
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 نیم کرد وسط بهشت بود و  را کناری انداخت، 
ر
فرف

ر بردن تمام   یا جهنم، اشک های ساحل توان از بی 

 تاب و توانش را داشت.  

ر داخل برد و با دلواپیس   رسش را از شیشه ی باز ماشی 

 زمزمه کرد :  

؟   _   دلی  چی شد؟ چرا گریه یم کتر

اشک های دخیر بیشیر چکید و قلب سورنا فرو  

 ریخت.  

! چرا گری  _   ه قربونت برم؟ چی شد مگه؟  یه یه دلی 

چانه ی دخیر یم لرزید و اشک هایش با رسعت یم  

 چکید اما زبانش به کامش چسبیده بود.  

ر را دور زد   سورنا وحشت کرده و پر از ت  قراری ماشی 

و سوار شد، آخرین باری که اشکش درآمده بود همان  
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   یگانه علیزاده 

لش را از دست داده و به داد و   شت  بود که او کنیر

اده بود و حاال نیم دانست چی باعث این  بیداد افت

 حال بدش شده بود.  

ر که نشست خودش را به سمتش پیش کشید و   همی 

شانه هایش را گرفت. سیب گلوتی که جابجا یم شد و  

ر زدنش را   لب و چانه ای که یم لرزید قدرت به زمی 

 هم داشت.  

چند بار صورت خیسش را بوسید و دل نگران و  

   ترسیده زمزمه کرد : 

ی افتادی؟ آره   _  ر عزیزعزیِز سورن؟ چی شد؟ یاد چی 

قربونت برم؟؟ و همان لحظه آمبوالنیس پر رس و  

وع به حرکت کرد، لحظه   صدا از آن طرف خیابان رسر

ای صدای جیغ و داد به قدری زیاد شد که رس سورنا  

ت  هوا به آن طرف چرخید، جاتی که چند مرد و زن به  
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   یگانه علیزاده 

ود کوفته و ضجه یم زدند، جاتی که  رس و صورت خ 

 امتداد نگاه ساحل بود...  

قفسه ی سینه اش تنگ شد و تا بفهمد باید چه کند  

بغض ساحل ترکید و صدای هق هق مظلومانه اش  

ر را    تمام ماشی 



  

  
 3020 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 
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   یگانه علیزاده 

  

مسخ و ت  حرکت مانده بود، حتر جرئت نداشت  

رسی  پلک بزند تا مبادا تصویر پیش رویش محو شود.  

که آرام آرام روی سینه اش سقوط یم کرد و اشک  

وع به خیس کردن تر   هاتی که از همان لحظه رسر

تش کرده بود، تمام بدنش را خشکانده و قدرت   رسر

واکنش را از او سلب کرده بود، دستانش در شل ترین  

حالت ممکن هنوز دور شانه های او بود و سیب  

انه منتظر مجوز عبور! اما  نای یک  گلویش ت  صی 

 اینچ حرکت را هم نداشت!  

ر ذهنش داشت ماجرا را به شکل ناامید   نیمه ی بدبی 

کننده ای برایش بازبیتر یم کرد و قسمت خوشبینش  

با امید و رجا نور گشایش به ذهنش یم تاباند، اما در  

واقع، آنقدر که هر بار به نومیدی رسیده بود حال هم  
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   یگانه علیزاده 

یم کرد. یم   ناخودآگاه از بدبیتر ذهنش داشت تبعیت 

ترسید اشک های ساحل که به پایان رسد باز در  

ین حالت با حرف هایش   خود فرورفته و یا در بهیر

ثابت کند که او را نیم شناسد و روز از نو، روزی از  

 نو...  

با نهایت احتیاط تلفنش را ت  صدا کرد تا مبادا تماش،  

اند، شاید هیچ وقت  دخیر در آغوشش را از جا   بیی

فکرش را هم نیم کرد روزی از شنیدن هق هقش تا  

بدین حد دچار احساسات ضد و نقیض شود، با تمام  

 اش  
ی

بدبیتر که داشت نیم توانست منکر هیجان زدیک

روز ساحل را هیچ وقت انقدر   30شود، در تمام این 

ر   نزدیک به خود احساس نکرده بود، لحنش در همی 

یک که گفته بود پر بود از آشناتی و  چند کلمه ی اند 

 صمیمیت!  
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چندین بار دیگر هم او را به نام خطاب کرده بود اما  

نه با این لحن! و فقط خودش قادر به تشخیص و  

 بیان تفاوت هایش بود!  

  

نیم دانست یک ساعت بود و یا شاید هم بیشیر که  

ساحل در آغوشش هق زده و او فقط توانسته بود  

وسیده و دستش را روی کمرش باال و  شانه اش را ب 

ر کند، آن هم در سکوت کامل، حاال حتر از سایه   پایی 

 ی خودش هم یم ترسید، حرف زدن که پیشکش!  

دو تقه که به شیشه ی سمت ساحل خورده شد هر  

 بود که سورنا  
ر
دو از جا پریدند، همان یک نگاه اول کاف

کرده و اخم کند. بابت  پشک هاییی مارکت را شناساتی  

ایه نثارش و خشن   این وقت نشناش زیر لب بد و بی 

ر را دور زد و با پالستیک   نگاهش کرد، پشک ماشی 
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های بزرگ خریدی که تازه به چشم سورنا نشسته  

بود به طرفش آمد، اما او هم توپش پر و چشمانش  

پر از طلبکاری بود، سورنا چشم غره ای رفت و با ت   

و و وضعیتش نگاه گرفت، دلواپس ساحیل  توجیه به ا

بود که حال رس از سینه اش برداشته و مشغول  

خشک کردن صورتش بود، این همه طبییع رفتار  

کردنش داشت او را یم ترساند، ناخودآگاهش انتظار  

ر را باز کرد   دیگری داشت! پشک که درب عقب ماشی 

و پالستیک ها را گذاشت فرصت فکر کردن بیشیر از  

لب شد و متعجب به عقب چرخید. با همه ی  او س

ی   ر ی هایش این همه راحت رفتار یم کرد و یا چی  مشیر

 در سورنا دیده بود؟  
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داداش شونصد بار بهت زنگ زدم خو چرا جواب  _ 

نمیدی؟ از اون موقس دارم نگات یم کنم همینجا  

  .  مجسمه وارم نشستر

 سورنا جوابش را نداد و فقط گفت :  

 سیم داری؟  دستگاه ت   _ 

ر مانده بود که به او جواب پس بدهد.    همی 

ش را کم کرده و با حواس   یم خواست هر چه زودتر رسر

جمیع توجهش را به ساحل بسپارد، یم ترسید هر  

لحظه مثل انبار باروت منفجر شود. پشک که از  

ر پالستیک ها فارغ شده بود، دستگاه را از   گذاشیر

ون کشید و گفت :  جیبش  آره دیگه پس واسه   _ بی 

 چی خریداتو آوردم تا اینجا؟  

معلوم بود که بیشیر از انتظارش از او شایک است،  

شاید هر وقت دیگری بود سورنا چشمه ای از  
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خشمش را نشان میداد اما حاال و با این اوضاع  

 ساحل نه! کار درستر نبود.  

به طرز    هنوز از زیر چشم حواسش تی اوتی بود که

نگران کننده ای رفتار نرمایل داشت و خودش هم گیج  

 مانده بود که آرامش قبل از طوفان است و یا بعدش؟  

ت  حواس پول را پرداخت کرد و رسیدش را گرفت،  

لحظه ای که داشت پشک را تی کارش یم فرستاد ت   

هوا دست در جیبش کرد و اسکناس قابل توجیه  

ون کشی د، شاید از خودرسی پشک عصباتر شده  بی 

بود اما از اینکه مجبورش نکرده بود این همه راه تا  

فروشگاه برود باید از او سپاسگذار یم بود. پشک را  

 صدا کرد اسکناس را به دستش داد و گفت :  

 دستت درد نکنه پش!   _ 
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ر را را به حرکت انداخت تا فرصت چک   و بعد ماشی 

د، شاید هم این پول صدقه ای  و چانه را از او بگی  

 برای دو اتفاق خوش و مبارک آن روزش بود.  

چند دقیقه ای که از حرکتش گذشت آرام آرام به  

 طرف ساحل چرخید و نگاهش کرد،  

حاال که دوباره با او تنها شده بود مانده بود چه کند؟  

یم ترسید حرف بزند و ساحل پرت شود به همان  

 خیال ناخوشش.  

هر لحظه هم که احتماالت نگران کننده تری به  

ذهنش یم رسید با همه ی این ها تا رسیدن به مقصد  

تمام توجهش را از زیر چشم نثارش کرد تا بلکه به  

 نتیجه رسیده و بتواند حال عجیبش را رمز شکافر کند.  

 *** 
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از وقتر به خانه برگشته بودند، ساحل مست خواب  

هم باز نکرده بود، تحت تاثی   حتر الیپلکش را 

ی بود که حتر    اش چنان غرق ت  خی 
ر
داروهای مرصف

این پهلو و آن پهلو هم نشده بود. سورنا ساعت اول  

بدون فاصله باالی رسش نشسته و همه تن چشم  

نگاهش کرده بود تا بلکه چشمان زیبایش را باز کرده و  

 تمام شک و تردیدش را زدوده و یک امید و شور  

  

 ]18:15 10.08.20[  

ک   واقیع به دلش بتاباند اما انگار انرژی زیادی از دخیر

هدر رفته بود که با این شدت تن به خواب داده بود.  

سکوت و سکون ساحل که طوالتر شد آخر رس از ت   

 برخاست و برای جابجا کردن  
ی
کاری و ت  حوصلگ

خانه رفت، در  ر حایل که  وسایل و خریدهایش به آشیی
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هر چند دقیقه یک بار با ت  طاقتر به اتاق خواب  

برگشته و چکش یم کرد که مبادا بیدار شده و دست  

به کار خطرنایک بزند، حاال دیگر هر احتمایل از ذهنش  

یم گذشت و چون او را هم مستعد اجرای آن یم  

دیدمجبور بود محافظه کار تر از همیشه رفتار کند. در  

ر مدل شیوه عوض کرده و هر بار  هزا 3روز،  30این 

یک ساحل متفاوت به نمایش گذاشته بود و خییل  

عجیب نبود اگر حاال سورنا به این حرف زدنش  

 داشت امیداری اش را از دست یم داد.  

خرید ها را که به عادت همیشه اش جابجا کرد همان  

ر بار نشست و دوباره به   خانه پشت می  ر جا درون آشیی

انش زنگ زد. فعال ذهنش آنقدر درگی  بود که نیم  د

توانست جوات  به تماس های ت  شمار خانواده اش  

که از بعدازظهر به سمتش روانه شده بود، بدهد.  
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حدس زدنش زیاد سخت نبود، مسلما در مورد  

ش قرار بود از او   پرونده ی کامران و گشایش اخی 

  حرف بکشند و چه بسا که عمویش مهماتر تدارک 

دیده و از او دعوت به عمل بیاورد. اما نه حال و  

حوصله ی دورهیم را داشت و نه توانش را. حال  

نامعلوم ساحل و چند و چون رفتارامروزش تمام روزنه  

 های فکری اش را بسته بود.  

 پیچید ت  هوا از فکر خارج  
صدای دانش که در گوشر

شد، آنقدر آن طرف خط رس و صدا زیاد بود که  

 یش باال پرید و اول پرسید :  ابروها

! رستون شلوغه بعدا زنگ بزنم؟   _   سالم حاچ 

حاج احمد با لبخندی رو به بقیه عذرخوایه کرد و از  

جا بلند شد، نیم خواست بعد از آن همه تماس ت   

 پاسخ، کیس بداند سورنا پشت خط است.  
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 به قسمت خلوت تر خانه رفت و گفت :  

سورنا جان، نه وقتم آزاده پشم کاری  سالم  _ 

؟ سورنا که رس و صدای برادر زاده هایش را یم   داشتر

 توانست تشخیص بدهد به آرایم پرسید :  

 مهموتر پرونده ی کامرانه؟   _ 

 دانش کوتاه خندید و گفت :  

آره جات خایل، کیل احمد بهت زنگ زد چرا   _ 

 نیومدی؟  

م.   _  ر این روزا درگی   شما که میدونی 

 دانش متاثر زمزمه کرد :  

 حالش خوبه؟    _ 

ه، زنگ زدم بگم من این هفته اصال تی اون   _  شکر بهیر

 مرتیکه رو نگرفتم خودش حرکتر نزده؟  
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 شهروز؟   _ 

 سورنا با دندان قروچه تایید کرد و گفت :  

م، نکنه با   _  آره! کال هم از اون و هم از امجد ت  خی 

ر روهم؟    هم ریخیر

د و ضمن آنکه نگاه   دانش تلفن را به گوش دیگرش سیی

تو    _ محتایط به پذیراتی خانه یم انداخت جواب داد : 

کت.    این هفته دو بار اومد رسر

ت زده   ابروهای سورنا به طاق پیشاتر اش خورد و حی 

 پرسید :  

کت؟ شهروز؟   _   رسر

 حتر فکرش را هم نیم کرد، دانش او را ت  خی  بگذارد.  

آره، به همراه وکیلش و تموم سند و مدریک که از تو   _ 

داشت، اومد و با پدرت صحبت کرد، در واقع  
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تهدیدش کرد که یا تو رو منرصف کنه دعوای اونو و  

ی یا یه جور دیگه دست به   امجدو به خودشون بسیی

 کار میشه.  

ون   ر بی  سورنا عصت  از این خی  یکهوتی از پشت می 

 فت :  آمد و گ

؟ غلط کرده با اون   _  ر حاچ  چرا خب به من نگفتی 

  !  همه گند کاریش بخواد تهدیدم کنه عویصر

آروم باش پشم اتفافر نیفتاده که! نمیخواستم تو   _ 

این اوضاع فکرتو پریشون کنم، این کار شهروزم که  

پیش بیتر شده بود، انتظارشو داشتیم ما! اون االن به  

نه...   ر  هر ریسموتر چنگ می 

سورنا وسط حرفش پرید و در حایل که لگدی به  

 کابینت یم کوبید غرغرکنان گفت :  



  

  
 3034 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

، با تهدیدم   _  ر ! مثل زالو چسبیده به اون زمی  لعنتر

 نمیخواد ازش دست بکشه، کثافت!  

زیاد هم بد نشد پشم، خودتو ناراحت نکن! من که   _ 

شدم،  به شخصه دیگه داشتم از سکوتش نگران یم 

دست روی دست گذاشتنش طبییع نبود، گرچه که  

هنوز فکر میکنم هر لحظه ممکنه یه آتییسر به  

 جونمون بندازه. ما هم باید حساب شده کار کنیم.  

سورنا تهدیدش را اصال جدی نگرفت و با اعصاب  

 خردی غرید :  

نه حاچ  شهروز از اون ناکساست، باید دندوناشو   _ 

ه! اشتباه کردیم این چند روز  ریختوگرنه گاز  میگی 

 راحتش گذاشتیم.  

دانش که میخواست از اقدامات این چند روزش  

حرفر بزند با دیدن هیبت حاج محمد درست در یک  
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قدیم اش حرف در دهانش ماسید. نگاه عمیق و  

پرحرفش نشان میداد از وجود سورنا پشت خط  

 باخی  است.  

 ف بزنم احمد!  میخوام باهاش حر  _ 

جمله اش به قدری مقتدرانه بود که فرصت چون و  

چرا برای حاج احمد بافر نگذاشت، فقط توانست با  

ر » پدرت میخواد باهات صحبت کنه «    گفیر

سورنا را از تغیی  مخاطبش باخی  کند، به نظر یم  

رسید غیبت چند دقیقه ای اش همه را متوجه ی  

 خود کرده بود.  

حظه ای دانش را داشت تجزیه و  سورنا که سکوت ل

تحلیل یم کرد با عوض شدن یکباره ی لحنش و بعد  

هم با به میان آمدن نام پدرش اخم هایش درهم رفت  

و پیشاتر اش نبض گرفت. به هیچ وجه حوصله ی  
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ر یگ را کم داشت، کاش پدرش   بحث را نداشت، همی 

 رس صحبت را باز نیم کرد.  

 که تالش داشت  دستر در موهایش کشید و در حایل

 اعصاب خردی اش به کالمش نفوذ نکند لب زد :  

 سالم حاج بابا!   _ 

ر لحن آرام و صلح جویانه اش باعث شد قلب   همی 

اف   د، خب باید اعیر پدرش یک طور دیگر نبض بگی 

 یم کرد مدت زیادی از آخری  

  

 ]18:15 10.08.20[  

خوانده بود یم گذشت، به  ن باری که او را حاج بابا 

راستر در این دنیای پر از غم و ظلمت چرا کار را به  
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اینجا رسانده بودند؟ تلچر روزگار بس نبود؟ باید  

 اوقاتشان را هم مکدر یم ساختند؟  

حاج محمد صد دل را یگ کرد و بالخره دست از  

 کدورت و قضاوت برداشت و گفت :  

 ا اینجا، همه منتظر شمان!  دست زنتو بگی  بی _ 

سورنا نفهمید این جمله چه داشت که همزمان خون  

به صورتش دوید و قلبش مظلومانه آه کشید و  

 سوخت.  

 زنش! زنش!  

ی که دوستش داشت!    دخیر

ر   و بیماری که میانشان سد کشیده بود! کاش همه چی 

مانند این جمله ی پدرش زیبا و انجام شدتر به نظر یم  

 رسید؟  
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 *** 

س   چشمانش از شدت خواب یم سوخت اما اسیر

مخرت  که در وجودش یم جوشید نیم گذاشت  

چشمانش به راحتر بسته شود، هر چه بیشیر فکر یم  

کرد کمیر به نتیجه یم رسید، با اینکه هر شر شکستتر  

را از دم دست ساحل دور کرده بود باز نیم دانست  

 چرا خواب راحت از او گریزان شده بود.  

رس ساحل روی سینه اش بود و حتر عطر حضور او  

ی از دلشوره ی عجیب غریبش کم نیم کرد، با   ر هم چی 

وجود اینکه پدرش هم زیر سیبییل موافقتش را اعالم  

کرده بود اما یک جای کار یم لنگید و ذهن نیمه  

 هاتی را پیش  
ر هوشیارش دست و پا شکسته یک چی 

 بیتر کرده بود.  
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ون  نفس   عمیقر کشید و افکار آشفته اش را بی 

ریخت، باید کیم روشن تر به قضیه نگاه یم کرد تا  

ی جذبش یم شد.    اتفاقات بهیر

هنوز غرق اندیشه هایش بود که جابجا شدن ساحل  

 در آغوشش قلبش را از جا کند.  

ت زده نگاهش کرد که   نفس در سینه اش جاماند و حی 

بالخره داشت بیدار  بهنظر یم رسید پس از ساعت ها 

 یم شد.  

ساحل گیج و کرخت چرچر به تنش داد و با همان رس  

پر سودا کف دستش را روی سینه ی سورنا گذاشت تا  

ون آمده و بشیند. سورنا شوکه   بتواند از حصارش بی 

ان بالفاصله از جا جهید و مقابلش نشست، در   و حی 

س نیم توانست آب  حایل که از هیجان منقر و  اسیر

دهانش را قورت دهد. ساحل با اینکه از آغوشش  
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   یگانه علیزاده 

ون آمده بود، اما هنوز او را ندیده بود، نگاه خایل   بی 

و کدرش یک دور چرخید و سپس روی مردمک  

ی مثل   ر چشمان مهربان و دلنگران سورنا نشست. چی 

وی عجیب و پر توان در سینه اش به جریان   یک نی 

قدرتر داشت که یم توانست با  افتاد، مگر عشق چه 

یک نگاه کوچک، تمام وجودش، ملیون ها سلولش را  

 به واکنش وادارد؟   

اگر هزار بار دیگر هم به دنیا یم آمد، باز او را انتخاب  

میکرد، او که مردانه پای تمام مشکالتش ایستاده و  

 خم به ابرو نیاورده بود.  

یم کرد، پیشاتر اش تی  یم  رسش از درد داشت زق زق 

 که ت  امان در رسش باال و  
کشید و تصاویر و اطالعاتر

ر یم شد داشت تمام انرژی اش را یم گرفت. هر   پایی 

چقدر درد داشت و هر چقدر تمرکز برایش سخت و  
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ناممکن بود، قدرت عشقش به مرد جوان مقابلش  

 بیشیر از آن بود.   

کرد و دست    سورنا محتاط و ترسیده دستش را دراز 

 ظریف و ت  جانش را گرفت و آرام صدایش زد :  

 ساحل؟؟   _ 

 اش غم دنیا را به دل ساحل  
ی

صدای پر از دلدادیک

نشاند، حتر اگر قدرت تشخیصش نقص داشت باز  

جسته و گریخته بدنش داشت تالش هایش را برای  

ر به واقعیت انجام میداد. اما با همه ی این ها،   برگشیر

کل بزرگ همداشت! اینکه تمام  یادآوری اش یک مش

 حوادث اخی  هم به ذهنش مخابره یم شد.  

زیاد طویل نکشید که حقیقت وحشتنایک که مغزش  

آن را پس زده بود دوباره سفت و سخت پشت پلکش  

ر از نو برایش به تصویر کشیده شد.   آمد و همه چی 
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فقط چند ثانیه الزم بود تا چانه اش لرزیده و لب  

ده شود. کاسه ی چشیم که   هایش از بغض بهم فشر

پر و خایل یم شد و بدتر که یخ کرده و سپس به  

ارتعاش افتاده بود داشت سورنا را زنده زنده در آتش  

 یم سوزاند.  

ی که   ناتوان از دیدن اشک های زجرآور تنها دخیر

دوستش داشت، خودش را پیش کشید و صورتش را  

ترسید حالش دوباره بد   قاب گرفت، با وجود اینکه یم 

د.    شود نیم توانست با دیدن اشک هایش آرام بگی 

 سورن فدای رست! چرا گریه میکتر عزیز؟   _ 

اشک های ساحل شدت گرفت و صورتش رسخ و  

 ملتهب تر شد.  

سورنا بغض کرده جای جای صورتش را بوسید و زیر  

 گوشش پچ پچ کنان گفت :  
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میدونستر گریه ات چی به روزم میاره اینجوری  اگه  _ 

  !  جلوم با سخاوت اشک نیم ریختر دلی 

گریه ی ت  صدای ساحل شدت گرفت و سینه اش از  

درد هاتی که دانه دانه یادش یم آمد تنگ و دردناک  

 شد.  

اهن سورنا چنگ زد و  با تمام   با دست سالمش به پی 

 وجود زارید :  

 سورنا!   _ 

 تکه شد و اشک های او هم چکید.  قلب سورنا تکه 

 جانجاِن سورنا؟ عمِرعمر سورنا؟   _ 

 _   ! ر  بیچاره شدم! ت  مادر شدم! همه ولم کردن و رفیر

سورنا ت  دل و ت  طاقت دست پشت رسش گذاشت  

و او را سنجاق سینه ی سوخته اش کرد. آنقدر حال  
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داغان ساحل دلش را سوزانده بود که یادش رفته بود  

ه به   جشن آگایه اش د، مگر یم شد خی  را بگی 

 چشمان پرخون و خیسش به شادی ها فکر کند؟  

ساحل زیر گریه زد و بلند و ت  امان به هق هق افتاد.  

تمام وجودش در آتش یم سوخت، حتر اشک هایش  

هم مثل آب جوش، داغ و سوزنده بود، هر بار که  

ر یم لغزید پوست صورتش را رسخ کرده  و رد پا به  پایی 

جا یم گذاشت. زخم های صورتش هم با اشک های  

شورش دوباره به درد آمده بود اما مگر اینها به  

چشمش یم آمد، ندای عصیانگر درونش که مرتب  

 خانجون و  

  

 ]18:15 10.08.20[  



  

  
 3045 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

مادر از دست داده اش را به یادش یم آورد فرصتر  

 برای غصه ی دیگری برایش نیم گذاشت.  

او اشک ریخت و سورنا بوسیدش، ضجه های  

دلخراشش و هق هقر که خاموشر نداشت تمام اتاق  

 که روی  
ر

را گرفته بود و سورنا یم دانست با این داغ

دلش افتاده بود این اشک ها به آساتر خشکیدن نیم  

 گرفت.  

هنوز ذهنش جرئت نداشت برای خودش تمام و کمال  

ساحل خوب شده، یم ترسید حرف از  اعالم کند حال 

 دهانش درآمده و او رفتار دیگری نشان دهد.  

ک داد و نفس   هق هق ت  امان آخررس کار دست دخیر

 کم آورده به رسفه افتاد، سورنا ترسیده گفت :  

 دلی  صی  کن برات آب میارم.   _ 
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خانه   ر و تند و فرز او را از خودش کند و به طرف آشیی

را با دست های لرزانش به لب   دوید. وقتر لیوان آب

هایش چسباند تازه نگاه مبهوت ساحل روی  

چشمانش نشست، در میان رسفه و گلودرد یک لحظه  

شوک شد. سورنا ت  توجه به حال عجیب او اضار  

داشت چند قطره بیشیر بنوشد اما او با حایل خراب  

 لیوان را پس زد و بریده بریده گفت :  

 خوابم من؟   _ 

رنا به طاق پیشاتر اش خورد و گیج و  ابروهای سو 

 منگ نگاهش کرد.  

کیم دیگر رسفید تا بالخره گلویش از چنگال نامرت  رها  

شد و توانست به آرایم نفس بکشد، با اشک های  

روی صورت و چشمان رسخش خودش را پیش کشید  

و دست روی صورت سورنا گذاشت، حاال دیگر نیم  
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پلک بزند. ساحل با دیل کم شده و  توانست حتر 

 بغیصر مشهود دوباره لب زد : 

نکنه توام اومدی تو فکرم؟ باز همونجا گی  افتادم   _ 

 سورنا؟ آره؟  

ر   و چند قطره اشک درشت از کاسه ی چشمش پایی 

 لغزید.  

سورنا جامانده میان لحن مظلوم و ت  کسش  

ش را  چشمانش را روی هم گذاشت و سیب گلوی

  30قورت داد. پس خودش هم فهمیده بود تمام این 

 روز در چه جهنیم بوده.  

 چقدر درد داشت او را اینطور ضعیف ببیند.  

نه دور رست بگردم! همش واقعیته! خدا تو رو   _ 

 دوباره بهم برگردوند.  
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موهای چسبیده به صورتش را آرام آرام و با نهایت  

 احتیاط پس زد و ادامه داد :  

ر  _   ! هر دومون چ و حاضر اینجاییم.  ببی 

 ساحل فقط نگاهش یم کرد ت  واکنش.  



  

     سورنا 
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رسش را پیش برد نرم و عمیق او را بوسید و با     یگانه علیزاده 

 لبخندی محزون و خزان زده گفت :  

 خوشگله همش واقعیته؟  دیدی  _ 

 یا   _ 
ی

نمیدونم! نمیدونم! حتر نمیدونم راست میگ

 نه؟ یم ترسم تو هم اومده باشر تو خیالم.  

قلب سورنا لرزید و اعصاب متشنجش بیشیر خرد  

شد، او که دل ناراحتر اش را نداشت حاال باید با این  

 حال زار و وحشت آورش رس یم کرد.  

بریم از اتاق، اینجا تاریکه حس و حال  پاشو   _ 

نمیمونه واسه آدم، بیا بریم غذاتو بخوری تا منم  

  !  مطمئنت کنم تو خیالت نیستم، پاشو دلی 

ساحل با اشک های روان آرام آرام از جا بلند شد و به  

ر را نداشت و مدام پلتفرم   او تکیه زد، قدرت هیچ چی 

 ذهنش داشت عوض یم شد.  
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 ه خود نزدیک کرد و با احتیاط به حامیانه او را ب    یگانه علیزاده 

ر تمام برق خانه را روشن کرد   ر رفیر خانه برد، حی  ر آشیی

ی شبشان کم شود. نیم دانست   تا کیم از دلگی 

 ساعت چند بود؟ اما احتماال از نیمه گذشته بود.  

با دقت کمکش کرد و روی صندیل نشاند بعد به  

خانه را تا انتها گشود و پرده اش ر   رسعت پنجره ی آشیی

 را باال داد.  

ون یم وزید   درست حدس زده بود باد رسدی که از بی 

 مختص نیمه شب بود.  

ون آورد و روی   بطری آبمیوه و کیک را از یخچال بی 

 صندیل کنار ساحل نشست و گفت :  

 _   !  بزن روشن شر دلی 



  

     سورنا 
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ساحل ساکت و صامت نگاهش یم کرد. ذهنش     یگانه علیزاده 

مثل کیس بود که یم  داشت قطع و وصل یم شد،  

دانست قرار است در گرداب غرق شود اما قدرت  

 کاری را نداشت.  

آبمیوه را به لب هایش چسباند و بعد تکه کیگ برید  

 و در دهانش گذاشت :  

ی دلی  تا غذا آماده شه.   _   اینو بخور یکم جون بگی 

 و بعد از جا بلند شد و ادامه داد : 

ر زن و  _  شوهری باشیم که نصفه  فک کنم ما اولی 

 شب میخوایم شام بخوریم.  

 به قد و قامتش اشاره ای زد و با خنده گفت :  

اونم شوهره بخواد پیش بند ببنده و غذا درست   _ 

 کنه.  



  

       سورنا 

  
 3052 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
 سورنا ت  وقفه حرف یم زد و خی  نداشت     یگانه علیزاده 

که ذهن ساحل همان لحظه پریده بود، حاال دیگر او  

   را یم دید و نیم دید. 

 او دوباره به خیالش برگشته بود!  

 لعنت به این بیماری...  
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   یگانه علیزاده 

 🍀 

  

 ]03:56 12.08.20[  

 🍀 

   198_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده   _ یگانه# ر  علی 

  

ر   با اینکه هنوز چند ساعتر نگذشته بود اما با اولی 

زنگ آیفون هراس زده از جا پرید و روی تخت  

نشست. هنوز نفسش باال نیامده بود که به رسعت به  

سمت چپش چرخید، جاتی که چند ساعت قبل  

 ساحل در آغوشش آرمیده بود.   
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   یگانه علیزاده 

چشمش که به اوی غرق خواب افتاد، نفس حبس  

ون دمید و پلک هایش با   شده اش بالخره به آرایم بی 

 روی هم افتاد. خوب بود که در خواب راه  
ی

آسودیک

نیم رفت و یا قرار نبود با هذیان او و خودش را به  

 وحشت بدهد.  

با اینکه از سکوت یکباره ی چند ساعت قبلش و ت   

ر   تفاوتر که نثارش کرده  بود کیم رسخورده بود اما همی 

 که سالم کنار دستش خوابیده بود جای شکر داشت.  

دستانش که داشت برای لمس ابریشم هایش یم  

لرزید، با شنیدن صدای دوباره ی زنگ آیفون روی  

هوا ماند و شش دانگ حواسش جلب آن شد. آنقدر  

که    رسش گرم او و حواشر تمام نشدتر اش شده بود 

 دلیل از خواب پریدنش را فراموش کرده بود.  
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ر   برای اینکه مبادا بدخواب شود رسی    ع از تخت پایی 

آمد و به طرف آیفون به راه افتاد. خدا خدا یم کرد  

ی نباشد احتمال آمدنشان   فعال از مادر و پدرش خی 

آن هم بعد از رد کردن مهماتر دیشب خییل زیاد بود.  

ا کنار گذاشته و دل به دلش  حاال که حاج محمد کینه ر 

داده بود، او هم باید بیش از این نرمش نشان یم داد و  

ین قدمش اذن حضور به خانواده   یم دانست کوچکیر

اش و رویاروتی با ساحل بود که هیچ در توان خود  

 نیم دید.  

هنوز داشت برای خودش دلیل و برهان ردیف یم کرد  

ر از ذهنش   که چشمش به ثریا خانم افتاد. همه چی 

پرید و متعجب نگاهش کرد. رسش به طرف ساعت  

صبح را نشان یم داد و هر چه به این    10چرخید که 

ی رسید.   حضوره یکباره فکر کرد به نتیجه ی کمیر
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عاقبت برای قطع صدای احتمایل زنگ، گوشر را  

 برداشت و کیم عنق و ت  حوصله گفت :  

 بفرمایید امرتون؟   _ 

انم که تی بدتر از این را به تنش مالیده بود اصال  ثریا خ

ش زمزمه کرد   به روی خودش نیاورد و با لبخندی اسیر

 : 

! ت  زحمت باز کن درو.   _   سالم پشم صبحت بخی 

ر وقت   یک طوری گفته بود که انگار هر روز همی 

صبح زنگ خانه اش را یم زد و او هم ت  چون و چرا  

 اجازه میداد.  

 ای به او رفت و در دلش غرزد :  چشم غره 
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یک این رسم کوفتر رس زده اومدن، ور میفته؟ و با    _ 

 اعصاب خردی رو به تصویر زمزمه کرد :  

 ساحل خوابه و صالح نمیدونم با شما روبرو بشه.   _ 

و بعد از اینکه با این ت  رحیم عذرش را خوانده و زتر  

از خودش خرده گرفت و  به سن و سال او را رد یم کرد 

 کیم به عذاب وجدان افتاد. ثریا خانم بغ کرده گفت :  

نم پشم فقط میخوام ببینمش.  _  ر  نمی 
 من که حرفر

 سورنا را از  
ی

مندیک این جمله مزید بر علت شد و رسر

خودش را بیشیر کرد. در حایل که ته دلش نارایصر بود  

زوریک یک بفرمایید خشک و خایل گفت و با غیظ  

 یفون را لمس کرد.  کلید آ

! اگه از آه و ناله اش نیم ترسیدم محال بود   _  لعنتر

 بذارم بازم بیاد.  
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   یگانه علیزاده 

این را زیر لب به خودش غر زد و اخمو در را باز کرد.  

نفهمید صبح به این زودی آن هم وقتر ساحل خواب 

بود آمدن و ماندنش چه سودی داشت؟ اما برای  

مش را خورد  اینکه نفرینش را مبادا به خود بخرد خش

 و سکوت کرد.  

کج خلق به طرف اتاقشان رفت و درش را تا نیمه باز  

گذاشت که اگر ساحل بیدار شد او را بتواند زیر نظر  

داشته باشد. در این روزها که هر بار با واکنش  

جدیدش روبرو یم شد اصال حوصله ی مهمان بازی و  

 حضور یک نفر دیگر را نداشت.  

داشت برمیگشت که با شنیدن چندین صدای  

مختلف و پچ پچ، ابروهایش باال پرید. با کیم  

کنجکاوی آمیخته به خشم برگشت و در را به طرف  
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خود کشید، معلوم نبود ثریا خانم باز که را به دنبال  

 خود کشانده بود؟  

تا آمد رو به امجد احتمایل اخم کند چشمش به دو  

طرف ثریا خانم ایستاده و با  بچه ی خردسال که دو 

کم روتی نگاهش یم کردند افتاد و تمام بدنش شوک  

 شد. انگار یک لحظه نفسش بند آمد!  

چشمان گرد و متحی  و نگایه که ناباورانه داشت  

 یم شد به خوت  گوایه بر  
ر رویشان باال و پایی 

 اش بود.  
ی

 جاخوردیک

 و گفت :   ثریا خانم لبخند دستپاچه ای زد 

 بهار و حایم! خواهر و برادر ساحل!   _ 

 انگار یگ با پتک به رسش کوبید که آنطور رسخ شد.  
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دیروز به همراه ماتر و پرستارشون از استانبول   _ 

  ! ر  برگشیر

  . ر  خییل ت  قراری کردن گفتم بیان خواهرشونو ببییر

آخ که در آن لحظه چقدر دلش میخواست بر رس این  

 شیده و دق و دیل اش را خایل کند.  زن خودرس فریاد ک 

نیم دانست داشت بدبینانه نگاهشان یم کرد و یا  

واقعا شباهتر به ساحل نداشتند، نگاه ناخوشایندش  

ل کرد و با دندان قروچه گفت :    را کنیر

براچی آوردینشون اینجا؟ خییل حال ساحل خوبه   _ 

 که اینارو هم ببینه.  

ل کرد تا  به بچه ها چشم غره  و خییل خودش را کنیر

 نرود.  
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ون زده و گوش های رسخش داشت   رگ گردن بی 

عصبانیتش را نشان یم داد. سخت بود که یادش  

 برود پدرشان کیست.  

 برای خشم و خروشش  
ر
ر دلیل کاف وس! و همی  سی 

 بود.  

پشم متوجیه که ساحل چه نسبتر باهاشون داره؟   _ 

 انداخت و گفت :  سورنا ت  حوصله چانه باال 

همون کیس که این همه راه کوبیده آوردتشون حاال   _ 

 هم قیمشون بشه.  

ثریا خانم از اینکه هیچ گشاییسر در سورنا نیم دید با  

 شگفتر لب زد :  

 سورنا جان!   _ 
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  ...  این حق ساحله، چطور میتوتر

ر تکلیف نکنید، من   _  بهیر  خانم امجد برای من تعیی 

 از هرکیس میدونم چی براش خوبه چی بد.  

میخواست کیم دیگر هم حقانیت خودش را به رخش  

بکشد که صدای ظریف و بچگانه ای با بغیصر پررنگ  

 ت  هوا گفت :  

خواهر جون مون اینجاست؟ مامانمون مرده،   _ 

 بابامونم گم شده، ما تنها موندیم تو دنیا!  

رسر اشک هایش  ر چکید.  و رسر  پایی 

قلب سورنا فرو ریخت و صورتش به یک آن رسخ  

 شد.  
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 لعنت به دیل که کم آورده بود!  

مگر یم توانست بعد از این جمله ی حماسه ای اخم  

ون کند؟    کرده و آن ها را از در خانه اش بی 

کاش از همان اول در را باز نیم کرد. بدون شک ثریا  

داشت که برگه برنده  خانم هم از دلرحیم اش اطالع 

 اش را همان اول رو نکرده بود.  

ه به   سورنا پشیمان و متاسف روی زانو نشست و خی 

ر تند تند هق هق یم کرد و   یک که با رس پایی  دخیر

ل کرده و دست   برادری که بغض کرده گریه اش را کنیر

 دور شانه ی خواهرش انداخته بود زمزمه کرد :  

فسقیل! چشما به این قشنگیو که نباید پر اشک  یه  _ 

 کرد!  

 رو به حایم کرد و گفت :  
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یه داداش به این خوشتیتی داری یه خواهر جون   _ 

! یک گفته تنها موندین؟    به اون عشقر

د کرده بود تا رگ و ریشه ی   ر خییل به خودش گورسر

د.   وس را فعال از یاد بی   سی 

در را کامل   اشک های روی صورت بهار را پاک کرد و 

گشود تا داخل شوند اما قبلش شمرده شمرده و  

 تذکرگونه گفت :  

فقط خواهرجونتون یکم مریض شده، نباید زیاد   _ 

ر باشه؟    اذیتش کنی 

بهار و حایم لب برچیده تند تند تایید کردند و سورنا  

داشت به این فکر یم کرد که آن ها را چطور با هم  

 روبرو کند.  
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ر که آن دو وارد خانه شدند سورنا جلوی ثریا را  هم ی 

 گرفت و گفت :  

دفعه آخرتون باشه منو تو عمل انجام شده   _ 

میذارین، من اگه لج کنم رنگ ساحلو هم نمیذارم  

، یادتون باشه.   ر  ببینی 

 ثریا خانم رنگ و روتی عوض کرد و رسی    ع گفت :  

بدون  یکم خوشبینانه به قضیه فکر کن پشم، ماتر  _ 

هیچ چشمداشتر بچه ها و مدارک شونو آورد، قراره  

همه رو بهت تحویل بده تا بتوتر برای دادگاه  

داریم.   ر خی  ، ما از همه چی   پشعموت استفاده کتر

 سورنا لحن حق به جانبش را برید و گفت :  

چطوره در مورد اصل موضوع حرف بزنیم؟ هان؟   _ 

وط و ح ط و رسر ضور  مدارک و بچه هاتی که با رسر
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ساحل قرار بود رد و بدل شن حاال چطور یکهو رس از  

 ایران درآوردن؟  

وس و بیماری ساحل و نتیجه    _  گوایه فوت سی 

آزمایش دی ان ای ماتر و ساحل رو بردیم براشون تا  

 تونستیم از مرز ردشون کنیم.  

ه نگاهش کرد تا راست و   سورنا جا خورد و خی 

نگار واقعا یک کارهای مثبتر هم  دروغش را بسنجد. ا

ازشان رس زده بود. خب فکر اینجایش را نکرده بود،  

 این احتمال را به کل نادیده گرفته بود.  

تمام این دو هفته درگی  آزمایشا بودیم، بیشیر از این   _ 

 نمیشد دست دست کرد. ممکن بود پرستار...  
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حاال که بچه ها آمده بودند فقط یک نفر مانده بود،  

 سورنا حرفش را قطع کرد و گفت :  

؟ و زبانش نچرخید ادامه   _  مادرش؟ مادر ساحل چی

 دهد.  

 ثریا خانم با افسوس و غم عمیق لب زد :  

 کنار مزار شکوه دفن شد.    _ 

چهره ی سورنا درهم رفت و قلبش برای غم ساحلش  

ر نمانده بود.   ده شد، دیگر حرفر برای گفیر  فشر

 سکوت عقب کشید و وارد خانه شد.   در 

دو هفته ی جهنیم او گوتی برای آنها کیل کار انجام  

 شده به همراه داشته بود.  

نیم نگایه به بچه ها انداخت و با خودش فکر کرد  

 چطور قرار بود با درد ت  کیس بزرگ شوند؟  
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 با خودش و ساحل از  
ی

یک لحظه که فکر زندیک

 ید :  ذهنش گذشت، عصباتر زیر لب غر 

عمرا! این خط قرمز منه، امیدوارم ساحل هم هیچ   _ 

 وقت ازم نخواد.  

برای اینکه زودتر رسم مهمان نوازی را به جا آورده و  

احتماالت اعصاب خرد کن خودش را هم پس بزند به  

رسویس رفت، دست و صورتش را شست و موهایش  

 را مرتب کرد.  

خانه رس و ساماتر داده بود  خوب بود که دیروز به  

وگرنه بهحتم پیش مهمانان کوچکش خجالت زده یم  

خانه   ر ون آمد و به آشیی شد، با این فکر از رسویس بی 

 رفت.  
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نییم از چیپس، پفک، کیک و آبمیوه هاتی که برای  

ساحل و خودش خریده بود از پالستیک هایش  

ون کشید و برای بچه ها برد، بعد  هم یک شبکه ی  بی 

 که آنجا بودند غم ت   
کودک را یافت تا چند ساعتر

 مادری شان کمرنگ شود.  

ر و قدرداتر رویش یم چرخید و   نگاه ثریا خانم با تحسی 

او از فکر اینکه مبادا یک روز بچه ها برای او و ساحل  

 بمانند کیم عصت  شده بود.  

خوب بود، مهربان بود، پش درست کاری بود، اما  

و  س کیس نبود که به این آساتر از او بتوان چشم  سی 

ر در اتاق و زمزمه ی کیم   پوشر کرد. صدای پس رفیر

ترسیده ی ثریاخانم باعث شد لیوان چای در دستش  

بماند. رسی    ع رسش چرخید و ساحیل را دید که لنگ  

 لنگان داشت جلو یم آمد.  
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بهار و حایم آنقدر غرق تلویزیون و تماشای برنامه ی  

ک توجیه  مورد عال قه ی شان بودند که اصال به دخیر

نشان ندادند شاید هم فکر نیم کرد خواهر محکم و  

 زیباتی که در  

خاطرشان بود به این دخیر پژمرده و مجروح تبدیل  

 شده باشد.  

ساحل به هر سختر که بود میخواست خودش را به  

خانه نزد سورنا برساند، او هم آنقدر   ر درگی   آشیی

تشخیص خیال از واقعیت بود که مهمانان را ندید.  

ر در حال وقوع بود و یا ذهنش   نیم دانست همه چی 

 داشت تصویر سازی یم کرد،  
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 حاال دیگر یاد گرفته بود از که کمک بخواهد.  

سورنا آب دهانش را قورت داد و متعجب داشت  

اف یم کرد  از اینکه ساحل   نگاهش یم کرد. باید اعیر

متوجه ی حضور مهمانان نشده و یکراست به طرف  

او یم آمد، خوشش آمده بود، یکجوراتی حس غرور  

 زیر پوستش دویده بود.  

ساحل بالخره تلو خوران به او رسید و با ت  حایل  

 صدایش کرد و گفت :  

 سورنا؟   _ 

کشید.  قلب سورنا لرزید و تمام نگراتر های ذهنش پر  

فقط او بود که با این صدای خراشیده هم یم  

 توانست دلش را بلرزاند.  
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یک قدم فاصله را پر کرد، دست دور شانه اش  

 انداخت و صورتش را محکم بوسید و گفت :  

 جان سورنا؟ جیگر سورنا؟   _ 

با اینکه کیم از حضور ثریا خانم معذب شده بود اما  

چربید نیم  حریف زباتر که برای ساحلش همیشه یم  

شد. انگار جز قربان صدقه رفتنش کار دیگری بلد  

 نبود.  

ساحل با طبییع ترین حالت ممکن رسش را روی سینه  

 اش گذاشت و آرام و خواب آلوده لب زد :  

سم تو   _  باز نمیدونم کجام؟ یک کاری کن سورنا! مییر

 ذهنم غرق بشم.  
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داشت به  لبخند روی لبش ماسید و حس خوت  که 

ر رفت، حتر شنیدنش هم درد داشت،   یک آن از بی 

انگار حتر دقیقه ای هم نیم شد ت  خیال و ت  فکر  

 خوش بود.  

او توی ذوقش خورده بود و ثریا خانم کم مانده بود از  

شدت ناباوری از حال برود. از آخرین باری که ساحل  

را دیده بود، فقط جیغ هایش را به خاطر داشت و  

رفتنش، صدا کردنش و بعد هم در آغوش  حاال راه 

 رفتنش را نیم توانست هضم کند.  

با چشماتر از حدقه در آمده داشت نگاهشان یم کرد  

و اگر از سورنا نیم ترسید بدون شک جلو آمده و  

 خودش ساحل را سوال پیچ یم کرد.  

سورنا کمرش را نوازش کرد و شانه اش را به سینه  

د،  دلش میخواست رو به ثریا خانم و چشمان  فشر
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کنجکاوش که البته او در آن لحظه به شدت معتقد  

بود فضول و اعصاب خرد کن است، چشم غره رفته  

و از او بخواهد او و زنش را با عاشقانه های دست و پا  

شکسته ی شان تنها بگذارد. یم دانست این حال  

ک دیری نیم پایید که متشنج یم شد و    خوب دخیر

خودخواهانه نبود اگر میخواست بدون هیچ  

چشِمچشم تعقیب کننده ای او را برای خود داشته  

 باشد.  

انگار صدای غرغر های نیازمندانه اش را خدا شنید که  

به ثریا خانم الهام کرد همان لحظه برخاسته و از  

رسویس استفاده کند و آن ها را به حال خودشان  

 بگذارد.  
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زیون بودند و در آن لحظه  بچه ها هنوز غرق تلوی 

ر جز کش آمدن لحظاتش را نیم   سورنا هیچ چی 

 خواست.  

ساحل رسش را روی سینه اش کشید و مست خواب 

 زمزمه کرد :  

 خوابم میاد!   _ 

 و قبل از حرف دیگری دوباره گفت :  

نم!   _   نمیخوام برم تو فکر، نذار بی 

م رفت. در  قلب سورنا تی  کشید و اخم هایش دره 

خودش نیم دید که با این غم و این جمالت سوزناک  

ر بار دلش را یم   یک روزی کنار بیاید. به اندازه ی اولی 

 سوزاند و نفسش را بند یم آورد.  
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هنوز مرگ مادر و مادربزرگش یادش نیامده بود این  

حال را داشت، خدا یم دانست دوباره که فاجعه به  

 یم شد.    ذهنش یم نشست چقدر حالش وخیم

ر دستش آمده بود، ذهن نیمه   حاال دیگر همه چی 

هوشیار ساحل برای کاهش غم و اندوهش حافظه  

اش را دستکاری یم کرد، با عقب جلو کردن خاطرات  

خوب و بد قصد داشت مرهیم برای قلبش پیدا کند و  

ل خارج شده و   ر از کنیر سورنا یم ترسید یکهو همه چی 

 ساحلش دوباره بد شود. حال 

یم خواست آرام آرام از خواهر و برادرش رونماتی کند  

که تازه چشمش به جای خایل ثریا خانم افتاد! پس  

 بالخره یک حرکتر به خودش داده بود.   

ون کشید و گفت :    صندیل برای ساحل بی 
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، صبحونه بخوریم، چند تا خی  میخوام   _  ر دلی  بشی 

ی که مغز  بهت بدم. از تمام جمله  ر اش تنها چی 

ک درک کرده بود قسمت خوردنش بود.    دخیر

 چی داریم؟   _ 

 سورنا مشعوف نگاهش کرد و به خنده افتاد.  

انگار داشت خواب میدید او را اینطور عادی کنار  

 خود.  

ناتوان از احساساتش خم شد و چند بار پشت رسهم  

 صورتش را محکم بوسید و گفت:  

! هر چی تو بخوای!  سورن  _   دور رست بگرده دلی 

 و زیر لب به خودش گفت :  

نه پش!   _  ر  اون داره واقعا حرف می 

 ساحل خنده ی کشداری کرد و گفت :  
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 بذار نگاه کنم!   _ 

و تلو خوران از جا بلند شد و کنار گاز ایستاد. هم  

خوابش یم آمد و هم گرسنه شده بود، فعالیت های  

 ا یم سوزاند.  مغزش تمام انرژی اش ر 

سورنا تابه ای را روی شعله ی گاز گذاشت و با خنده  

 گفت :  

  

 ]03:56 12.08.20[  

دلی  با زبون ت  زبوتر گفتر املتا! حواسم بود   _ 

 خوشگله!  

 ساحل واکنیسر نشان نداد و فقط نگاهش کرد.  
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لشگر مدافع ذهنش داشت شکست میخورد و او با  

خودش را تسلیم  همه ی ناتواتر اش تالش داشت 

 نکند.  

ت آنقدر رسش را به طرف تابه ی خایل   گیج و حواسیی

خم کرده بود که کم مانده بود صورتش کف تابه را  

ون کشیدن تخم   لمس کند، حواس سورنا که پرت بی 

مرغ ها شده بود با دیدن کمر تا خورده اش وحشت  

؟  یه بچه چیکا _ زده او را کنار کشید و گفت :   ر میکتر

 االن سوخته بودی.  

ی نگفت.   ر  ساحل لبخندی زد و چی 

گرچه که او داشت به خیالش بر میگشت اما سورنا  

 هنوز این را نفهمیده بود.  



  

 

   

  
 3080 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

با دیدن سکون و آرامشش ت  حرکت ماند و  

روز   30همانطور مات و عاشق نگاهش کرد. بیش از 

ر حالتر را حتر در   خوابش هم ندیده بود.  بود که چنی 

با چشماتر دلداده و دیل غرق شده میان لبخند کنج  

لبش، رسش را خم کرد و با آن صدای بم و خش دارش  

 زمزمه کرد :  

هم دردی و هم دواتی بچه! بیا یکم ماچ بده   _ 

ون شه!   ر  اعصاب خردم می 

 🍀 

  

 ]20:04 15.08.20[  

🍀 
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   199_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

ر از دستش   ساحل انگار یم دانست دقایق بعد همه چی 

در یم رود که فرصت را غنیمت شمرده و رسش را  

روی سینه اش گذاشت. جاتی که مامن و ماوایش بود،  

انگار وارد امن ترین دژ دنیا یم شد که ترس اینطور  

 فراسویش رنگ یم باخت.  

شوریده تپیدن گرفت و دستانش دور  قلب سورنا 

ک پیچید. گرچه از بوسه ای که خواسته بود،   دخیر

یتر میان   ر که خودش را با این شی  ی نبود اما همی  خی 

 بازوانش جا داده بود قلبش را زیر و رو یم کرد.  
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ک به سینه اش سنجاق شده بود،   همانطور که دخیر

  به طرف گاز چرخید و تخم مرغ ها را از جعبه اش

ر نصفه و نیمه اش هم   ر داشیر ون کشید. حتر همی  بی 

 قلب ت  تابش را آرامش تر بخشید.  

یک دستش را به دور شانه اش محکم کرد و در  

 حالیکه انرژی به صدایش یم پاشید با خنده گفت :  

خوشگله غذا مذا که تو کارت نیس، ماچم که   _ 

 که شده همش خسارت!  
ی

 نمیدی! این زندیک

ساحل گیج و منگ در خیالش با او هم کالم شده بود،  

ر حال با   صدایش را یم شنید و نیم شنید و با همی 

سورنای خیایل اش صحبت یم کرد، سورنا از همه جا  

د و بدون اینکه   ، او را بیشیر به سینه اش فشر ت  خی 

 انتظار جواب داشته باشد، ادامه داد :  
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این حرفا گذشته،  اما خب خیایل نیست! کار من از  _ 

   ! ه دلی 
 گردنم واست از مو هم باریکیر

 را به لبه ی تابه زده و یم  
ر

همزمان که تخم مرغ

 شکاند، افزود : 

 دلی  این کلمه هم   _ 
! میدوتر ی مثل جزاتی

ر تو یه چی 

 میتونه پاداش باشه و هم مکافات! 

از قسمت پاداشش که بگذریم، تو قشنگ ترین  

 پنجه نرم میکنم!   مکافاتر که باهاش دست و 

آنقدر از جسم گوله شده در آغوشش لذت یم برد که  

 خواهر و برادرش  
ی

یادش رفته بود موضوغ به بزریک

 در انتظار رونماتی مانده اند.  

ر برایش اهمیت نداشت، آنقدر   در آن لحظه هیچ چی 

غنیمت دان شده بود که چند دقیقه بعدش را هم به  
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 در لحظه را یم    بعد وا گذاشته
ی

بود، دلش زندیک

 حاالتی که او را در بر داشت لذت  
ر خواست، از همی 

د.    بی 

با یک دست محتویات تابه را هم یم زد و با دست  

د تا   دیگرش هر چند ثانیه یک بار او را به تنش یم فشر

 و زیباتی هایش در راه  
ی

به خودش یادآوری کند زندیک

 اند.  

وت فرو رفته بود و جز جلز و ولز املت و  خانه در سک

ر دیگری شنیده نیم شد، سورنا   صدای تلویزیون چی 

یک لحظه از سکوت بوجود آمده به خود آمد و  

همزمان که زیر گاز را کم یم کرد متعجب به اطراف  

چرخید تا ثریا خانم را ببیند، تصور اینکه تمام مدت او  

حس خوت  به  و پچ پچ عاشقانه اش را زیر نظر داشته  
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ر که رس چرخاند با هال خایل   او نیم داد، اما همی 

خانه اش روبرو شد حتر بهار و حایم پای تلویزیون  

 نبودند.  

متعجب ابروهایش باال پرید و در حایل که بد گماتر به  

جانش افتاده بود، رس ساحل را از سینه اش جدا کرد  

 و به آرایم گفت  

 : 

ر  _   اینجا، االن برمیگردم.  دلی  دو دقه بشی 

ر گیچ  اش را   چشمان ساحل خواب آلود بود و همی 

کمیر به چشم یم آورد، در این مدت، بارها شده بود  

که در آغوش سورنا به خواب رفته بود و حاال دیگر  

 مانند روزهای اول باعث تعجبش نیم شد.  
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خ ر ر بار نشاند و از آشیی انه  با احتیاط او را پشت می 

 خارج شد.  

ر که به محدوده ی اتاق ها نزدیک شد صدای   همی 

آرام حرف زدن ثریا خانم با بچه ها را شنید و برای  

 اینکه گوش نایستد تقه ای به در زد و گفت :  

 میتونم بیام تو؟   _ 

ثریا خانم بچه ها را از جلوی در کنار کشید و  

 دستپاچه البته ای گفت و ایستاد.  

با اینکه دوست نداشت مزاحم خلوت عاشقانه ی او  

و نوه اش شود اما بخاطر دیداری که به بچه ها  

 قولش را داده بود مجبور بود بماند.  

 این پا و آن پا کرد و بعد به آرایم گفت :  
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 _   . ر  از تصادف ساحل براشون گفتم تا یهو هول نکیر

سورنا از جمله اش خوشش نیامد، یک جوراتی به او  

بر میخورد وقتر کیس زخم های ساحل را یادآوری یم  

 کرد.  

 اخمو زمزمه کرد :  

 بیاین صبحونه.   _ 

 و بدون حرف دیگری از اتاق خارج شد.  

اعصابش خرد شده بود و تصور اینکه معلوم نبود چه  

 حایل به ساحل دست میداد عصت  ترش یم کرد.  

ر بود و کیم عجیب به نظر یم رسید،   رس ساحل پایی 

ر آنکه از پشت، رسش را به طرفش خم   سورنا حی 

کرده و جاتی حواله ی گردن و گونه اش را یم بوسید،  

 گفت :  
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 فک کنم املتمون آماده شد خوشگله!   _ 

اما قبل از اینکه حواسش به جوابش پرت شود، این  

 دستان لرزانش بود که سورنا را ترساند.  

س صندیل را دور زد و روبرویش نشست و   در  پر اسیر

 حالیکه قلبش در دهانش یم تپید، گفت :  

؟   _  وتر ر  دلی  می 

ر افتاده و نگاه تیه اش ته دل سورنا را خایل   رس پایی 

 کرد.  

دیشب و گیچ  یکباره اش به اندازه ی کافر برایش تلخ  

و ناگوار بود که حاال نخواهد به این زودی او را تقدیم  

 خیاالتش کند.  
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عزیز؟ برنگردی اونجا، منو نگاه! نگاه کن  ساحل؟   _ 

 تو خونهایم! قراره صبحونه بخوریم.  

ر فرستاد و منتظر   و ترسیده سیب گلویش را پایی 

 نگاهش کرد.  

 باال آمد و ت  هیچ حرفر نگاهش  
رس ساحل با سنگیتر

کرد، افکار درهم و برهمش داشت در هم یم لولید و  

 ش داشت کمرنگ یم شد.  قدرت تشخیص و انتخاب

سورنا موهای روی صورتش را پس زد و با امیدواری  

 گفت :  

ر من اینجام! باید باهام   _  نباید برگردی اونجا! ببی 

، باید صداتو آزاد کتر تا به گوشم برس    حرف بزتر

  

 ] ه خب؟  20:04 15.08.20[ 
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 چند بار آرام به صورتش نواخت و دوباره ادامه داد :  

خواهش میکنم! مرگ من برگرد! مثل  ساحل   _ 

 دیشب نشو،خواهش میکنم برگرد.  

و بعد ت  وقفه او را بوسید تا بلکه ذهنش تکان خورده  

ی به خاطرش آید.   ر  و چی 

چشمان ساحل این بار متفاوت با بار قبل نگاهش  

کرد، مردمکش یم لغزید اما حداقل در چشمانش رد  

 ناآشناتی دیده نیم شد.  

بهار و حایم با حس های منقر که در فضا پخش بود  

پای جلو آمدن نداشتند و به طرز عجیت  با ثریا خانم  

احساس نزدیگ یم کردند، طوری که خودشان را به او  

 چسبانده و منتظر اذنش مانده بودند.  
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ک را بوسید، صورتش را   سورنا دست های دخیر

 د :  نوازش کرد و مظلوم و امیدوار دوباره پرسی

؟ منو یادته؟   _   روبرایه دلی 

ر   لحن مظلوم و دل شکسته ی سورنا برایش غم انگی 

به نظررسید، آنقدر که توانست از میان هزاران فکری  

که در لحظه در رسش یم چرخید راه خود را یافته و  

 فرمان های مغزش را دستخوش تغیی  کند.  

هاتی جسته و  قلب دخیر ناله رس داد و یک  
ر چی 

ل افکار   گریخته به خاطرش آمد. اینکه حتر کنیر

خودش را هم نیم توانست عهده دار شود، تمام  

انسجام و عزت نفسش را خرد یم کرد، اینکه حتر نیم  

ر باشد هر چه   توانست از چند لحظه ی بعدش مطمی 

ر یم برد.    توان داشت دود کرده و از بی 
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نش لبالب پر از  تیغه ی بیتر اش تی  کشید و چشما

اشک شد، سورنا هول شد و او با چانه ای لرزان،  

 آشوت  که ذهنش را گرفته بود به زبان آورد :  
ر  اولی 

 خانجونم مرد سورنا؟؟   _ 

لحنش به قدری جان گداز بود که سینه ی سورنا  

سوخت و ماند از اینکه او را از خیالش جدا کرده بود  

 خوشحال باشد یا پشیمان شود؟  

 ساحل لب برچید و بغض کرده ادامه داد :  

 مامانمم؟؟ اونم رفت؟   _ 

سورنا با یک دنیا استیصال گاهش کرد و از روی  

د.    ناچاری لب هایش را بهم فشر
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اشک های ثریا خانم به پهنای صورتش یم چکید و  

دست بچه ها را گرفته بود تا مبادا در این بلبشو میل  

ر داشته  باشند.    پیش رفیر

ساحل با لب های لرزان و صورتر رسخ رو به چشماتر  

که تا عمق وجودش را یم خواند و درک یم کرد زمزمه  

 کرد :  

دیگه هیشگ نموند واسم سورنا! دیگه هیشکیو   _ 

 ندارم.  

و یک آن تمام ت  کیس اش روی صورتش رد انداخت  

و او را ضعیف و مظلوم تر از هر وقت دیگری نشان  

 داد.  

ر داد. هیچ  سو  رنا چشمانش را بست و بغضش را پایی 

 کاری برای رسد کردن داغ دلش رساغ نداشت.  
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به سختر خودش را پیش کشید، روی پیشاتر اش را  

 بوسید و اشک های صورتش را خشکاند.  

حاال باید خودش را به روزهای غمبار دیگری عادت  

میداد، روزهاتی که مدام با اشک و ناله ی او رس  

 میشد.  

چند دقیقه او را در آغوش گرفت و کمرش را نوازش  

کرد، هق هق آرام و پر سوزش خط به اعصابش یم  

انداخت اما چاره ای جز تحمل و دادن آرامش به او  

 نداشت.  

چشمش که به بهار و حایم ترسیده افتاد تصمیم  

گرفت حواس ساحل را پرت آنها کند، با اینکه موافق  

 اما تنها رایه بود که داشت.  نبود 



  

  

  
 3095 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 با شک و تردید به پشت رسش اشاره زد و گفت :  

 دلی  اونجا رو نگاه!   _ 

چشمان ساحل با سستر باال آمد و به سورنا نگاه کرد،  

با اینکه حال و حوصله ای برای هیچ کس دیگر جز او  

را نداشت اما از فرمانش اطاعت کرد و ت  رمق به  

ش چرخید، جاتی که حتر فکرش را هم نیم  پشت رس 

 کرد  قرار بود با چه روبرو شود.  

ر که چشمانش روی دخیر و پش کوچک مقابلش   همی 

جفت و جور شد رنگ از رخش پرید و با تمام وجود  

 یکه خورد.  

ثریا خانم معذب مانده بود برود و یا مانده و نوه ی  

ش او را بیمارش را تماشا کند، نوه ای که هر جز وجود
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یاد پش مرحومش یم انداخت، پشی که حتر یک  

 بار هم از نزدیک ندیده بود.  

ساحل شوک شده و پر از تردید و ناباوری از روی  

صندیل برخاست و سورنا دستش را حامیانه دورش  

 گرفت تا مبادا تعادلش بهم بخورد.  

بهار و حایم که به دنبال همان ساحل ت  خیال و شوخ  

بودند حاال با دیدن این ساحل  و شنگ گذشته 

ت زده و توی ذوق خورده مانده بودند   متفاوت حی 

ک برایشان آشنا   ی جز چشمان دخیر ر چه کنند؟ چی 

نیم نمود و انگار بیشیر از زخیم بودنش ترسیده  

 بودند.  
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اما با همه ی اینها بوی مادر از دست داده ی شان را  

ن را  آنقدر به همراه داشت که بالخره تردید هایشا

 شسته و آنها را وادار به پیش روی کند.  

حایم لب بر چید و بهار زیر گریه زد اما هردو به سمت  

ر برداشتند، آنقدر که   ساحل هاج و واج مانده خی 

 سورنا دل نگران تشر زد و گفت :  

 _  ! ر  یه بچه ها مواظب باشی 

خودشان را  و اخمو و نارایصر نگاهشان کرد که محکم 

ر شده ی ساحل چسباندند.    به بدن وصل و پی 

ک   بوی خوش کودکانه ی شان که در مشام دخیر

ت زده اش در اشک غلطید و   پیچید، چشمان حی 

ر چکید. اشتباه نیم کرد جگرگوشه های   دانه دانه پایی 

مادرش بوی او را از دیار غربت به همراه آورده بودند،  
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ر یاد  هرچند که او  هم با دیدنشان قبل از هر چی 

پدرشان یم افتاد و ته دلش از درد و نفرت به آتش  

ش توانسته بود   کشیده یم شد اما درد ت  درمان اخی 

 روی انزجارش از او هم پرده بکشد.  

گریه ی ت  صدای ساحل و هق هق کودکانه ی حایم  

ر بود که سورنا دل کم آورد و از   و بهار آنقدر غم انگی 

ر  خانه خارج شد. اصال تاب شنیدنش را نداشت  آشیی

ده تری از مشکالت   حاال باید خودش را با طیف گسیر

 مواجه یم کرد.  

 ثریا خانم  

  

 ]20:04 15.08.20[  
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خانه خارج شد و روی   ر هم به دنبال سورنا از آشیی

کاناپه ی درون هال نشست و خودش را مشغول  

توک  تماشای تلویزیون نشان داد. هزار و یک سوال  

زبانش بود اما رس و صورت رسخ شده ی سورنا پای  

ر و پرسیدنش را سست کرده بود.    رفیر

سد تاییدیه   ی که دلش یم خواست از او بیی ر تنها چی 

حال خوب ساحل بود، او امروز متفاوت با ذهنیات او  

 و رفتار های گذشته ی خودش ظاهر شده بود.  

باید خودش را برای  اگر حالش خوب شده بود پس 

ر از اینکه او   جواب پرسش هایش آماده یم کرد، گفیر

مادربزرگش است و مادر واقیع پدرش، حاال کیم  

دشوار تر از همیشه به نظر یم رسید حتر آنقدر که  

 دلش یم خواست همان لحظه خانه را ترک کند.  
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وقتر به این فکر یم کرد که قرار بود نسبت پشش را  

 کرده    که خودش را شبیه
ر
به یک هیوال برای او معرف

به نسبت دوستداشتتر عمو تغیی  دهد ته دلش خایل  

یم شد، یک جوراتی یم ترسید جواب موردنظرش را  

د.    نگی 

ده تر هم شده بود.    حاال نگراتر هایش گسیر

  

دقایق خییل طوالتر گذشت تا درد ت  کیس که در این  

در آغوش   چند وقت گریبانشان را گرفته بود، با گریه

 خواهرشان کمرنگ کنند.  

هر چند که هیچ وقت برای مدت زیادی او را همراه  

خود نداشتند اما نسبت خوتر که میانشان وجود  
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داشت به همه ی مسائل دیگر یم چربید. ساحل با  

دیل پرخون و تواتر که رو به تحلیل یم رفت خواهر و  

چند دقیقه ای را   برادرش را بوسید و از آنها خواست

صی  کنند تا برگردد. حاال خودش مثل کودیک شده بود  

 که به دنبال تکیه گاه محکمش  

میگشت، باید او را یم یافت وگرنه شانه های ظریفش  

 تحمل این همه غم را یک جا نداشت.  

ر سورنا به اتاق یم رفت، سنگیتر   ر که برای یافیر همی 

س پرت شده اش را جلِب خود  نگاه ثریا خانم، حوا

ه نگاهش کرد،   کرد، یک لحظه متعجب ایستاد و خی 

انگار تازه او را در خانه یم دید، ذهنش محدود شده  

بود گوتی فقط برای به یادآوردن افراد کیم تواناتی  

داشت و حاال هر چه فکر یم کرد حتر دلیل حضور  

 زن را هم نیم توانست درک کند.  
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لبخند دستپاچه ای زد و معذب از جا بلند  ثریا خانم  

 خودش مناسب  
ر
شد، حاال واقعا فرصت را برای معرف

 نیم دانست.  

 او  
ر
امیدوار بود یک جوری بحث عوض شده و معرف

 به بعدها موکول شود.  

ساحل بدون حرف دیگری نگاهش را از روی زن  

برداشت و گیج و منگ لنگ لنگان به طرف اتاق  

س  رفت، انگار فقط دل  ش میخواست با این همه اسیر

 خودش را به سورنا برساند.  

ر که در را باز کرد بوی شدید سیگار و دودی که   همی 

اتاق را گرفته بود به صورتش خورد و نفسش تنگ  

 شد.  
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سیگار با دیدن قامت ساحل در دست سورنا ماند و  

نگران نگاهش کرد. حاال دیگر تشویش و نگراتر حیس  

د از دیدن ساحل به او دست  بود که محال بود بع

 ندهد.  

ک لرزید و دوباره بغضش جوشیدن   لب های دخیر

گرفت، مثل کودیک که بعد از مدت ها به آغوش امن  

پدرش یم رسید پاتند کرد و خودش را به او رساند.  

انگار دیگر فهمیده بود تمام دار و ندارش مرد مقابلش  

 است.  

نا نشست بغضش هم  رسش که روی سینه ی سور 

ترکید و این بار هوشیار تر از بار قبل میان بازوانش  

 هق هق کرد.  
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تصور ت  کس شدن، از دست دادن تنها کساتر که  

 اش بودند همان ته مانده ی  
ی

دلیل ادامه ی زندیک

 انرژی اش را هم بر باد یم داد. 

گریه اش آنقدر پر سوز بود که چانه ی سورنا هم  

ر چکید.  لرزید و اشک هایش   مردانه پایی 

مگر چقدر توان داشت این حال بدش را دیده و  

 دندان روی جگر سوخته اش بگذارد.  

د و اجازه داد بغض تمام این   او را محکم به تنش فشر

ر   ک پایی 
ش و چند روز آب شده و از چشمان دخیر

بریزد، بلکه خانه ی قلبش برای شادی ها جا خایل  

 کند...  

 🍀 
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 ]17:24 23.08.20[  

  🍀 

    200_ پارت#

 آب   _ در_ افتاده_ ماه#

اده   _ یگانه# ر  علی 

  

هق هق ساحل که رو به افول رفت، سورنا رسی    ع با  

پشت دست اشک های روی صورتش را خشکاند تا  

کمیر از احوال ناخوشایندش را به او نشان داده باشد.  

برایش کهنه نیم شد حال و روز او  تا زماتر که این درد 

ی یم شد. وقتر لب های   ر شکل سیی هم به همی 

ک یم لرزید و چشمانش مثل دو جوی، اشک یم   دخیر
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ر از دست او خارج یم شد، انگار   ریخت دیگر همه چی 

یگ قلبش را در سینه مچاله یم کرد که نفسش بند یم  

آمد و دلش یم خواست کاسه کوزه ی اشک های او را  

 طرافیانش در آورد.   رس ا

ساحل با چانه ای هنوز لرزان، رسش را از سینه ی  

پرتپشش برداشت و بدون اینکه نگاهش کند دست  

سالمش را باال آورد و روی صورت خیسش کشید،  

دیگر طاقتش به رس آمده بود، حتر نای شکایت هم  

ل داشت و از   نداشت، هر بار که ذهنش قدرت کنیر

امونش رس در میاورد، مرگ خانجون مثل  اوضاع  پی 

یک خنجری زهرآلود تا ته قلبش فرو یم رفت و  

تماموجودش را یم سوزاند، انگار به پوچی یم رسید که  

سینه اش تنگ و بدنش ت  جان یم شد. لبخند های  
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زن، اخم ها و گالیه هایش هر   نرم و دوستداشتتر پی 

حتر   کدامش رس فصیل از یک غمنامه ی طویل بود. 

نیم دانست چند وقت از مرگش گذشته بود، چند  

ده و تنها رهایش   وقت بود که او را به دست خاک سیی

کرده بودند؟ روزها و شب های تنها ماندنش در  

ستان، تمام دل و زهره اش را آب یم کرد و آن وقت   قی 

بود که اشک هایش گوله گوله یم چکید و کاری هم از  

 دستش بر نیم آمد.   

موهای چسبیده به صورتش را پس زد و پرسید  سورنا 

   : 

 حالت خوبه؟     _ 

و در حایل که با تمام وجود داشت نگاهش یم کرد و  

 نگراتر حالش را داشت، من من کنان اضافه کرد :   
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 _   .  دوباره بخوات 
اگه... اگه خوابت میاد، میتوتر

 بچه ها با من.   

 بچه ها؟  مادرش؟  خانجون؟   

ی به هم مربوط بود و   ر ر به طرز غم انگی  همه چی 

برایش درد به همراه داشت. دست زیر چشمان  

 خیسش کشید و با صدای خفه ای لب زد :   

 یک اینجوری شد؟     _ 

 سورنا منظورش را گرفت و همراه با آه جواب داد :   

 یه مایه میشه حدودا!    _ 

باز   حوصله ی حساب کتاب دقیق نداشت، دلش 

شدن این بحث را نیم خواست اما توان ت  جواب  

ر به پرسش های او را هم نداشت.     گذاشیر
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موج دیگری از اشک های دخیر فرو چکید و او نفس  

ون فرستاد، یم توانست درکش کند.   غمبارش را بی 

درست وقتر خودش پشت در اتاق عمل بود و جسم  

ه  ت  جان او اسی  دست دکیر ها و هیچ امیدی هم ب 

ر جایگاه   برگشتش وجود نداشت دقیقا در همی 

 ایستاده بود. حس ناامیدی و عجز تنها  

احساساتر بود که دوره اش کرده بود و حاال با تمام  

 وجود یم توانست حس و حالش را بخواند.   

دست دور شانه اش انداخت و دوباره او را به خودش  

 چسباند.  

مان را جلو یم برد و خودش  کاش قدرتش را داشت تا ز 

ر روزهای پر خفقاتر راحت یم کرد اما   را از تحمل چنی 

افسوس که دنیا برای هر دو دار مکافات شده بود و  



  

 

   

  
 3110 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

باید تقاصش را پس یم دادند تا دری دیگر از روزگار  

 بر رویشان باز یم شد.  

 *** 

  

ی که یم ترسید رسش آمده بود.    ر ر چی   از اولی 

مالقاتر که قرار بود به زودی به پایان  یک نصفه روز 

 رسد، به یک هفته تبدیل شده بود.  

ثریا خانم عرص همان روز بعد از اینکه مسئولیت  

ناهارشان را بر عهده گرفته بود، آنجا را ترک کرد و  

ر زودی هویتش لو رفته و به   رفت تا مبادا به همی 

 با  ساحل با نسبت دیگری معرفر شود. وقتر 

 خودش را پرستار بچه ها خواند، سورنا  
ی

دستپاچگ
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 نگاهش کرد که به چه  
ی

ابتدا تعجب و با رسگشتگ

ر کاری کرده بود، برایش گنگ بود و شاید   دلیل چنی 

هم ربطش یم داد به اینکه چون زتر که خانجون را به  

شوک داده بود، خودش بود، نیم خواست فعال  

ی از آن بداند.   ر  ساحل چی 

را صد تا یگ کرد و به روی خودش نیاورد تا  افکارش 

راحتر اش را بهم نزند. گایه اوقات از صمیم قلب،  

ر   دلش برای گذشته ی غصه بارش یم سوخت و همی 

ی نسبت به او   ی کمیر باعث یم شد تا سخت گی 

اعمال کند. حاال که کم و بیش ساحل را پس گرفته بود  

 شده بود.   ناخودآگاه نسبت به او چند درجه مهربان تر 

  

ساحل هنوز عجیب و غریب زن را نگاه یم کرد، انگار  

ماجرای خون خون را یم کشد داشت در مورد او هم  
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صدق یم کرد، ذهنش قدرت درک و تحلیل نداشت  

ی میان سینه اش یم جوشید که هیچ   ر اما یک چی 

 تعریقر برایش پیدا نیم کرد.  

هولگ حواله ی ساحل کرد و قبل  ثریا خانم نگاه هول 

ک به سوایل ختم شود از   ه ی دخیر از اینکه نگاه خی 

خانه خارج شد، امروز را شانس آورده بود، باید با  

سورنا هماهنگ یم کرد کیم دیگر هم کمکش کرده و  

ی   هویتش را بپوشاند تا رس فرصت و با وضعیت بهیر

 شوند، سورنا ت  دقت رسی تکاند و  
بهم معرفر

سته اش را اجابت کرد، همه ی حواسش پیش  خوا

 ساحل و رس و صدای بچه ها بود.  

اف یم کرد به مرد خشک و ت  انعطافر تبدیل   باید اعیر

شده که دیگر حوصله ی ای برای تحمل کودکان در  
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 نمانده بود، نیم دانست بخاطر اوضاع  
ر
وجودش باف

 اش بود یا چون آنها 
ی

فرزندان   قمر در عقرب زندیک

وس بودند برایش عذاب آور به نظر یم رسید؟    سی 

هر چه که بود داشت فقط خودش را آرام یم کرد تا  

 تحملشان کند، آنهم فقط بخاطر لبخند ساحل.  

ثریا خانم که برای آخرین بار قول و قرار فردایشان  

 مبتر بر گرف  

  

 ]17:24 23.08.20[  

دن مدارک یادآوری کرد  ، حواس پرت  تن بچه ها و سیی

 سورنا جمع شد.  

 رسی تکاند و ت  حوصله تر از قبل زمزمه کرد :  

 یادم میمونه خانم امجد.   _ 
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ثریا خانم رنگ و روتی عوض کرد و در حایل که یم  

ترسید فامییل اش ساحل را حساس کرده باشد رسی    ع  

 عقب گرد کرد و وارد آسانسور شد.  

فهمید مادربزرگ واقیع اش  برای روزی که ساحل یم 

است برنامه های زیادی داشت که مهم تر از همه ی  

آنها چشاندن مهر و محبت خالصانه و از ته دلش به  

 او بود.  

 *** 

ثریا خانم که رفت رس و صدای خانه هم بیشیر شد،  

ی یم بردند.    انگار ناخودآگاه بچه ها از او حساب بیشیر

ک  سورنا ظرف های ناهار را جمع کرد  ، داروهای دخیر

را به او خوراند و آخرین پماد های بافر مانده ی  
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صورتش را هم زد، هر بار که چشمانش گی  دو گوی  

ک یم افتاد، حواسش از همه ی   رسخ و رگ دار دخیر

 دنیا پرت یم شد و چنان در عمق  

چشمانش سقوط یم کرد که فقط با رس و صدای زیاد  

ون یم آمد.   ینش بی  وت شی   ازهیی

حل را خدا دوباره به او برگردانده بود و درک این  سا

ر بود که هم دلش از ترس فرو   واقعه به قدری شورانگی 

 یم ریخت و هم جاتر تازه در او یم دمید.  

ترس خرات  حالش هنوز پابرجا بود، بخصوص که  

ه یم شد   ر خی  بعیصر اوقات دقایق طوالتر به کف زمی 

انگار بازهم به  و به هیچ صداتی واکنش نشان نیم داد، 

عادی یم   خیالش برمیگشت که مردمک چشمش غی 

 چرخید.  
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نفس سورنا از دیدن این حالش بند یم آمد و در حایل  

که هم وظیفه ی آرام کردن بچه ها را داشت و هم  

خودش، با خواهش و تمنا سیع یم کرد خیالش را  

 برهم زده و او را برگرداند.  

بچه ها گوتی امواج منقر این اتفاق را حس یم کردند  

که به یک آن ت  صدا شده و با حب و بغض  

خواهرشان را نگاه یم کردند که دقایقر طوالتر پس از  

 رسش را باال یم آورد،  
ی

مهر و محبت سورنا با منگ

نگایه به او و چشمان ت  قرارش یم انداخت و سپس  

یم شد که اشک ها دانه دانه   انگار بغض گلویش آب

یم چکید و به گریه یم افتاد. سورنا با عطوفت و  

صبوری رسش را یم بوسید و او را به سینه ی پر  

دردش یم چسباند. آن وقت بود که بچه ها جرئت  
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پیش روی یم یافتند و آرام آرام خودشان را به او  

نزدیک یم کردند و مانند هر بار شگفتر را در چشمان  

ک مشاهده یم کردند، سورنا از این فراموشر و    دخیر

بخاطر آوردن بعدش یم ترسید، دلش نیم خواست تا  

ر حایل دست بدهد و پس   آخر عمر، هر بار به او چنی 

از گریه و ناله ی فراوان حافظه اش رس جایش برگردد،  

 دلش این همه نقصاتر را نیم خواست. یم ترسید این  

، اما آینده پر پیچ و  وضعیت برای همیشه پابرجا بماند 

ر حاال خیالش را راحت کند.    بود که همی 
 خم تر از آتر

  

 روز عجیت  بود و شاید هم زیبا و لذت بخش!  

هر چند که خانه آنقدر پر رس و صدا بود و رسش  

داشت رسسام یم گرفت اما یم توانست جیغ و داد پر  
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روزها با  رسر و شور بچه ها را به ساحیل که پس از 

چشماتر براق، خندیده بود، ببخشد. سال ها بود که  

به آرایم و سکوت خو گرفته بود و حاال وسط دل  

 کیم اذیتش یم کرد،  
ر

نگراتر هایش این حجم از شلوغ

اما او بدتر از این را هم پشت رس گذاشته بود، برای  

ک به هر کاری   دیدن لبخند جان دار لب های دخیر

ی نبود.    دست یم زد، کیم تحمل ر  که چی 

 *** 
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شب وقت خواب، هنگایم که مقابل چشمان شوکه  

ی سورنا، بهار و حایم، همراه ساحل به اتاق رفتند تا  

ان ماند.    بالخره بخوابند، خون به صورتش دوید و حی 

خواه ناخواه داشت خودش را موظف به تحمل بچه  

وس یم کرد اما اینکه ساحل تمام وقتش را با   های سی 

ی کند، دیگر از توانش خارج بود.    آنها سیی

ه و بر و بر نگاهش کرد که در بسته و   آنقدر خی 

ک از پیش چشمش ناپدید شد. باورش نیم شد   دخیر

به این راحتر بچه ها را به او ترجیح داده و رفته باشد.  

انگار نه انگار چه شویک به تن پش بیچاره وارد کرده  

 بود.  

وسط هال خانه ایستاد و با رسدرگیم زل زد به   سورنا 

در بسته ی اتاقش. محض رضای خدا پتو هم برایش  

کنار نگذاشته بودند، با حرص به طرف کاناپه چرخید  
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و نگاه ناخوشایندی به آن انداخت، انگار باید قبول  

یم کرد ساحل را از او گرفتهبودند. هیچ از این  

ست گرفت  وضعیت خوشش نیم آمد، رسش را در د

و با خودش فکر کرد چرا یک لحظه با دیل خوش قرار  

نبود با او تنها بماند، اگر نصفه شب حالش بد شده و  

 بالتی رس خودش و یا بچه ها یم آورد چه؟  

آنقدر فکر و خیال کرد تا عاقبت تمام انسجامش را  

جمع کرد و به خودش قول داد، صبح الطلوع بچه ها  

ده و خودش را راحت کند. وسط  را به ث  ریا خانم سیی

این همه مشکل، حوصله ی این اعصاب خردی را  

 نداشت.  

 *** 
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نیمه شب بود و شاید هم دم دمای صبح. هنوز  

خواب به چشمانش نیامده و هر چقدر به خودش  

آرامش تزریق کرده به خونش نرسیده و کماکان  

 اعصابش خرد بود.  

کولر یم وزید و حال و  باد رسد نیمه شب همراه باد  

ر طبق   هوای مطبوغ به خانه داده بود اما هیچ چی 

 میل او نیم گشت.  

چند بار دلش خواسته بود به اتاق رفته و با دیدن  

ساحل خیال ناآرامش راحت شود، اما یم ترسید  

سد.   بدخواب شده و یا یکهو از دیدن هیبتش بیر

فکر عجیب در  دست خودش نبود که هزار و یک 

ثانیه به رسش خطور یم کرد، دلش به بیدار ماندنش  

خوش بود که اگر اتفافر افتاد رسی    ع خودش را به او  

 برساند اما هر چه  
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 ]17:25 23.08.20[  

 یم کرد آخر رسش غرغر و حرص خوردن بود.  

با نارضایتر زل زده بود به گچ کاری سقف. از این پهلو  

حایل که خواب از چشمان  به آن پهلو یم شد در  

 کرده  
ی

خسته اش گریزان بود. دلش نیم خواست بچگ

و رس حایم و بهار غر بزند اما تنها دلیل ت  خوات  اش  

ر بود.     همی 

حاال بعد از ش و خرده ای روز که هر لحظه اش را با  

ی کرده بود این جداتی اصال قابل تحمل به   ساحل سیی

 نظر نیم رسید!  
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هنوز در دلش داشت غرغر یم کرد که سایه ای از  

 دور حواسش را به خودش جلب کرد.  

سایه ای که از محدوده ی اتاق ها داشت پیش روی  

 یم کرد.  

ون آمد و سورنا فهمید ساحل   ر که از راهرو بی  همی 

است، قلبش تپیدن گرفت و با تعجب روی کاناپه نیم  

ر شد.    خی 

کیم لنگ یم زد اما  ساحل بخاطر پای گچ گرفته اش  

 حواسش بود که چه کند و کجا برود.  

خانه نور کافر به هال داده بود و هیکل   ر برق روشن آشیی

 سورنا تشخیص داده یم شد.  

سورنا هنوز متعجب و نگران داشت نگاهش یم کرد  

که دستش را به دیوار گرفته و داشت نفس تنگش را  
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ر که خ  ون یم فرستاد، همی  واست برای کمک به  بی 

سمتش برود جلوی خودش را گرفت، دلش نیم  

ر   خواست اندیشه ی ضعف را به او القا کند، همی 

حاال ماه های زیادی طول یم کشید تا اثرات این  

 روزهای غمبار برایش کمرنگ شود.  

ساحل آرام آرام جلو آمد و چون واکنیسر از سورنا  

 ندید به آرایم صدایش زد.  

و بغض کرده اش، همه ی توان  صدای خش گرفته 

د.    از جا بیی
 سورنا را زایل و وادارش کرد با پریشاتر

 که ت   
ساحل دستش را به بازویش گرفت و با هق هقر

هوا در گلویش جوشیده بود خودش را به آغوشش  

انداخت. قلب پش بیچاره به آتر فرو ریخت و ترس تا  
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مغز استخوانش فرو رفت. در این نیمه شب چه  

ک به این زاری کشیده بود؟  شده    بود که حال دخیر

بالفاصله دستانش را دور تنش پیچاند و با لحتر  

حامیانه همزمان که قوت قلب یم داد، پر تشویش  

 زمزمه کرد :  

؟ خواب بد دیدی؟   _   چی شده دلی 

لحن گرمش سوز دل دخیر را بیشیر کرد، انگار داغ  

صورتش را به سینه ی سورنا  دلش تازه یم شد.  

 چسباند و با دیل خون زار زد : 

 منو بی  پیش خانجون!   _ 

صورت سورنا رسخ شد و ساحل دل خون تر هق هق  

 زد :  
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منو بی  پیشش! چرا من زنده ام؟ چرا نمردم   _ 

سورنا؟ چرا؟ بدون شک نیم دانست این ش و چند  

زنده  روز چه به رس او آمده بود که با این ناراحتر از 

 بودنش یم نالید!   

کاش عمو یه جوری بهم یم زد که دیگه زنده نیم    _ 

 موندم.  

 پس یادش از تصادف هم آمده بود!  

 چرا تموم نمیشه؟؟ به خدا خسته شدم!   _ 

اهن سورنا در مشت های   هر بار که هق یم زد و پی 

ده یم شد، نیم دانست چه دیل از پش   کوچکش فشر

مان قلبش تنگ و چاک  مقابلش خون یم کرد که همز 

 چاک یم شد.  
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د و با گلوتی پر بغض لب زد :  
 سورنا او را به تنش فشر

! این جوری خنجر به دلم   _  هیششش! بس کن دلی 

نکش ت  انصاف. به تموم دار و ندار یگ چوب حراج  

نزن! مگه نمیبیتر چی به روزم اومده تو این یه ماه؟ تو  

تیکه تیکه میشه، اون وقت از   اشک یم ریزی قلب من 

ر بدی؟   ؟ میخوای منم به کشیر تر ر  نبودن حرف می 

ک شدیدتر شد و نفسش از حجم غصه   هق هق دخیر

 های به خاطر آورده تنگ شد.  

سورنا بخاطر اینکه بچه ها مبادا بیدار شوند با پچ  

 پچه لب زد :  

ر یم  _  شد، یم  یادته خودت هر بار حرفامون غم انگی 

ا حرف نزنیم؟ روی موهایش   ر گفتر بیا در مورد این چی 

 را بوسید و ادامه داد :  
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 االنم به همونجا رسیدیم بیا بحثو عوض کنیم.   _ 

 ساحل پر گریه وسط حرفش پرید و نالید :  

؟ خانجونم رو خاک کردین دلم چه   _  خانجونم چی

ه؟    جوری آروم بگی 

که نزدیک بود    این را گفت و انگار توانش تحلیل رفت

 در آغوش سورنا از حال برود. 

سورنا رسی    ع دستانش را به دورش محکم تر پیچاند و  

 گفت :  

ر  _  ر با خودت چیکار میکتر خب؟ یه دقه بشی  ببی 

نیم.   ر  اینجا، حالت جا بیاد بعد با هم حرف می 

ساحل وقیع به حرفش نکرد و از ته دلش زارید، هر  

وتر از قبل یم رفت، هر بار پرده از  بار یک مرحله جل
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ر تر   رازهای دل خراش تری برداشته یم شد و سنگی 

ی مرگ خانجون و مادرش بود که بدنش   ر از هر چی 

توان هضمش را پیدا نیم کرد، قدرت کنار آمدنش را  

ر وخامت   رساغ نداشت و هر بار حالش به همی 

 کشیده یم شد.  

و برای آوردن   سورنا با وسواس او را روی کاناپه نشاند 

خانه رفت. خدا یم دانست با   ر ین به آشیی آبمیوه ی شی 

د؟    این وضع جدید یک قرار بود خو بگی 

  

وقتر لیوان نوشیدتر را به طرفش گرفت، ساحل از  

ون آمد و به طرفش چرخید، حاال چشمانش   فکر بی 

به نور کم عادت کرده و یم توانست بهیر صورت دل  

 نگران او را ببیند.  
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ر یکم بنوش لیوان را  سورنا لبخند زوریک زد و با گفیر

به دستش داد. هق هقش هنوز به راه بود اما با این  

 تفاوت که کیم مسلط تر از قبل رفتار یم کرد.  

دقایقر طوالتر در سکوت اجازه داد که باز بغضش رس  

 باز کرده و خودش را خایل کند.  

را چه میکرد که تحمل  به او حق میداد اما خودش 

 اشک ریختنش را نداشت.  

 سورنا دستر به رسش کشید و با مالیمت پرسید :  

 حالت خوبه؟   _ 

ک موچ  دیگری از اشک را   همزمان که صورت دخیر

 به نمایش یم گذاشت، لب هایش به آرایم جنبید :  

 پیش تو آره!   _ 
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ر جمله ی کوتاه و ساده اش چنان بند دل سورنا   همی 

 کرد که سینه اش پر رس و صدا تپیدن گرفت!  را پاره  

 ]  17:25 23.08.20[   آنقدر که برق به چشمانش 

 دوید و صورتش پر از ذوق و شور شد.  

 مظلومانه لب زد :  
 با لحتر رسشار از ذوفر

! برگشتر به دیفالتت؟!   _   آخ دلی 

ساحل همراه با اشک هاتی که ت  صدا از گوشه ی  

ر یم ریخت به خنده افتاد.  چشمش   پایی 

ی!   ر  چه تصویر غم انگی 

 اشک و لبخند در یک قاب!  

 بود نه درد و درمان!  
ی

 کاش از هیجان و ذوق زدیک

سورنا اشک های روان روی صورتش را پس زد و گفت  

 : 
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! نریز این مرواریدا رو، تو که   _  سورن به فدات دلی 

 میدوتر من تاب ندارم!  

ک رسخ شد  و هاله ای از گرما احاطه اش  صورت دخیر

 کرد.  

باید به خدا آفرین یم گفت تا مرهم معجزه آساتی  

 چون او را برای هر درد ت  درمانش کنار گذاشته بود.  

سورنا با همان نگاه شیفته و سوزانش خودش را پیش  

کشید و موهای ریخته روی صورتش را پس زد. نیم  

نقدر چشم نواز بود که  رخ زیبا و معصومانه اش آ 

دلش یم خواست تاابد نگاه به نگاهش پیوند زند و دل  

 شوریده اش را به نواتی برساند.  
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باورش نیم شد که یک روز دیگر داشت به رس یم  

رسید و ساحلش بیش از روز قبل حرف زده و واکنش  

 معقول نشان داده بود.  

د و   ر ک  او محو و مست هر پلگ بود که دلی  می  دخیر

 پله به پله به نرمال بودن نزدیک یم شد.  

 فردا یم بریم؟   _ 

 سورنا ت  حواس لب زد :  

؟    _   کجا دلی 

ساحل بدون آنکه برگردد با لب های برچیده از بغض  

 آرام گفت :  

 پیش خانجون و... مامانم.   _ 
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صدای لرزانش دین و دنیای سورنا را یم لرزاند، و او  

م تن پش بیچاره را  قصد کرده بود هر لحظه تما 

 بلرزاند. 

 سورنا آیه کشید و گفت :  

یط   _  ! اما به رسر ، هر جا که تو لب تر کتر یم دلی  می 

 که انقد اشک نریزی.  

لحن مهربان و دلداده اش اشک های دخیر را با شدت  

 خانجون  
ی

ر لغزاند. وقتر به نبود همیشگ ی پایی 
بیشیر

ای خودداری برایش بافر نیم  فکر یم کرد دیگر تواتر بر 

ماند.  دل سورنا خون شد و با استیصال فقط نگاهش  

کرد. کاش یگ به او یم فهماند این چهره ی خیس از  

اشک چه آتیسر به سینه ی او یم اندازد. کاش یگ  

ح یم کرد.    قلب داغان او را برایش رسر
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آنقدر گریه ی ت  صدایش ادامه یافت تا دل سورنا به  

 رس آمد.  

ر بدهد،   نیم توانست تا ابد به او اجازه ی اشک ریخیر

این بغض ادامه دار هیچ وقت آب نیم شد و آنقدری  

 تحمل نداشت گریه اش را دیده و سکوت پیشه کند.  

ر   در حایل که به سمتش خم یم شد، مقابل رس پایی 

 گرفته اش مکتر کرد و گفت : 

، یه جون از جون _  !  هر بار بغض کتر ام کم میشه دلی 

منم واس خاطر اینکه زنده بمونم چاره ای ندارم جز  

 اینکه ماچت کنم! و بعد یر به یر بشیم.  

و بعد بدون آنکه اجازه ی درک و تحلیل حرفش را به  

ی به کام   او بدهد، لب های خیسش را با غافلگی 

 گرفت! 
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ک حتم داشت که نفسش جا ماند همان   دخیر

لحظه! انگار مغزش فرمان ایست داده بود که تمام  

تنش خشکید و فقط دود بود که از کله اش بلند یم  

 شد! 

سورنا با رضایت بوسه ی عمیق و طوالتر اش را به  

 پایان رساند و سپس نیشخند زنان گفت :  

فکر کنم این شکیل جفتمون به توافق یم رسیم مگر   _ 

  !  اینکه تو فکر دیگهای داشته باشر

 و شیطان چشمگ زد و خندید.  

ساحل آنقدر رسخ شده بود که حرارت صورتش با  

فاصله هم حس شدتر بود، لب هایش که از زور  
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حرص و ناباوری لرزید سورنا فرصت را از دست نداد  

 و دوباره به سمتش خم شد و او را بوسید.  

 از حرکاتش رسازیر بود، مگر با  
ی

مهر و عشق و دلتنگ

شوریده حال و خود ت  تابش میتوانست  اوی 

مخالفت کند؟ قلبش آنقدر تند یم تپید که کم مانده  

ون بجهد. لعنت به این بوسه!    بود از سینه بی 

مگر چه داشت که این همه حس خوب را به تنش بر  

 میگرداند؟  

 سورنا رایصر و خوشحال پس کشید و گفت :  

نم که  از اینکه پسم نیم زتر اینجوری برداشت میک _ 

 سکوت عالمت رضاست! پس بریم واسه راند سوم!  
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ی

و تا دوباره به سمتش پیش خزید، بالخره شوک زدیک

ساحل خاتمه یافت و در حایل که دستش را به سینه  

 ی سورنا یم کوباند حرص زده توپید :  

 بسه دیگه ت  حیا! یه هیچی نیم گم!   _ 

یم شد هم به  اگر برای بوسیدنش خودش پیش قدم 

 اندازه ی این جمله به دل نیم نشست.  

هر واج این جمله ی خشنش پر بود از نوید حال  

ش   خوب! هر ذره اش یم گفت روزهای خوب دخیر

 دارد از راه یم رسد.  

سورنا ابتدا مات ماند و با لب هاتی پرخنده فقط  

نگاهش کرد، ساحل که دوباره چشم هایش را برایش  
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خاند، دیگر نتوانست خوشحایل اش را پنهان کند،  چر 

 از ته دل خندید و گفت  

 : 

من تمام قد فدای ممانعت های پر از خواستنت   _ 

 خوشگله!  

ساحل بیشیر رسخ شد و او شیطان تر از قبل، با  

چشماتر شیفته و خمار نگایه به اوی آماده به حمله  

 انداخت و گفت :  

 این ت  حیا، از _ 
پش پیغمی  هم دست به  اگه بدوتر

عصا تر راه رفته تو این یه ماه، اینجوری خشونت به  

ک به یک آن   ! گوش های دخیر خرج نمیدی دلی 

سوت کشید و رسخ شده ماند چه واکنیسر نشان  
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 بود که جمله اش  
ر
دهد؟! در وجودش آنقدر رمق باف

 را به آساتر واکاوی کند!  

اض خف یف چندی قبلش صورتش  سورنا ت  خیال اعیر

را قاب گرفت و مهر و عشق ت  بدیلش را به لب  

 هایش چسباند.  

 را باید نشانش  
ی

دست خودش نبود! آن همه شوریدیک

 یم داد!  

باید به او یم فهماند دلیل حال خوب و بد یک نفر  

دیگر است، باید وجود محتاجش را به او ثابت یم  

 کرد!  

احل آنقدر  بوسه ی سوم هم که به پایان رسید س 

 خجالت زده بود که رسش  
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 ]17:25 23.08.20[  

 افتاد روی سینه اش و دیگر باال نیامد.  

ر قلب سورنا در آن سکوت   صدای کوبش شورانگی 

بامدادی،نوای خوش عاشقر بود! اما با همه ی اینها،  

ک را هنوز آب نکرده بود.    خجالت دخیر

رمیده و خجل  سورنا در حایل که دلش از دیدن اوی  

 ضعف رفته بود رسش را به سمتش خم کرد و گفت :  

 سورن دور رست بگرده آخه!   _ 

قلب ساحل هررری فرو ریخت و با صدای خفه ای  

 لب زد :  

 خدا نکنه!   _ 
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ر مهر و محبت   همه ی وجود سورنا گرم شد، همی 

ک او را به هزار بند غل و زنجی   
های زیرپوستر دخیر

 کرده بود.  

! خدا همه   _  تم دلی  من به طرز ناامید کننده ای اسی 

 راه ها رو بسته!  

و بعد دست دور شانه اش انداخت و او را به آغوش  

 کشید.  

حجم کوچک تنش میان بازوان قدرتمندش گم شده  

ین بعد فکر یم کرد.    بود و او داشت به روزهای شی 

دلواپس غصه ی ضعیف شدنش  مثل پدری نگران و 

ر به   را یم خورد و مثل عاشقر جان بر کف برای برگشیر

 روزهای قبل مخلصانه تالش یم کرد.  



  

  

  
 3143 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

کیم رسش را خم کرد تا صورتش را ببوسد و سپس به  

 آرایم پرسید :  

 حالت خوبه عمر سورن؟   _ 

بغض به گلوی ساحل دوید و باز یاد خانجون و خرات   

 رمش خط انداخت.  حالش روی حال و احوال گ

االن که پیشتم خوبم سورنا! اما یه وقتاتی به شک   _ 

میوفتم که ما تو واقعیتیم یا دارم خوابتو یم بینم. یه  

سه، همه   حیس مثل پوچیه! انگار دنیا واسم به رس می 

ی تنم یم لرزه و یهو میفهمم چقدر ضعیفم که حتر  

لداشته باشم.    نمیتونم رو خودم کنیر

د و گفت :  سورنا او را ب   ه سینه اش فشر

هیششش! تو نمیدوتر این حالت چقدر امیدوار   _ 

 کننده است!  
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ت گفت بعد از   ای منقر فکر نکن، دکیر ر اصال به چی 

ر واکنش مثبتت فقط یکم دیگه طول میکشه تا   اولی 

 همه چی برگرده به حالت اول!  

 رسش را بوسید و ادامه داد :  

؟ فقط یکم دیگه مونده!   _   یم بیتر

میدونم ویل نمیتونم از رسر فکرام خالص بشم،   _ 

همش یم برنم اونجا! همه جا ساکته، بعیصر وقتا توام  

ر یه جور دیگه است، همه جون   ، همه چی  اونجاتی

 دارن و دورم میگردن.  

ل   وقتر به اینجا رسید دیگر نتوانست خودش را کنیر

 کند، با صداتی مرتعش و پر گریه لب زد :   

 ندارم سورنا!  _ 
ی

نم، تو نباشر زندیک  نذار بی 
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قلب سورنا تی  کشید و صورتش رسخ شد، آنقدر که  

چانه اش لرزید و سنگ سخت بغض راه گلوی او را  

 هم بست، یک قرار بود این درد جانفرسا کهنه شود؟  

 اعصاب خردی اش را پس زد و با مالیمت گفت :  

جام. یادته یه ازم یم  هیششش! من تا تهش این _ 

  
ی

 ایم یا نه؟ رسنوشت زندیک
ی

پرسیدی من و تو همیشگ

رو یه جوری چید تا به جفتمون ثابت بشه مال همیم!  

دیگه باید االن رو خودت کار کتر و به همون قدرت  

 قبل برگردی، دلی  ما از پس امتحان و ابتال براومدیم!  

نش داد و  برای اینکه گریه را از او بزداید شیطنتر به لح

 گفت 

 : 

 باز دلت ماچ میخواد که بغض کردی آره؟   _ 
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ساحل با گریه خندید و مشت ت  حایل به سینه ی  

شکوبید و توپید:    ستی 

 سواستفاده گر!   _ 

 این سواستفاده گر به فدات!  _ 

 ساحل خوشش آمد و لبخند ت  جاتر زد.  

او واقعا در تغیی  حال و احوالش مهارت ستودتر  

 داشت.  

نور روشتر که داشت کم کم وارد آپارتمان یم شد،  

نشان میداد دل و قلوه ی شان شب را فراری داده و  

 به صبح رسیده اند!  

ساحل در حایل که با گچ دستش ور یم رفت زمزمه  

 کرد :  
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یک میتونم برم حموم؟ اینجوری پیشت خجالت یم    _ 

 کشم!  

فت، چطور بلد  لحن مظلومش دل سورنا را به بازی گر 

بود حتر با یک جمله تمام دل و دینش را بلرزاند؟ او را  

ر آنکه صورتش را با پشت   از سینه اش جدا کرد و حی 

 دست نوازش یم کرد جواب داد : 

وقتر میگم خدا همه راه ها رو بسته عمق فاجعه را   _ 

  
ی

! من انقدر خرابتم که جز قشنگ باید بفهیم دلی 

ی ازت نمیبینم! از چی  ر ؟!   چی   خجالت میکیسر

ی کرد پشجون!   _   از کله ام میشه روغن گی 

ر که جمله اش تمام شد، غوغاتی در دل پش   همی 

 بیچاره به پا شد. آنقدر که با لحن نیازمندی گفت :  
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آخ خدا دلم واسه پش جون گفتناش چقدر تنگ   _ 

 شده بود!  

مید و رسش را زیر گردنش برد و   چشمانش را  ساحل رسر

بست تا لذت آغوش امن و محکمش را با گوشت و  

 پوستش احساس کند.  

ی جز زیباتی از او نیم  
ر انگار راست میگفت او واقعا چی 

دید. هر بار که غم خانجون از گوشه ی چشمش یم  

لغزید، عشق سورنا همان اندازه به او قوت قلب یم  

 بخشید.  

خوب  خدا بدون شک آستانه ی تحمل بنده هایش را  

 به دست داشت!  

 سورنا؟   _ 
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 جان؟ جیگر؟   _ 

ساحل نامطمئتر از تماییل که برای شنیدن جواب  

 سوالش داشت، من من کنان پرسید :  

م تو فکر چه شکیل میشم؟   _   من وقتر می 

و با قلت  تاپ تاپ کنان آب دهانش را قورت داد و  

 سکوت کرد.  

جوابش دل شی  یم  سوال سختر بود و شنیدن 

خواست، اما آنقدر کنجکاو و نگران بود که نیم  

 توانست از خی  پرسیدنش بگذرد.  

دی.   _  ر  هیچ شکیل! فقط دیر به دیر باهام حرف می 

سورنا به هیچ وجه دلش نمیخواست غرورش را  

ر   د کرد در اولی  ر جریحه دار کند، به خودش گورسر

ل از او گرفته بود، پاک  فرصت فیلیم که هفته های قب
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کند تا مبادا چشم دخیر به آن افتاده و تصوراتش پر  

 وحشت شود.  

 من طاقتشو دارم. بهم بگو.  _ 

 سورنا مهربان نگاهش کرد و گفت :  

ی نیست که بگم قربونت برم. فکرتو درگی  اینا   _  ر چی 

 نکن.  

 و بعد برای اینکه حواسش را پرت کند اضافه کرد :  

 ! بذار برم  گشنم شد دلی    _ 

  

 ]17:25 23.08.20[  

یم تخت بخوابیم!   ی بیارم بخوریم، بعد بگی  ر  یه چی 

 و پیشاتر اش را بوسید و از جا بلند شد.  
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 چقدر زیبا بود وقتر مردی مانند سورنا هر  
ی

زندیک

 لحظه بلد بود دوست داشتتر بودن را به او القا کند.  

خانه رفت در حایل که صوت  ر شاد زیر  سورنا به آشیی

اق بودنش را به رخ یم کشید و ساحل برای   لت  اش قی 

دل خوشحال او لبخند زد، هر چند که قلب خودش  

 هزار تکه بود.  

با کرختر دکمه ی کنار کاناپه را زد تا به صورت تخت  

درآید و جا برای هر دو داشته باشد. با آن همه دلهره  

ت، فقط در آغوش  و اضطرات  که از حال خودش داش

 او آرام یم گرفت.  

سورنا که با دست پر برگشت، چشمش به او که کنج  

کاناپه دراز کشیده و کیل جا برای او خایل کرده بود،  

 افتاد و قلبش هیجان زده به تپش افتاد.  
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ر گذاشت و با چشماتر براق و   خورایک ها را کنار می 

م زده به   شیطان شده به سمت ساحل که مظلوم و رسر

 نظر یم رسید چرخید و گفت : 

 _  ! ! چه دلی  رسسختر  چه تختر

 ساحل به خنده افتاد و گفت : 

 کاری نکن برگردم تو خیالم پشجون!    _ 

این حرف قبل از اینکه شوچر باشد یک تهدید پر غم  

 بود، برق چشمان سورنا پرید و با دلخوری لب زد :  

! آدم   _  که یهو ماشه رو نیم  اینجوری حرف نزن دلی 

 کشه!  

ک خودش هم پشیمان شد، و نادم و متاسف   دخیر

 لب زد :  
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 ببخشید.   _ 

سورنا نگایه به گونه های رنگ گرفته اش انداخت و  

آرام به سمتش نزدیک شد. او وقتر حرف نیم زد هم  

از او دل یم برد چه رسد به حاالتی که صدای گوش  

دو دستش را نوازش را با سخاوت تقدیمش یم کرد.  

قائمه وار دو طرف بدنش گذاشت و رو به چشمان  

 منتظر و کیم هم ترسیده اش به آرایم پچ پچ کرد :  

من واسه رسیدن این لحظه که تو با حواس جمیع   _ 

، اگه بدوتر چیارو پیشکش خدا کردم دیگه   نگام کتر

  ! تر ر  هیچ وقت اون حرفو نمی 

که کیم تا ذوب شدنش  ساحل آنقدر گرمش شده بود  

 بافر مانده بود!  
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سورنا رسش را پیش برد، گردنش را بوسید و با ت  تات   

 لب زد :  

 متر بچه!   _ 
ی

 تو همه ی زندیک

یتر   ر یم شد و شی  قلت  که در سینه اش یه باال و پایی 

که تا مغز استخوانش نفوذ یم کرد، هم باعث نیم  

 شد بابت حمام نرفتنش احساس خجالت نکند.  

ست لرزانش را روی سینه ی محکم سورنا گذاشت و  د

 ملتمسانه گفت :  

 خوب نیستم سورنا، برو عقب لطفا!    _ 

 و خودش را جمع و جور تر کرد.  

سورنا جا خورده و مبهوت نگاهش کرد، نیم فهمید  

چرا باید او را پس بزند؟ هنوز داشت ال به الی جمله  
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گشت که یاد حرف چندی  اش به دنبال دلیلش یم  

 قبلش افتاد!  

مید!   ک دیوانه از او یم رسر  پس دخیر

سورنا ت  توجه به اضار چشمانش، به طرفش خم  

وع کرد به بوسیدن! کاش احساش   شد و با جدیت رسر

ان عشقش را هم به او یم   ر که در بوسه هایش بود می 

 فهماند.  

ک به طرز رسسام آوری یم کوبید.    قلب دخیر

ن بوسه را روی پیشاتر اش گذاشت و لب  سورنا آخری 

 زد :  

 _   !  تو مثل نوزاد خوش بوتی

 مثل گل شامه نوازی!  

 تو بوی کتاب نو رو میدی!  
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 از گلویش کام گرفت و اضافه کرد :  

 که آدم دوست داره ریه هاشو ازش پر کنه!     _ 

، مثل بوی رنگ! بوی آتیش!   یتر ر  تو مثل بوی بیر

میده اش را از نظر  رسش را باال آورد تا دخیر رسر 

بگذراند و با دیدن گونه های گل انداخته اش جان تازه  

د.    بگی 

چشمان ساحل دودو یم زد و کلمات سورنا را با ولع  

گوش یم کرد، هر چه سورنا بیشیر دلش را یم برد  

سلول های ذهنش قوی تر شده و مرز خیال و  

 واقعیت برایش پر رنگ تر یم شد.  

ا جاتی میان شانه و گردنش را بویید، سپس  سورن 

 بوسید و گفت :  
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پیش کیس که دیوونه وار یم خوادت خجالت   _ 

  !  اصال معتر نداره دلی 

 🍀 

  

 ]03:14 06.09.20[  

 🍀 

   201_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

زور و  آفتاب از وقت گرمای مالیمش گذشته و حاال پر 

پر قدرت یم تابید، به حتم اگر کولر به این شدت کار  
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نیم کرد این تابستاِنتابستان اسفناک و سوزان تا حاال  

 کالفه اش کرده بود.  

رسمای دلنشیتر که روی پوستش نشسته بود،  

وادارش کرد خواب آلود خودش را میان بازوان سورنا  

و  جا داده و در عالم خواب و بیداری از گرمای تن ا

د.    لذت بی 

رسانگشتاتر که گه گداری به پیشاتر اش یم خورد و  

موهایش را پس و پیش یم کرد، بوسه های گریم که  

قسمت های مختلف صورتش را فتح یم کرد و شاید  

هم اشعه ی سوزان چشمان مردجوان بود که باعث  

شد ت  هوا الی پلکش باز شده و نور مستقیم به  

بیاورد. حتر تصاویری که همزمان با  سمتش هجوم 

رسعت نور در رسش تثبیت شد هم نیم توانست رد  
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پر مهر نگاه سورنا را برایش کمرنگ کند. نگاه مرد  

 صاف افتاده بود روی او،  
ی

 و دلدادیک
ی

جوان با شیفتگ

ر دیگری برای دیدن وجود نداشت.    انگار جز او چی 

ک داشت تی  یم کشید و مرگ خانجون  و  بیتر دخیر

مادرش در رسش بازیات  یم شد و سورنا داشت طوری  

 به او نگاه یم کرد که انگار معجزه ی خدا را یم بیند.  

قطره اشگ که پس از کشمکش زیاد از گوشه  

 نگاه او را شکست و غم به  
ی

یک چشمانش لغزید خی 

نگاهش پاشید. برای ساحل آسان نبود! نیم شد! هزار  

ودش آرامش تزریق یم  بار هم که تمرین یم کرد و به خ

کرد یک یاد خانجون همه ی تالش هایش را به باد یم  

 داد.  

سورنا بازوتی که رس ساحل رویش قرار داشت را باال  

آورد تا او را به خودش نزدیک تر کند و سپس رسش را  
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خم کرد و روی پیشاتر اش را بوسید. هر اشکش یک  

خنجر زهرآلود برایش بود که دردی وصف نشدتر به  

 لبش یم داد.  ق

شاید اغراق نبود اگر ادعا یم کرد تمام چند ساعت  

قبل را بیدار بوده و نگاهش را به مژه های روی هم  

افتاده ی او پیوند زده، تمام لحظاتر که آفتاب پر  

قدرت و صبح به ظهر تبدیل یم شد را با تماشای اوی  

ی کرده بود.    غرق خواب سیی

بخوابد و وقتر بیدار شود ساحل را به  انگار یم ترسید 

ده باشد و حاال بعد از ساعت ها دل دل   خیالش سیی

 زدن او با گریه بیدار شده بود. 

ساحل دست آزادش را روی چشمانش کشید و گریه  

 آلود لب زد :  
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 نمیتونم به خودم حایل کنم، نمیتونم سورنا!   _ 

د و حلقه ی   سورنا ت  حرف لب هایش را بهم فشر

 دستش را به دورش تنگ تر کرد.  

نمیخواست شایک باشد، دلش گالیه نیم خواست، اما 

چه یم کرد که هر چه میگذشت نسبت به غم های  

 او، ناتوان تر یم شد.  

ساحل صورتش را به سینه ی او کشید و پر گریه تر از  

 قبل نالید :  

 چطوری باور کنم؟ چطوری؟؟؟   _ 

غصه روی هم افتاد و نفیس سوخته    چشمان سورنا با 

ون جست. هیچ جوات  برای گالیه   از سینه اش بی 

های برحقش نداشت. جز اینکه نوازشش کرده و مهر  

 خرجش کند.  
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ک یم چرخید.   اما انگار دنیا داشت دور رس دخیر

دن خانجون و مادرش به دست خاک یط ش و   سیی

خرده ای روز، غیم وحشتناک به دلش یم داد و  

 مان قلبش چاک چاک یم شد.  همز 

 ت  اذنش تصوراتش کامل شد و خانجون را ت   
وقتر

جان و ت  توان توی قی  دید حس کرد نفسش بند  

 آمده و دارد خفه یم شود.  

 در جایش غلظ زد و  
ی

با سینه ی پر درد و نفس تنگ

 دست سالمش را زیر گلویش برد.  

خانجون فکر کند   حس یم کرد اگر کیم دیگر به مرگ 

همان نصفه نیمه نفسش هم دیگر باال نخواهد آمد.  

چطور قبول یم کرد از این به بعدش را بدون خانجون  

ی کند؟    باید سیی
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ده و   زن را به دست خاک سیی چطور قبول یم کرد پی 

 اش را ت  او بگذراند؟  
ی

 قرار است زندیک

ر   رسر پایی  سینه اش داشت تنگ یم شد و اشک ها رسر

 و غیم عظیم روی کاناپه  یم  
ی

چکید، با نفس تنگ

 نشست و زانوانش را بغل گرفت.  

سورنا همراهش نشست و با نگراتر و هزار فکر و  

 خیال نگاهش کرد، هر حرکت او برایش دلهره آور بود.  

 دستش را به آرایم میان دستانش گرفت و پرسید:  

 حالت خوبه ساحل؟ میخوای آب بیارم برات؟   _ 

ک همانطور که چانه اش روی رس زانوانش بود   دخیر

»نه« ت  جاتر گفت و بعد سکوت کرد. انگار نای  

 توضیح دیگری نداشت.  
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نیم توانست درک کند، اصال ذهنش قدرت تحمل  

این فاجعه را نداشت، هر بار که ت  هوا ته دلش دیدار  

  
ی

خانجون را یم خواست، یادش که به نبود همیشگ

افتاد انگار پتک به رسش کوبیده یم شد، لحظه  اش یم 

ه به نقطه ای تمام وجودش فرو   ای گیج و منگ خی 

 یم ریخت و به هق هق یم افتاد.  

ک به سختر باال یم آمد و کم   همانطور که نفس دخیر

کم داشت ت  طاقت یم شد در اتاق باز شد و بچه ها  

ون    از آن بی 
ی

با حالتر میان گیچ  و خواب آلودیک

 ند.  آمد

سورنا که با ترس و دلهره داشت نگاهش یم کرد و کار  

ی از دستش بر نیم آمد، یکهو چشمش به بچه   بیشیر

ها افتاد، انگار مهمانان کوچکش را فراموش کرده بود،  
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نیم دانست باید چه حیس داشته باشد، هیچ وقت  

فرد دیگری را میان خودش و ساحل نیم پسندید، اما  

 حاال باید نوع نگاهش را عوض یم کرد.    انگار 

ساحل اشک های روی صورتش را دستپاچه پاک کرد  

و ظاهری استوار تر از قبل به خود گرفت، انگار  

ر ناخود آگاه او را قوی و محکم یم   مسئولیت داشیر

 کرد.  

ک بود که   سورنا با دقت و ریزبیتر نگاهش به دخیر

شد، انگار از  درچشمانش اثری از فراموشر دیده نیم  

 همان اول خواهر و برادرش را شناخته بود و این  

  

 ] موضوع کم اهمیتر نبود.  03:14 06.09.20[ 
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با خودش فکر کرد او به محض بیدار شدن، اشکش  

درآمده و بالفاصله پس از دیدن حایم و بهار، آنها را  

بخاطر آورده بود و این مفهویم نداشت جز اینکه  

 ب و سپس بیداری ذهنش را دستکاری نکرده بود!  خوا

سورنا به رسعت نور داشت تجزیه و تحلیل یم کرد  

ر رسعت بهبودی اش ادامه یم یافت خییل   اگر با همی 

  
ی

طول نیم کشید که طبق گفته های دکیر به زندیک

قبیل اش برمیگشت و تصورش آنقدر زیبا بود که با  

لب  وجود چشمان غمگینش، لبخند عمیقر روی  

هایش نشست. لبخندی که بوی نویدروزهای خوش  

 آتر را میداد!  



  

  

  
 3167 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

حایم و بهار خواب آلود روی کاناپه خزیدند و رسشان  

را روی پای ساحل گذاشتند، دنیای عجیت  بود، همه  

ر مجزا بودن، با این شدت بهم وابسته بودند.    در عی 

دستان دخیر هنوز یم لرزید و سیب گلویش مرتب  

ا با رسسختر سیع داشت خودش را  جابجا یم شد ام

 پیش بچه ها محکم نشان دهد.  

 خواهر جون چرا اینجا خوابیدی؟   _ 

بهار این را پرسید و مثل بچه گربه ای ملوس خودش  

د، انگار هنوز خوابش یم آمد، حایم   را بیشیر به او فشر

رسش را کیم باال آورد تا خواهرش را ببیند انگار واقعا  

 ظر جواب بود.  منت

سورنا غرق افکارش داشت نگاهشان یم کرد، گایه که  

جرترین فرد   ر یادش یم رفت نسبت بچه ها چقدر به میر
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 اش نزدیک است، یم توانست پر مهر تر  
ی

زندیک

نگاهشان کند اما امان از لحظه ای که خاطرات  

وس خود نماتی یم کرد، آن وقت بود که   اندکش با سی 

ی  دیگر برای خاموش   ر کردن نفرت چشمانش هیچ چی 

 را کارگر نیم دانست.  

هنوز داشت با خودش کلنجار یم رفت که صدای  

ین ساحل مانند دستر قوی او را به   خش گرفته اما شی 

 طرف خود کشاند :  

 من فقط پیش داداش سورنتون خوابم یم بره!   _ 

و همانطور که موهای بچه ها را نوازش یم کرد، شانه  

ی سورنا که ابروهایش باال پریده بود،  اش را به سینه 

 چسباند.  
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پش بیچاره آنقدر شوک شده که کلمات را گم کرده  

بود. حتر صدای لرزان ناشر از بغضش هم زیباتی  

 کالمش را کم نیم کرد.  

ان شده بودند.    به جز او، بهار و حایم هم حی 

 داداش سورن؟   _ 

 پرسی 
ی

د و نگاه نا مفهویم با  حایم این را با رسگشتگ

سورنا رد و بدل کرد. از همان اول حضور این غریبه ی  

 پر هیبت برایش سوال شده بود.  

ساحل لبخندی رو به چشمان درشت پشک زد و  

 تایید کرد :  

! من اگه پیشش نباشم اصال خوابم نیم   _  آره داداشر

 بره.  
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ون بزند،   کم مانده بود چشمان سورنا از حدقه بی 

چطور به این رسعت از آن گریه و زاری به این لحن  

 پرشیطنت رسیده بود؟  

ی کند که   دلش یم خواست با هیجان نتیجه گی 

بالخره ساحل به شخصیت محکمش برگشته اما یم  

 ترسید خیاالت خوشش نقش بر آب شود.  

 خواهر جون عروس شدی؟   _ 

حلقه ی افکار سورنا  بهار که با گیچ  این را پرسید  

شکست و با چشماتر براق به طرف دخیر بچه  

چرخید که با چشماتر گرد شده به خواهرش زل زده  

بود. سورنا با خودش فکر کرد، واکنش هایشان کیم  

بزرگ ساالنه به نظر یم رسید حتما باید بعدا، سن و  

سالشان را یم پرسید. بچه های جالت  برایش بودند اما  
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برای ماندنشان تالشر کند. هنوز داشت  نه آنقدر که  

فکر یم کرد آنها را زودتر به دست خانم امجد  

 بسپارد.  

 پس چرا موهاش بلنده؟   _ 

حایم بدبینانه نگایه به کش موی سورنا انداخت و  

  
ی

اخم هایش درهم رفت. معلوم بود وابستگ

خواهرشان به آن مرد جوان به مذاقشان خوش  

 ننشسته است.  

ساحل لبخندی زد و رسش را به طرف سورنا چرخاند  

تا واکنشش را ببیند و هم یم خواست با زبان ت  زباتر  

ر خواهر و برادرش هدیه ی   از او تشکر کند، داشیر

وش بودند   باارزشر بود، بخصوص که بچه های سی 

که با تمام این اتفاقات به یاد داشت که او هیچ دل  

 خوشر ازش نداشت.  
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خودآگاهش درگی  نسبت ها و روابطش بود  هنوز نا 

که یکهو ذهنش به روزهای گذشته اش فلش بک  

 بزند!   

انگار آب رسدی رویش ریخته شد! افکارش یخ بست و  

قلبش وحشت زده تپیدن گرفت. سورنا که تمام  

حواسش به او بود، با دیدن صورت یکهو رسخش  

 قلبش تکان خورد.  

 ید :  خون به صورتش دوید و پر وحشت پرس 

؟؟؟   _   چی شد یهو دلی 

ساحل جوات  برای حرفش نداشت، در رسش جهنیم  

از افکار پیچیده تشکیل شده بود، هر لحظه که  

خاطره ای در رسش بارگذاری یم شد تمام دل و زهره  
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ر   اش فرو یم ریخت، انگار باور نیم کرد چنی 

 رسگذشتر را از رس گذرانده بود.  

ر نگاهش را از چشمان دلواپس سورنا  با رسی  سنگی 

ه شد. قلبش هنوز   گرفت و با بهت به بچه ها خی 

ی که به یاد آورده   ر محکم یم تپید، وحشتناک ترین چی 

بود خاطره ای دور و ویران گر بود، خاطره ای مربوط  

به پدر خواهر و برادرش که یک روزی به او تعرض  

ر فکر، دنباله ای از افک ار وحشت زای  کرده بود! همی 

دیگر را در تی داشت که ذره ذره داشت رمق را از تنش  

ون یم کرد.    بی 

حال توجه بچه ها هم به حال متشنج او جلب شده  

بود، سورنا دل نگران دست ساحل را گرفت و دوباره  

ر   صدایش زد، در حایل که بند بند وجودش بیم برگشیر

 به خیاالتش را داشت.  
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ر حاال به طرفش برگشته و از هویتش   یم ترسید  همی 

ی که به حتم جان در تن پش   ر پرس و جو کند. چی 

 نیم گذاشت.  
ر
 بیچاره باف

حایم و بهار تحت تاثی  جو با رسدرگیم نگایه میان آن  

ک را صدا زدند، اما   دو رد و بدل کردند و ترسیده دخیر

 او گوتی نیم شنید. با چشماتر که دودو یم زد  

  

 ]03:14 06.09.20[  

و قلت  که محکم یم تپید با هر دو دستش دست سورنا  

 را سفت چسبید و تته پته کنان لب زد :  

 سو...سورنا؟ من.. من یادم اومد!  _ 
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این حرف بجای خوشحایل باعث ترس سورنا شد،  

خدا یم دانست منظورش چه بود و چه را بخاطر  

 آورده بود.  

 سختر لب زد :  با نفیس حبس شده در سینه به 

؟؟   _   چی رو دلی 

 اینکه...اینکه من چطوری تصادف کردم!   _ 

سورنا لحظه ای منگ فقط نگاهش کرد، با خودش  

فکر کرد نکند منظورش به همان قسمت پاک شده ی  

وس و کامران را بخاطر آورده   ذهنش بود؟ یعتر سی 

 بود؟  

خودش  ساحل نگذاشت حدسیات او تکمیل شود،  

 مضطرب و رسگشته ادامه داد :  

 من روز تصادف رفته بودم پیش کامران!   _ 
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 و بعد یکهو سکوت کرد.  

یعتر هنوز کامران او را در بند خود نگه داشته بود؟؟؟   

حاال یم فهمید بچه ها نزد او چه یم کردند؟ افکار با  

 رسعت رسسام آور داشت در رسش یم غلید.  

وس نبود و او آخرین بار با رس و صورت  اثری از  سی 

ر خانه ی   خون آلود و طناب پیچ شده در زیرزمی 

 کامران دیده بود.   

سورنا با احتیاط شانه هایش را گرفت و باز صدایش  

زد. اگر ذهنش به آن روز فاجعه بار رفته بود، بدون  

 شک خاطرات نازیباتی را داشت بخاطر یم آورد.  

ک با دهاتر    ت  رنگ به طرفش  دخیر
باز و صورتر

 چرخید.  
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هنوز ذره ذره وجودش داشت یم لرزید و اطالعات  

 هم ت  رحمانه در ذهنش بارگذاری یم شد.   

 خانه ی کوچک و قدییم کامران!   

وس زخیم و خون آلود!     سی 

 نگاه چندش آوری که به او داشت!  

 به یاد آوردن آن خاطره ی دور اما فجیع!  

و وحشت ت  اماتر که به او دست داده و فراری که به  

 یک تصادف مرگ بار ختم شده بود!   

 تصادفر که کار عمو شهروزش بود!   

یادش به ماشیتر افتاد که با رسعت به او زده و در  

 رفته بود!   

 حس کرد رمق از تنش رفت.  
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پاهایش سست شد و همان ته مانده انرژی اش هم  

 پرید.  

وس به ا  و تعرض کرده بود!  سی 

 کرده و حسات  کتک زده بود.  
 کامران هم او را زنداتر

ر برادرزاده اش اقدام کرده   و شهروزی که برای کشیر

 بود!  

 نکبت باری بود؟  
ی

 این دیگر چه زندیک

از در و دیوارش داشت مصیبت یم ریخت، خدا او را  

از چه ساخته بود که با این همه فاجعه هنوز رسپا  

 بود؟  مانده  
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سورنا در حایل که کم مانده بود از این حال نامفهوم  

ک قالب تیه کند، دست دور شانه اش انداخت   دخیر

 و دلنگران و عصت  لب زد :   

ر آب میوه بیارم برات.    _   یه لحظه بشی 

اما ساحل رسی    ع دستش را گرفت و با زاری و تمنا لب  

 زد :  

 نرو! االن نرو!   _ 

ش نیاز داشت، درست لحظه ای که خودش  به قدرت

را تیه تر از هر وقت دیگری حس یم کرد به قدرت  

 اعجازبخشش نیاز داشت.   

 _    .  رسی    ع میام دلی 

 نه نمیخوام، نرو!    _ 

 و بغض کرده نگاهش کرد.   
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ی میخواست   ر مگر وقتر این طور مظلوم از او چی 

ر داشت؟     سورنا قدرتنه گفیر

بود در چشمانش. این همه  این حال زارش خاری  

 ضعف و ناتواتر به ساحل همیشه محکمش نیم آمد.  

ر کرد و در حالیکه خییل تالش   به ناچار رسی باال و پایی 

یم کرد تا زمختر را از لحنش بزداید رو به بچه ها لب  

 زد :   

احت   _  بچه ها شما تلویزیون ببینید تا خواهرتون اسیر

 کنه.  

ه نارضایتر و تردید از چشمان حایم و بهار  در حایل ک 

جاری بود، در سکوت از ساحل فاصله گرفتند، اما  

ک نگاه پریشان بچه ها را نیم دید، قلبش   فعال دخیر
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کماکان وحشت زده یم تپید و با دیل کم شده داشت  

وس به سورنا   فکر یم کرد چطور از فاجعه ی سی 

 حرف بزند؟؟؟  

 🍀 

  

 ]03:15 06.09.20[  

  🍀 

    202_ پارت#

 آب   _ در_ افتاده_ ماه#

اده   _ یگانه# ر  علی 
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م بود به طرف   با دلهره و صورتر که رسخ از رسر

چشمان نگران سورنا چرخید، انگار به ته خط رسیده  

بود، به نقطه ای که باید کابوس چند ماه قبل را با او  

اک یم گذاشت.     به اشیر

آمده بود که انگار وزنه ی چند تتر  طوری زبانش بند 

وصلش بود، نیم توانست بتکاند! اصال نیم دانست  

وع کند؟  چشمانش فقط دودو یم زد و   از کجا رسر

 کلمات به شکل غریبانه ای در رسش وول یم خورد.   

سورنا ت  طاقت از این سکوت آزاردهنده دستش را  

رها کرد وبه جایش صورتش را قاب گرفت، دلش را  

ت اینطور پریشان ببیندش، لعنت به این غمنامه  نداش

 که به رس نیم رسید.   

؟    _   ساحل؟ عزیز؟ به چی فکر میکتر
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خودش که یم دانست اما فقط میخواست صدای او  

ک را به   را بشنود، تنها دلهره اش از این بود که دخیر

ده باشد.     دست خیالش سیی

نگاهش را یک دور   ساحل آب دهانش را قورت داد و 

در صورت مردانه و زیبای سورنا چرخاند، بدون شک  

تنها دلیل رس پاماندنش او بود وگرنه خییل قبل تر ها  

 را به لقایش یم بخشید. با غصه  
ی

باید عطای این زندیک

نگاهش کرد و با خودش فکر کرد حاال چطور باید در  

چشمانش نگاه یم کرد و از آن روز شوم حرف یم زد؟  

نا از او خرده نیم گرفت بابت این سکوت  سور 

؟     طوالتر

داشت افکارش ادامه یم یافت که سورنا شانه اش را  

ک نیم   د تا به نوغ از او حرف بکشد. دخیر فشر

دانست که هر لحظه اش برای او چقدر ترسناک  
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ی یم شد. همراه با یک آه عمیق افکارش را دسته   سیی

ده ی خشم احتمایل اش کرد.  بندی و خودش را آما 

 لب هایش یم لرزید وقتر آرام و بغض زده زمزمه کرد :   

 به من تعرض شده!    _ 

و بعد چنان بیان این حرف انرژی از او سوزاند که تمام  

وجودش فرو ریخت و بغضش آب شده و از  

ر لغزید.     چشمانش پایی 

ر   قلب سورنا تی  کشید و سینه اش تنگ شد. با همی 

تمام غم های عالم بر دلش تلنبار شد. ای  یک جمله 

ای عملش یم رساند که   وس را به رسر کاش خودش سی 

د.     حاال اینطور از کوتاه ماندن دستش آتش نگی 
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ساحل به جمله ی کوتاه اما تکان دهنده اش فکر یم  

کرد، ازاینکه دیگر چطور رسش را مقابل سورنا باال  

د؟ اصال قرار بود  سورنا با او چه رفتاری در پیش  بگی 

د؟ اینکه یک مرد حریمش را غصب کرده بود را   گی 

چطور تاب بیاورد؟ به راستر که تازه سختر ها بعد از  

وع شده بود. مرور آن روز دهشت بار، ت    گفتنش رسر

کیس اش را فریاد یم زد. قلبش از این همه بدبیاری که  

ده بود  از رس گذرانده و حاال مو به مویش یادش آم

 مچاله شد.   

 چطور تا اینجا دوام آورده بود؟؟   

قبل از اینکه برای خودش مرثیه بخواند گرمای بوسه  

هاتی که داشت به سمتش رسازیر یم شد او را شگفت  

زده رس جایش خشکاند. داشت بوسیده یم شد؟؟ آن  

ر جمله ای؟؟؟     هم بعد از ادای چنی 
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ان   رس باال  قلبش روی دور تند تپیدن گرفت و حی 

 آورد.   

سورنا بود که با عطوفت روی چشمان رسخش را  

بوسیده و او را در آغوش یم کشید! خدایا این مرد  

 کم نداشت...  
ی

 هیچ از مردانگ

 ناباور و شوک زده لب زد :   

 سو...سورنا؟       _ 

و ماند که دیگر چه بگوید؟ حتر یم ترسید حرفش را  

 تکرار کند.   

حه  سورنا شانه هایش را   د و با قلت  رسر به تن خود فشر

 که بیخ گلویش چسبیده بود گفت :   
ی

حه و سنگ  رسر
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منده اتم که اون جا   _  ! رسر معذرت میخوام دلی 

نبودم! از خودم خجالت یم کشم که بعدش اصال  

 نفهمیدم چه روزیو گذروندی.   

ساحل که حتر نفس کشیدن هم یادش رفته بود فقط  

گوش یم کرد، در خوش بینانه ترین    در سکوت داشت

ر واکنیسر را انتظار نداشت! انگار خدا   حالت هم چنی 

ر را برایش حل کرده بود.     از قبل همه چی 

اما با همه ی این ها خدا تو رو بهم برگردوند و جز   _ 

ر دیگه ای برام مهم نیست حتر   سالمتیت هیچ چی 

 نمیخوام بهش فکر کنیم.   

از سینه اش جدا کرد تا در صورتش نگاه کند، یم  او را 

خواست با تمام وجود به او بفهماند چه جنبه ای از  

 آن اتفاق برایش اهمیت دارد.  
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جفتمون اون روز رو فراموش یم کنیم طوری که   _ 

یم دکیر بعدش    نیفتاده. می 
ر
ر اتفاف انگار اصال همچی 

یم مسافرت تا همه ی اون خاطرات نحس از رست   می 

 پاک بشه.  

 فقط تو واسه من مهیم، فقط وجود تو!   

چشمان ساحل هنوز دودو یم زد و طوری با شگفتر  

نگاهش یم کرد که انگار به زبان بیگانه برایش حرف  

 در ذهنش نیم  
ی

زده بود، این حجم از منطق و مردانگ

گنجید. جمالت محکم و امیدبخش سورنا داشت در  

شد، جمالتر که در نهایت ادب و  رسش دوره یم 

م   نجابت گفته شده بود، حرفای در لفافه ای که رد رسر

را از صورت او کمرنگ کرده بود، باید روزی هزار بار  

ر او به درگاه خدا سجده شکر یم کرد او که   برای داشیر
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ام و ارج نگاهش    احیر
ر
ر اتفاف حتر با وجود چنی 

 سقوط نکرده بود!   

یم دانست چه بگوید؟ فقط  آنقدر متعجب بود که ن 

با گلوتی پر بغض نگاهش کرد که این چالش سخت و  

ی کرده بود!    ین حالتش سیی  عذاب آور را هم در بهیر

م زده لب زد :    ک صد رو را یگ کرده و رسخ و رسر  دخیر

؟    _   تو یم دونستر

صدایش انگار از ته چاه درآمده بود، با اینکه یم  

تلویزیون شده اند باز   دانست حاال عمیقا بچه ها غرق

قدرت باال بردن صدایش را نداشت. تعرض ناپدری  

اش خجالت بار ترین اتفافر بود که یم توانست درباره  

 اش حرفر بزند.   

 سورنا با صداتی شکسته  



  

 

   

  
 3190 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

  

 ] جواب داد :   03:15 06.09.20[ 

 مدتر میشه.    _ 

سد. رسش   ساحل خودش را کشت تا دوباره سوایل بیی

 افکار داشت یم ترکید.   از هجوم 

 از یک شنیدی؟    _ 

و بعد ذهنش را زیر و رو کرد تا یادش بیاید جز خودش  

دار بودند.     از این فاجعه خی 
 دیگر چه کساتر

سورنا دستر به گردن رسخش کشید و در حایل که به  

 سختر داشت کظم غیظ یم کرد زمزمه کرد :   

 از رفیق کامران.    _ 
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ک خایل شد و خون به صورتش دوید.  ته  دل دخیر

خییل خجالت آور بود پیش همشش نشسته و از  

 حرف بزند.   
ر
ر اتفاف  چنی 

گردنش از شدت خجالت افتاد روی سینه اش و به  

این فکر کرد که چه حایل به سورنا دست داده بود  

وقتر از سعید این فاجعه را شنیده بود. اصال چه شده  

د که پای این راز مگو به میان آمده بود؟ آن هم  بو 

افتش قسم خورده بود تا ابد رس   وقتر که کامران به رسر

ِگی  سواالت فراواتر بود اما   به مهر بماند. هنوز گی 

راستش دیگر روی پرسیدن و هم زدن این گندآب را  

نداشت. یم خواست همانطور که سورنا خواسته بود  

لخ دیگرشان چال کرده و به  آن را ال به الی خاطرات ت 

 پستوهای ذهنشان پس برانند.   

 ببخشید. من خییل .. خییل...    _ 
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و سد اشک هایش فرو ریخت و مجال ادامه را نداد.  

هر چقدر بغضش را رسکوب کرده بود همه یکجا به  

 باد رفت.    

سورنا ت  دل و ت  طاقت او را به آغوش کشید و  

د. دخیر کوچکش  م   محکم به خودش فشر چه نگاه رسر

 زده ای داشت.  

حس بدی بود وقتر او را اینگونه زار و آسیب دیده یم  

 دید.  

 انگار یگ چاقو را تا دسته در قلبش فرو یم کرد.   

کمرش را نوازش کرد و در حایل که بغض به گلوی او  

 هم رسایت کرده بود آرام لب زد :   
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پاک ترین و ت  گناه  تقصی  تو نبود خوشگله! تو  _ 

، اون   . اون مریض بود دلی  ترین آدم این ماجراتی

کثافت یه رواتر آشغال بود! اون روزی باید هزار بار  

  !  نیستر دلی 
ی

مندیک به پشیموتر یم افتاد، تو الیق رسر

! این نگاه رو از رو چشمات بردار.     نیستر

نده او  اما با وجود همه ی این حرف های دلگرم کن

منده و خوار و خفیف شده یم دید. تمام   خودش را رسر

ر دوباره اش   ماه هاتی که توانسته بود برای ساخیر

ر رفته بود. اینکه سورنا را   بکوشد حس یم کرد از بی 

مساری بود.   باخی  یم دید خییل برایش مایه ی رسر

حس جنس دسته دویم را داشت که به زور قالب او  

دید و این نگاه دست  شده بود. خودش را کم یم  

خودش نبود! تقصی  جامعه ای بود که این فرهنگ را  

جاانداخته بودند، تقصی  معلمان و پیشوایاتر که زن را  
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دسته بندی کرده بودند. با وجود اینکه خودش یم  

دانست مرزهای تنش همه به استعمار آن مردک در  

نیامده بود اما بازهم تعرض تعرض بود! و قرار نبود  

ی  ر  از قباحت ماجرا کم کند.  چی 

چرا باید بخاطر وقاحت یک ناانساِنناانسان دیگر  

ام او خدشه دار شود؟ چرا باید وقتر   حرمت و احیر

کیس یم فهمید او یک دخیر تعرض دیده استنگاه  

 زبوتر تقدیمش کند؟   

جسمش آسیب دیده بود شخصیتش که لکه دار  

نشده بود. اما خوب یم دانست سال ها طول یم  

ید تا خییل از رفتار های نادرست اجتماغ منسوخ  کش

شده و خییل از آدم ها با ادعای روشن فکری و هوش  

 دست از قضاوت و اغماض برداشته و با  
ی

فرهنگ
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انسانیت رفتار کنند، سال هاتی که یم دانست  

 احتماال به زودی نخواهد بود.   

به نوازش هایش ادامه داد و در حایل که سیع داشت   

به گوش بچه ها نفوذ نکند آرام تر ادامه داد  صدایش  

   : 

ر منو تو تغیی  کرده ساحل.   _  ی بی  ر مبادا فکر کتر چی 

ی   ر من از اینکه خودتو کم بشمری متنفرم. برای من چی 

ا خودتو اذیت   ر جز تو مهم نیست، نمیخوام با این چی 

. باید بدون این فکر و خیاال زندگیو ادامه  بدیم، به  کتر

ر   خصوص حاال که اون لکه ی ننگ از رو زمی 

 ورافتاده!   

با اتمام جمله ی کینه جویانه و خصمانه سورنا  

چشمان ساحل گرد شد و قلبش از بلندا سقوط کرد.  
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شتاب زده رسش را از سینه اش جدا کرد و دستش را  

ت و ناباوری روی دهانش گذاشت.      با حی 

وس خی  داده  سورنا چه گف ته بود؟؟؟ از مرگ سی 

ر را گفته بود دیگر؟؟؟ یا نکند او اشتباه   بود؟؟؟ همی 

فهمیده بود؟؟  با دست و پاتی که یم لرزید و رسی که  

 مانده ت  نا لب زد  
نبض گرفته بود، با تتمه ی رمق بافر

   : 

 اون ُمم..مُمرده؟؟؟ُرده؟؟؟    _ 

 که  سورنا قلنج گردنش را عصت  شکاند و در حایل

 دندان روی هم یم سایید پر نفرت لب زد :   

 آره رفت به درک حیوون!    _ 
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ساحل به معنای واقیع وحشت کرد! انگار یگ از لبه  

. هیچ احتمایل نیم داد جز   ر ی پرتگاه پرتش کرد پایی 

آنکه سورنا کارش را یکشه کرده و سنگیتر بار قتل را  

 به دوش خود انداخته باشد.   

 ت  جان لب زد :  داشت از حال یم 
  رفت وقتر

 تو کشتیش؟؟    _ 

و با چشماتر پر اشک ملتمسانه به او زل زد تا این  

احتمال ترسناک را رد کند، آن هم در حایل که هیچ  

 امیدی به آن نداشت.   

به آتر رد حشت روی چشمان سورنا سایه انداخت،  

خودش  این آرزویش بود که آن نانجیب را با دستان 

ر دیگری یم خواست.    یم کشت اما انگار رسنوشت چی 
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نگاه محتایط به بچه ها انداخت و سپس با صداتی  

 که مایوس بودنش را به رخ یم کشید جواب داد :  

 ای کاش که کار من بود، ای کاش...   _ 

ساحل ت  طاقت تر از آتر بود که اجازه دهد خود  

تند یم تپید  سورنا برایش توضیح دهد، آنقدر قلبش  

وس مرده بود و این کار   که یم ترسید سکته کند. سی 

و    او نبود؟ در حایل که نفس راحتش هنوز بی 

  

 ]03:15 06.09.20[  

ن نخزیده و فکر و خیال دست از رسش بر نیم داشت  

 گفت :  

 َمم..منظورت چیه؟   _ 
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حاال لب هایش هم داشت یم لرزید. یم ترسید سورنا  

 خواهد حقیقت را پنهان کند.  ب 

 کار من نبود، البته متاسفانه.    _ 

ساحل مات شد در حایل که انگار جمله ی کوتاهش را  

 نیم توانست درک کند.  

 کار او نبود؟؟  

با وحود اینکه از خدایش بود این حرف را بشنود اما 

 چرا نیم توانست باور کند؟  

 به جون من قسم بخور که کار تو نیست!   _ 

ر اتفافر نیفتاده، قلبش   ر شود چنی 
یم خواست مطمی 

از وحشت داشت یم ترکید، اگر سورنا دستش به  

خون آلوده شده و زندان آخر و عاقبتش بود ت  شک  

 که دیگر دوام نیم آورد.  
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دستش را مغمومانه گرفت و با چشماتر که دودو یم  

ه شد به صورت  درهم و کالفه  زد، با تمام وجود خی 

اش. کاش واقعا خیالش را راحت میکرد اما او بر  

 خالف تصورش عصت  جواب داد :  

چون نگراتر داد و بیداد نیم کنم اما بار آخرت باشه   _ 

 اینطوری کسیو الی منگنه یم ذاری!  

لحنش به قدری قاطع بود که رنگ از رخ ساحل پریده  

اف یم کرد از نگاه   برانش  و شوک شود، خب باید اعیر

ترسیده، شاید هم توی ذوقش خورده بود، اما هر چه  

 که بود حسات  وا رفت و خجالت زده شد.  

سورنا کامال عصباتر شده بود نه از مشکالت، که از  

خود ساحل، آنقدر که چهره ی رسخش هم دردی از  
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د،   ر نی  او دوا نکرد و اخم های پیشاتر اش را از بی 

  فقط برای اینکه عریضه خایل نمان 
ی
د با ت  حوصلگ

 گفت :  

 کار من نبود، قسم میخورم.   _ 

 *** 

ثریا خانم عرص آن روز با انبویه از کاغذ و مدرک به  

خانه ی سورنا برگشت تا به نوغ به قولش وفا کرده  

ی از ماتر امجد نبود انگار هنوز   باشد، این بار هم خی 

 نداشت.  قدرت رویاروتی دوباره با ساحل را 

ل   ثریا خانم با نگایه که محبت شناورش را داشت کنیر

یم کرد تمام مدتر که آنجا بود، زل زده بود به ساحل  

مغموم و متفکر که هیچ صداتی از او در نیم آمد. از  

آن طرف حال سورنا هم روبراه نبود، کج خلق و  
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  گرفته یم نمود و ثریا خانم از این متعجب بود که

یک شبه چه رخ داده که آنها را اینطور عصت  و  

ر کرده بود. نمب توانست بیشیر بماند تا رس از   غمگی 

حالشان در آورد، حتر برای حضورش دلیل موجیه  

نداشت جز بردن بچه ها، هنوز یم ترسید نسبتش با  

 ساحل آنقدر زود برمال شود.  

ر رضایت نداده و سفت   اما وقتر حایم و بهار برای رفیر

سخت ماندن پیش ساحل را خواستار بودند دلیل   و 

ر بافر نیم ماند.    دیگری برای او جز رفیر

 وسایلش را جمع یم کرد تا  
ی

داشت در کمال آهستگ

ک زل یم زد   کیم بیشیر وقت بخرد، هر چقدر به دخیر

هیچ از او سی  نیم شد. پشت مژگان پرپشتش پش  

م  خدابیامرزش را یم دید که به اندازه ی چشم بره
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زدتر او را داشته بود، کاش وقتر ساحل از حقیقت  

مطلع یم شد آنها را از دیدن خود محروم نیم کرد،  

ه ی این روزهایش بود.   ر ک تنها انگی 
 دخیر

ر رو به سورنا که حاال از ماندن   ثریا خانم قبل از رفیر

 بچه ها ت  اندازه کالفه شده بود زمزمه کرد :  

ای زیادی هم  به عالوه ی وصیت نامه، نامه ه _ 

وجود داره که خود سیما برای ساحل نوشته تا بعد از  

مرگش به دستش برسه. انگار زن بیچاره از مرگش  

 باخی  بوده.  

سورنا ت  حوصله تر از آتر بود که دل به دل حرف  

های او بدهد، رسرسی باشه ای گفت و از او رو  

ی که در دنیا یم خواست  ر صحبت  گرفت. آخرین چی 

 از مادری بود که مادری نکرده بود.  
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 🍀 

  

 ]19:16 07.09.20[  

 🍀 

   203_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

ی شد.    آن روز در کمال رسدی و اعصاب خردی سیی

آنقدر بد که ساحل چند بار نشانه هاتی از بیماری اش  

 را هم نشان داد.  
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ی که به  ر س قاطع قلب سورنا را وحشت زده  چی  ضر

وس و زندان افتادن   لرزاند، انگار خی  مردن سی 

 کامران بیش از انتظار او را شوکه کرده بود.  

ر بود و شاید هم از واکنش   سورنا عصت  و خشمگی 

ساحل رسخورده شده بود، اینکه نیم فهمید از  

ر خراب شده داشت   شنیدن کدام خی  حالش چنی 

ر که یم دانست پای کامران و  اذیتش یم کرد ام ا همی 

وس در میان است برای    سی 

چزاندنش کافر بود. با تمام این ها دندان روی جگر  

گذاشته و سکوت کرده بود، نیم خواست عصبانیتش  

را نشانش دهد، آن هم حاال که نشان داده بود خییل  

زود یم تواند تمام این رشته ها را پنبه کند. او حتر  

دن به حرف های بچه ها را هم  یارای جواب دا

نداشت، زانوانش را بغل گرفته و  چانه اش را روی آن  
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گذاشته بود، انگار باز به همان روزهای کابوس بار  

 برگشته بود که یم دید و نیم شنید.  

ر به حمام و مزار خانجون و مادرش را هم به کل   رفیر

ده بود، حاال یک غم عمیق    به دست فراموشر سیی

دیگر روی دلش سنگیتر یم کرد، انگار کم کم داشت به  

طالع نحسش ایمان یم آورد. اینکه باعث یک قتل  

شده بود داشت او را از درون تیه یم کرد، تصور یتیم  

ین   شدن بچه ها و چوبه ی دار برای کامراتر که کمیر

ارتباط را با او داشت، وجدان رسزنش گرش را به  

آنقدر سکوت کرد و در دادگاه    سوی خود خوانده بود. 

دلش خودش را مقرص خواند که چندین بار حس  

پوچی تمامش را درنوردید و حس کرد اطرافیانش را نرم  

نرمک دارد از دست یم دهد، نفس نفس زنان از جا  
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پرید و تازه آنجا بود که خودش هم فهمید داشت بر  

س وخامت حالش هم   رسش چه یم آمد. حاال اسیر

ش افزوده شده بود، اگر به بیماری قدرت  به غصه های 

جوالن یم داد، بدون شک رس پا شدن دوباره اش  

 دیگر به آساتر انجام نیم شد. 

هنوز با باید و نباید ها داشت یم جنگید که بچه ها با  

ناامیدی، هر کدام یک طرف کاناپه افتاده و به خواب 

ر توجهش دست شسته   رفتند، انگار آنها هم از گرفیر

 د.  بودن 

لب های ساحل لرزید و بغضش گرفت، بخاطر او  

ساله اش یتیم شده بودند، فقط او   5خواهر و برادر 

یم توانست درک کند از دست دادن تنها هم خون،  

آنهم با وجود تمام معایبش چقدر دردناک یم تواند  

 باشد.  
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ه داشت نگاهش یم کرد، با لرزش   سورنا که خی 

ن رد نگاهش شکسته شد و با سنگیتر  تلفنش روی اپ 

 از جا برخاست. با  

خودش فکر کرد اگر فقط چند لحظه گیچ  ساحل  

طوالتر تر یم شد نیم دانست چه بالتی رس قلب  

 ناسورش یم آمد.  

خانه   ر آیه کشید و با شانه های افتاده به طرف آشیی

رفت، هر بار که به آن لحظه ی دق دهنده فکر یم  

شد، دیگر حتر نیم خواست    کرد ته دلش خایل یم

 روزهاتی را تصور کند که  

ساحل را با چشمان راه گرفته و هوشیاری  هوشیارِی  

ر یم دید، به راستر که مثل یک شکنجه ی سخت   پایی 

 عذاب آور بود.  
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ر که نام دانش را روی صفحه دید افکار آشفته   همی 

اش همه پرید و حواسش جلب او شد، کاش حداقل  

خوشر برایش داشت تا از سختر روزی  او خی  های  

 که گذرانده بود، کمیر کند.  

نیم نگایه به ساحل غرق فکر انداخت و بعد تلفنش  

را جواب داد، دلش یم خواست قدرت جلو بردن زمان  

را داشت و تمام این روزهای خسته کننده را زودتر  

ی میکرد، دلش روزهاتی را یم خواست که از   سیی

نت های او روده بر یم شد و صدای خنده اش  شیط

 به گوش فلک هم یم رسید!  

 آهش را خورد و ت  حال لب زد :  

 _    !  سالم حاچ 

 برخالف او حاج احمد رسحال تر یم نمود :  
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! ببخش که   _  علیک سالم پشم، شبت بخی 

 دیروقت...  

سورنا وسط حرفش پرید و در حایل که کف دستش را  

 واب داد :  روی چشمش یم کشید ج 

ی شده؟   _  ر ، چی  ر ؟ راحت باشی   این چه حرفیه حاچ 

ه پشم نگران نباش، اطالعیه   _  شدن که شده ویل خی 

ش ظهر به دستم رسید اما درگی  پرونده ها شدم و  

ت کنم.    فراموش کردم باخی 

یتش بود که خیالش را راحت یم کرد وگرنه   فقط خی 

احمد برایش نگراتر به همراه  تمایم تماس های حاج 

 داشت.  
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ر جلسه ی دادگاه کامران بالخره مشخص شد،   _  اولی 

ر هفته است.   چهارشنبه همی 

ابروهای سورنا باال پرید و کیم لب هایش کشیده شد،  

هنوز هم ذهنش درگی  حال غریب ساحل بود. به  

 سختر خودش را جمع و جور کرد و گفت :  

، خییل زحمت کشی  _   دین!  ممنونم حاچ 

 دانش لبخند پهتر زد و گفت : 

چه زحمتر پشم؟ کامران هم مثل پش خودمه،   _ 

 خداروشکر که پرونده ش رو به حله.  

 
ی

سورنا خداکنه ای زیر لب گفت و بعد با کالفگ

 پرسید:  

 فقط حاچ  منم چارشنبه باید باشم یا نه؟   _ 
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   یگانه علیزاده 

خودش  به عنوان شاهد نه اما خوب میشه اگه   _ 

 ببینتت.  

 میدوتر که...  

و دیگر سکوت کرد تا تاثی  گذاری حرفش بیشیر باشد.  

سورنا خوب منظورش را گرفته بود  نه تنها او، که  

ر کدورت میان آن دو   ر رفیر همه حاال منتظر از بی 

بودند، او هم یم گذاشت کنار البته اگر ساحل  

 توجهش را تمام و کمال نثارش یم کرد!  

ینکه مثل پش بچه های تخس به  یک لحظه از ا

حسادت افتاده بود از افکار خودش خجالت کشید!  

  
ی

چقدر وجودش بند آن دخیر بود که به این آشفتگ

 افتاده بود.  
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   یگانه علیزاده 

حاج احمد برای اینکه سکوت سورنا را پایان بدهد  

ش را هم رو کرد و گفت :    آخرین خی 

 و اینکه   _ 

  

 ]19:16 07.09.20[  

 شهروز هم برای آخر هفته بالخره قرار گذاشت!  

 سورنا یکه خورده بلند تکرار کرد :  

 چیکار کرد؟؟   _ 

پنجشنبه قرار گذاشت تا اسناد و مدارک همشتو   _ 

تحویل بده و در مقابل صورت حساب امجد رو پس  

ه.    بگی 

در حایل که او از این تصمیم خوشحال بود سورنا  

های احتمایل را در نظر یم   داشت حساب کتاب
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   یگانه علیزاده 

گرفت و عجیب بود که به نظرش ماجرا تا این حد  

 مشکوک یم رسید.  

 چه فکری تو رسشه خدا میدونه!   _ 

ه،   _  شاید هم یک این بار داره عاقالنه تصمیم یم گی 

چند روز قبل که بهش رنگ زدم تا اتمام حجت کنم  

ع و جور کنه،  ازم وقت خواست تا بتونه خودشو جم

راستش تو که نمیخوای صورت حسابو بهش پس  

بدی، منم بهش زمان دادم تا بدون دردرس ماجرا تموم  

شه، اما امروز زنگ زد و گفت آماده ی  

تبدیله!خوشحال باش پشم، همه چی داره درست  

 میشه.  
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   یگانه علیزاده 

سورنا به زور و اجبار حرف حاج احمد را تایید و  

کلگ که یم شناخت  سکوت کرد، از شهروز پر دوز و  

ر مسالمتر بعید به نظر یم رسید.    چنی 

 به اتاق  
ر
تماس که به پایان رسید بدون هیچ حرف

خواب رفت و برای بچه ها پتو آورد، باید تمام این  

چند روز بافر مانده را ضف شهروز یم کرد و رس از  

کارش در یم آورد تا مبادا از ناکجا آباد بالتی بر رسش  

 آوار شود.  

چشمش که به ساحل کز کرده افتاد دلخوری یادش  

آمد و اخم هایش در هم رفت. کیم که اوضاع روبراه  

یم شد حتما از حساسیت هایش او را باخی  یم کرد،  

ی نیم خواست و هر چه بود باید   دلش کینه و دلگی 

 صاف یم شد.  
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   یگانه علیزاده 

د تا به صورت تخت در   دکمه ی کنار کاناپه را فشر

ک هم داشته باشد، پتو ها را که    آمده و  جا برای دخیر

گذاشت رو به اوی هنوز مغموم با کیم رسدی زمزمه  

 کرد :  

احت کن حالت بهیر میشه.   _   یکم اسیر

ساحل که به نظر یم رسید نسبت به اطرافش  

هوشیاریداشت، به آرایم تشکر کرد و دوباره رس رو  

زانوانش گذاشت، دلش میخواست در میان غم  

 خودش را غرق کند.  هایش  

ر که سورنا به او پشت کرد و گفت :    اما همی 

 _   .  شب بخی 
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   یگانه علیزاده 

یکه خورده به خود آمد و رنگ از رخش پرید. داشت  

 یم رفت؟ شب بخی  گفته بود که برود؟  

سورنا داشت به سمت اتاق ها پیش یم رفت و دم به  

دم نفس ساحل بیشیر بند یم آمد، چرا داشت  

ش یم گذاشت؟ اصال چرا نمیخواست پیش او  تنهای

 بخوابد؟؟  

قبل از اینکه خودش را به دست افکارش بسپارد  

 شتاب زده و شاید هم ترسیده صدایش کرد و گفت :  

ی؟    _   کجا می 

ش اش شاید عجیب   صدای کم و بیش بلند و اسیر

بود، اما لبخند به لب های سورنا آورد، او واقعا به  

 توجهش نیاز داشت!  

 هر چند اندک!  
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   یگانه علیزاده 

سورنا بدون اینکه به سمتش برگردد از روی شانه  

 گفت :  

 اتاق که بخوابم.  _ 

ساحل گیج به دور و برش نگاه کرد که حتر با وجود  

بچه ها هم، به اندازه ی کافر جا برای او داشت. پس  

 چرا میخواست به اتاق برود؟ 

 :   بغضش گرفته بود وقتر با ناراحتر پرسید 

؟   _   چرا اینجا نیم خوات 

و هزاران احتمال از رسش گذشت، نکند بخاطر  

وس و تعرضش داشت از او فاصله یم گرفت؟؟    سی 

فقط اگر چند ثانیه دیرتر سورنا به سمتش بر میگشت  

 ت  شک بلند بلند زیر گریه یم زد.  
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   یگانه علیزاده 

صدای لرزانش دل سورنا را به بازی گرفت و ناتوان از  

به خودش بدهد، آرام تر    جدیتر که یم خواست

 جواب داد :  

 گفتم پیش بچه ها تنهات بذارم.    _ 

 تو که میدوتر من فقط پیش تو آرومم.   _ 

لحنش! چشمان معصومش! و نگاه غریبانه ای که  

داشت تمام خودداری سورنا را به باد داد! انگار آتش  

درون سینه اش شعله ور شد، قلبش سوخت و به آتر  

پشیمان شد. حتر اگر یم خواست هم نیم توانست با  

 او بدخلقر کند.  

چند لحظه مستاصل و مردد ایستاد و نگاهش کرد،  

؟  
ی

باید که را مقرص یم دانست برای این همه دلدادیک

؟    برای این همه ت  طاقتر
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   یگانه علیزاده 

قدم های رفته را بالفاصله برگشت و قبل از اینکه  

ی بگوید این ساحل بود که بغض کرده ر خودش را    چی 

 به آغوشش انداخت.  

 بود، او  
ر
ک کاف یک اخمش برای دل کم کردن دخیر

 حاال تنها کیس بود که داشت، تنها دلیل حیاتش...  

 نکنه دیگه منو نمیخوای؟   _ 

صدای زارش همه ی ابهت سورنا را آب کرد آنقدر که  

 رسی    ع گفت :  

؟ من تو رو بیشیر از خودم دوست دارم   _  دلی 

ر   ؟  نخواسیر  یعتر چی

ک را به گریه انداخت، این   لحن پر از مهرش، دخیر

روزها که اشکش دم مشکش بود هیچ از خود رایصر  
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 دیگر دلش  
ی

نبود، اما چه میکرد که سختر های زندیک

د و   را نازک کرده بود، رسش را بیشیر به سینه اش فشر

برای اینکه مبادا جمله ی دیگرش هم با گریه باشد،  

د. سورنا او را از خودش  ل ب هایش را سخت بهم فشر

د، سپس   جدا کرد تا صورتش را میان دست هایش بگی 

با قلت  که گرومب گرومب یم کوبید مظلوم و متاثر  

 گفت :  

قربون این صورت کوچیکت بشم، اینجوری اشک   _ 

، بابا به مرگ خودم منظوری نداشتم.    نریز دلی 

هاتی برچیده، با رسسختر سیع داشت  ساحل با لب 

چشمانش گی  چشمان پر محبت او نیفتد و در همان  

 حال در میان اشک و بغض غر زد و گفت:  

نه میگه قسم نخور.   _  ر  باز رس من داد می 
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   یگانه علیزاده 

صدای لرزان، لب های برچیده، چشمان اشک  

ر حالت هم قلب سورنا را به   ریزان، بخدا که در همی 

لحن شوریده و رس به دارش  ضعف انداخته بود که با 

 گفت :  

اصال غلط کردم! بخاطر گفته و نگفته ام غلط   _ 

 کردم! خوب شد؟  

ک از رس   دلخوری و ناراحتر اش همان لحظه که دخیر

ر غر زده بود، یر به یر شد. قبل از اینکه    خواسیر

  

 ]19:16 07.09.20[  

جوات  از او بشنود چند بار صورتش را محکم بوسید و  

 گفت :  
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! یه جوری توپو تو   _  اتژی فقط سیاست تو دلی  اسیر

ر من انداختر که به غلط کردن افتادم!    زمی 

ساحل با وجود اشک های روی صورتش به خنده  

افتاد، صورت کوچک و مثل ماهش چه دیل از او یم  

انه اش، و آن چشم ها که تمام   برد، ابروهای پر دخیر

 تاب و توانش بود.  

دستر زیر چشمان خیسش کشید و با آن صدای بمش  

 زمزمه کنان گفت :  

، قهر کتر ستم کتر گر که جفا، گر  _  ناز کتر نظر کتر

که وفا، از تو حذر نمیشود! از آن فاصله که قدش تا  

جای سینه اش یم رسید چقدر دوستداشتتر و بغل  

ورده با  کردتر به نظر یم رسید. مثل جوجه ای باران خ 

چشمان خیس و براقش به او زل زده بود، سورنا در  

ی برای فدا کردنش رساغ نداشت، جز   ر دل دیگر چی 
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قلت  که دیوانه وار برایش یم تپید و شش دانگ به  

ک بیم دیگر   نامش خورده بود، آن وقت دخیر

 نخواستنش را داشت؟!!  

 اصال شدتر بود؟!  

ه به چشمانش رسش را خم کرد، پیشاتر ا ش را  خی 

 بوسید و ت  صدا لب زد :  

 دورت بگردم!   _ 

 🍀 

  

 ]20:40 10.09.20[  

 🍀 

 204_ پارت#
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 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

، عذاب وجدان، آینده، گذشته، همه و   گریه، نگراتر

همه از فکر ساحل دود شد و به هوا رفت، ایستادن  

گر در حصار آن هیبِتهیبت مردانه در حالیکه گر و  

عشق از چشمانش یم بارید مگر غم برایش بافر یم  

 گذاشت؟  

دلش میخواست میان تیله های قهوه ای اش غرق و  

همه ی نگراتر هایش محو شود، دلش فقط او را یم  

ه به او و صورت مردانه اش بود   خواست، هنوز خی 

که یکهو چشمش به زخم کنار پیشاتر اش افتاد، انگار  
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تمام دل و زهره اش فرو ریخت و خون به صورتش  

 دوید، به آتر صدایش لرزید و دل نگران گفت :  

 پیشونیت چی شده؟؟؟   _ 

لب های سورنا خندید و ت  حرف فقط نگاهش کرد!  

ر باری بود که این سوال را یم پرسید، به نظر   این دومی 

ی از بار قبل یادش نبود که حاال  ر  با این  یم رسید چی 

وحشت داشت نگاهش یم کرد. اگر به او یم گفت که  

 این زخم ناسور کار خودش هست چه یم شد؟؟  

 بدون شک که اتفاق خوت  نیم افتاد.  

 ساحل دلواپس روی نوک پا ایستاد و گفت :  

سه بهت.   _   رستو یکم خم کن، قدم نمی 

 سورنا ت  ربط گفت :  
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! دخیر باید همینجوری کوچولو مو  _  چولو باشه  بهیر

 تا آدم رسی    ع احاطه ش کنه!  

 سورنا!!   _ 

اض خفیف ساحل دوباره او را خنداند در حایل که   اعیر

ا خم یم کرد، جواب داد :   رسرسر

ی نیست بابا.   _  ر ؟ چی  ؟ میخوای چیو ببیتر  جانم دلی 

 این چندتا بخیه واسه هیچی خورده؟   _ 

، مهم االنه که خوبم!   _   اصال واسه هر چی

وی کند.  و جلوی دست  هایش را گرفت تا کمیر پیشر

اما ساحل دل نگران تر از آتر بود که به این زودی  

 عقب نشیتر کند، دلواپس نگاهش کرد و گفت :  

؟   _ 
ی

 چرا بهم نمیگ

. بیا در موردش حرف نزنیم.   _   انقدر مهم نیست دلی 
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 و بعد لبخند اطمینان بخیسر زد.  

قدرتمندش، نرم و وسوسه گر داشت  دستان رگ دار 

صورت خیس و یخ کرده اش را نوازش یم کرد و  

چشمانش با تمام قدرتر که داشت دم از خواستنش  

یم زد. میخواست بخاطر پکر بودن آن روزش از او  

د اما دلش نیامد، به طرز ت  انصافانه ای   خرده بگی 

ش بود.    دلش اسی 

 بخوابیم؟   _ 

ه بود، انگار دردش را  ساحل هنوز نگاهش به زخم   خی 

او یم کشید، پرغصه و غمدار رسی تکاند و عقب  

کشید. تا خودش نیم خواست کیس از او حرف نیم  

 توانست بکشد.  
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سورنا با خیایل که آرام گرفته بود روی کاناپه نشست  

و بالش زیر رسش را کیم مرتب کرد، بودن بچه های  

وس از نظرش عذاب آور ب  ود اما چاره ای نداشت  سی 

اف   و دلش نمیخواست فعال و بخصوص بعد از اعیر

 بزند.  
ر
 غمگینانه ی او، درباره ی آنها حرف

اف   جمع کوچکش حاال چهار نفره شده بود و باید اعیر

یم کرد که از ماندگاری بچه ها حسات  توی ذوقش  

 خورده بود.  

ساحل بالشش را چفت او گذاشت و سپس آرام  

 زمزمه کرد : 

تو خییل بیشیر از اینا باید مواظب خودت باشر   _ 

 سورنا، نه بخاطر خودت! بخاطر من که همه چییم!  

 ابروهای سورنا باال پرید و با ذوق گفت :  
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 من همه چیتم خوشگله؟   _ 

طوری نگاهش یم کرد که انگار عجیب ترین حرف  

شیدایش این  ممکن را شنیده، یعتر از نگاه شوریده و 

 معلوم نیست؟    _ را نفهمیده بوده؟ 

نه که چپ و راست مستفیضم کردی باید زود یم   _ 

 فهمیدم!  

انه نبود برعکس داشت رس به رسش یم   لحنش دلگی 

 گذاشت.  

 ساحل لبخند غمگیتر زد و گفت :  

 اصال فرصتشو داد بهم؟   _ 
ی

 مگه این زندیک

خی   و قبل از اینکه خودشان را به دردرس خاطرات ا

 بیندازد رسی    ع بحث را عوض کرد و گفت :  
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 حس خییل بدی دارم سورنا.   _ 

وع یک درد   این حرف به نظر یم رسید قرار بود رسر

دل باشد و این یعتر دیگر نیم خواست غمش را توی  

 دلش بریزد.  

سورنا از تغیی  بحثش استقبال کرد، هر چند دلش  

ها را   قربان صدقه ی بیشیر یم خواست ر اما خییل چی 

 گذاشته بود به او، تا زمان معینش.   

دستش را دراز کرد و دست کوچکش را گرفت و گفت  

 : 

 چرا خوشگله؟   _ 

ساحل نیم نگایه به بچه های غرق خواب انداخت و  

با غصه آه کشید، فقط میخواست رسی    ع رس اصل  

مطلب برود تا برای دل گرفته اش راه حیل بیابد، در  
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لحظه فقط کیس را نیاز داشت تا افکارش را  آن 

برگرداند تا او را مقرص نخواند وگرنه به حتم با این  

عذاب وجدان کم یم آورد. تجربه هم ثابت کردهبود  

 که او در تغیی  حال و هوایش ید طوالتی دارد.  

 _   
ی

چون من باعث یتیم شدنشون شدم. اینکه تو زندیک

وسط حرفش   هیشکیو ندارن تقصی  منه نه؟ سورنا 

 پرید و گفت :  

ی نیست، تو باعث هیچی نشدی   _  ر ر چی  نه! همچی 

خب؟ ویل بذار اینو واست روشن کنم اون مرتیکه تا  

روی پل ضاط باید ممنون دارت باشه که چهره ی  

  .  کری  هشو از بچه هاش قراره پنهون کتر

 چرا همه ی اتفاقات بد حول من یم چرخه؟   _ 
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ده شد، کم  ساحل  این را گفت و قلبش غمگینانه فشر

 مانده بود به نحس بودنش هم ایمان بیاورد.  

 سورنا دستش را به لب هایش چسباند و گفت :  

! هر چی با   _  چون تو منظومه ای از خوت  هاتی

ه به عدم.    رادارات نخوره می 

جمله ی آماده در آستینش ساحل محزون را خنداند،  

تر نگاهش هم حالش را  درست حدس زده بود، ح

 خوب یم کرد چه رسد به حرف زدنش!  

با خودش فکر کرد همه ی آدم ها کیس مثل سورنا را  

نیاز داشتند که در اوج مشکالت به این آساتر حس  

خوب در آنها بدواند و خوش به حال او که از این  

 سعادت برخوردار بود!  

 لبخندی زد و گفت :  
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! مغزم رگ به رگ شد   عجب جمله ی  _  خفتر

 پشجون!  

  

 ]20:40 10.09.20[  

 سورنا خندید و تک ابروتی باال انداخت و گفت :  

 _   !  این یگ دیگه مال خودم بود دلی 

ر بیشیر از همیشه چسبید بهم!  _   واسه همی 

این را گفت و با طنازی میان آغوش گرمش خزید،  

شانه اش را  دست های سورنا به دورش پیچید و روی 

ی   بوسید، دیگر برای آینده ای که قرار بود با او سیی

 کند آرام و قرار نداشت.  

 سورنا؟   _ 
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 جانم؟   _ 

ساحل یک نیم دور چرخید تا بتواند به چشم هایش  

نگاه کند، یادش بود که هیچ از کامران دل خوشر  

نداشت، نیم خواست یکبار دیگر عصباتر اش کند،  

 از او و زندان ماندنش هم نیم توانست بگذرد.  اما 

 دستر روی گچ دستش کشید و محتاط و آرام گفت :  

حاال کامران چی میشه سورنا؟ و بالفاصله   _ 

 مستاصالنه لب زد :  

اصال چطور کار به اینجا رسید؟ اون...اون چطور   _ 

ون فرستاد و زل زد   مرد؟ سورنا نفس خسته اش را بی 

ر   به سفیدی سقف، کاش  روزهای کامران هم به همی 

 رنگ در یم آمد.  
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حتر اگر از توجه ساحل به او خوشش نیم آمد، با  

 تمام وجود نسبت به او احساس دین یم کرد.  

ر هفته جلسه ی دادگاهشه،   _  چهارشنبه ی همی 

نمیدونم حکم دقیقش چیه ویل از این مطمئنم که پای  

 قصاص در میون نیست.  

تمام بدنش با نگراتر منقبض شده بود با    ساحل که

اتمام جمله ی سورنا چشمانش روی هم افتاد و نفس  

بندش خارج شد. اگر بحث اعدام کامران به میان یم  

آمد هیچ وقت خودش را نیم بخشید، آن پش علنا  

 بخاطر او گرفتار این جرم شده بود.  

 من میتونم برای شهادت برم دادگاه سورنا.   _ 
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ه  و شتاب ز  ون آمد و نشست، خی  ده از آغوشش بی 

شدن به چشمانش را در آن لحظه به شدت نیاز  

 داشت.  

 تو میذاری من برم؟   _ 

ک را به نریم پشت   سورنا طره موی لجباز دخیر

 گوشش فرستاد و گفت :  

، من دخالتر   _  این موضوع به خودت مربوطه دلی 

 نمیکنم.  

جوراتی گریه  صورت ساحل پر از احساس شد و یک 

اش گرفت، مگر این معتر حمایت همه جانبه را نیم  

 داد؟ 

 *** 
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صبح سه شنبه در حایل که دل توی دلش نبود از  

 اش را طوری چیده  
ی

خواب بیدار شد، برنامه ی هفتگ

بود که قدم به قدم برای روز مهم خودش را آماده  

 کند.  

 و بالخره بعد  سه شنبه را اختصاص داده بود به دکیر 

از یک ماه و خرده ای باز کردن گچ دست و پای  

ی که بخاطرش تا خود صبح بیدار مانده   ر ساحل، چی 

ر   ین کرده بود، تصور برگشیر  های شی 
و خیالبافر

سالمتر اش از لحاظ روچ و جسماتر آرزوی محال  

ماه قبلش بود و حاال فقط کیم تا تحققش بافر مانده  

ی که به حتم ت ر نها دلیل رسحایل رس صبحش  بود، چی 

بود، وگرنه با آن همه کم خوات  به حتم اعصابش قر و  

 قایط یم شد.  
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ساحل هنوز رس روی بازویش گذاشته و کامال غرق  

خواب بود، یک نیم دور که رسش را چرخاند حایم و  

  بهار را دید که با فاصله ی کیم از او خواب بودند. به 

نظر یم رسید هوای تازه و خنک رس صبچ رسما به  

تنشان داده بود که آنطور در خود مچاله شده بودند،  

به آرایم پتو را از زیر دست و پایشان آزاد کرد و سپس  

نرم و محتاط روی تنشان کشید، شل شدن عضالت  

دست و پایشان که نشان میداد به شدت تحت تاثی   

به عذاب وجدان   رسما منقبض شده بودند، او را 

انداخت، خودش که حواسش را تمام و کمال به  

ساحل داده بود و گرما و رسما حایل رس پر رسر و  

شورش نیم شد، بچه ها را هم فراموش کرده بود. هر  

ک غلط زده و پتو را به کناری یم   از گایه که دخیر

انداخت، او با دلنگراتر و هزاران تشویش خاص  
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تو یم کشید تا مبادا بدنش  خودش دوباره او را زیر پ

گرم و رسد شده و رسما کار دستش بدهد، مثل پدری  

حواس جمع و دلواپس غصه ی سالمتر اش را داشت  

و از اینکه یم دید روزهای سخت دارد به رس یم رسد  

 دل توی دلش نبود.  

خیالش که از بچه ها راحت شد دستر که بالش رس  

ک بیشیر رس  ساحل بود را تکیه گاه رسش کرد تا دخیر 

 خورده و توی آغوشش بیفتد. 

ساحل خرناس خواب آلودی کشید و طبق انتظار  

 رسش افتاد روی شانه ی سورنا.  

قبه زیر پوستش دوید و   ی مثل یک خوشر غی  میر ر چی 

 لب هایش از خنده کشیده شد.  
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انگار هنوز هم باور نیم کرد همه ی کابوس هایش به  

 رس رسیده باشد.  

سمتش خم کرد و در نهایت دقت و توجه  رسش را به 

صورتش را با لب هایش طواف کرد. صورت کوچک و  

معصومانه اش حتر در خواب هم دست از طنازی  

 برای او بر نیم داشت!  

یتر که دم به دم   ساحل زیر بوسه های گرم و شی 

بیشیر روی پوستش یم نشست، چشمانش ت  هوا باز  

ام نگایه مهربان و پر از محبت، باز  شد و افتاد توی د

 هم مثل هر بار از او زودتر بیدار شده بود!  

سورنا بیتر اش را به صورتش کشید و با صدای بیم  

 لب زد :  

 صبحت بخی  خوشگله!   _ 
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ک تلنبار   یتر های دنیا را دل دخیر صدایش تمام شی 

کرد و قلبش پر رس و صدا به تپیدن افتاد، با شگفتر از  

پرسید چطور با این عشق میتواند در  خودش یم 

ه شده و ستایش وارانه به او بوسه هدیه   صورتش خی 

دهد؟ با وجود اینکه دیگر اثر ناسوری از زخم های  

صورتش نمانده و کبودی ها همه ت  رنگ شده و از  

تک و توکشان کیم زردی مانده بود، اما سورنا طوری  

ایش  به او عشق یم ورزید که روی همه ی نقصاتر ه

 خط بطالن کشیده یم شد.  

ساحل بدون آنکه حرفر بزند لب هایش را غنچه کرد  

و بعد کیم رسش را از روی شانه ی او برداشت تا یک  

بوسه ی محکم روی ته ریشش به جا بگذارد. قلب  

 پش بیچاره مثل بمب صدا در کرد و مانند  
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 ]20:40 10.09.20[  

شده خون به صورتش دوید. کیم  جواتر تازه بالغ 

 نگاهش کرد و سپس رسی برای خودش تکاند و گفت :  

ینم!   _   منم خییل دوست دارم شی 

ک   صدای دلنواز و پر ذوق و شوقش چشم های دخیر

ه کرد.   ر  را خنداند و دلش را پر از امید و انگی 

سورنا دستش را از زیر رسش آزاد کرد و بعد قائمه وار  

 و دوباره گفت :    دو طرف بدنش گذاشت

؟ میدوتر که امروز چه   _  احوال محوال چطوره دلی 

 روزیه؟!  

 ساحل خواب آلود خمیازه ای کشید و گفت :  

 روز خالیص من از رسر این گچ مچاست!   _ 
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زدی تو خال خوشگله! بیی که اول بریم یه   _ 

 صبحونه مشتر بزنیم بر بدن که کیل کار داریم امروز.  

از روز شنبه ی اعصاب خردکتر که ساحل چند بار  

 پرت  
ی

 نگ
ی

سوال های سورنا را ت  جواب گذاشته و بگ

روز از آن گذشته   3خیاالتش شده بود، تا امروز که 

بود، هیچ نشانه ی ناامید کننده ی دیگری نشان  

 نداده بود، فقط گه گداری بغض به  

آورد و غم ت  کیس که از هر طرف  گلویش هجوم یم  

به او فشار یم آورد ت  صدا زیر گریه یم زد و دقایقر در  

خلوت خودش برای دل غمگسارش عجز و ناله ای  

رس میداد و از رسنوشت اندوه بارش یم نالید، و وقتر  

ر کنان به خلوتش رسک   که بچه ها جست و خی 

کشیده و سورنا با ناراحتر دست به سینه نگاهش یم  
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کرد مجبور یم شد از غصه دست کشیده و لبخند به  

لب های لرزانش بنشاند. اما آن روز انگار خدا هم  

 آنها شده بود که  
ی

حواسش کیم بیشیر جمع زندیک

 اصال نیم گذاشت غم از چند فرسچر شان رد شود.  

 *** 

سورنا پر رس و صدا داشت توی حمام آواز یم خواند و  

ر را به فال   مشغول اصالح رس و صورتش بود، همه چی 

نیک گرفته و کم کم یم خواست قرار و مدارهایش را  

هم با خانواده اش گذاشته و بالخره از ساحل رونماتی  

 کند، فقط این هفته به خوت  به رس یم رسید بعد!  

، چهارشنبه دادگاه و پنجشنبه روزی   سه شنبه دکیر

. جلسه با  بود که بیشیر از همه نگرانش کرده بود 

شهروزی که قرار بود تمام مدارک ساحل را پس داده و  

ی که باید در خوابش یم   ر د چی  آثار جرمش را پس بگی 
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دید، سورنا به آنهم فکر کرده بود و خیالش راحت  

ی مثل آشوب و ولوله ته دلش یم   ر بود، اما یک چی 

جوشید که نیم توانست به این آساتر به کوتاه آمدن  

د. هنوز داشت توی دلش خط و  شهروز اعتماد کن

نشان یم کشید که ساحل در چارچوب در ایستاد و  

 گفت :  

؟   _   چیکار میکتر

سورنا با شنیدن صدای هول کرده اش به تندی به  

ر ریش تراش هاج و واج توی   طرفش چرخید و ماشی 

 دستش ماند.  

هیچ کار، از چی ترسیدی؟ و نگران و پرسوال   _ 

ی به ریش تراش و  نگاهش کرد. ساحل نگاه مردد 

 صورت او انداخت و من من کنان گفت :  
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 تو که نمیخواستر صورتتو شیو کتر نه؟!   _ 

فقط چند لحظه طول کشید تا سورنا با شگفتر  

 نگاهش کرده و بعد بلند و ت  امان زیر خنده زند!  

 اش با او حرف یم زد؟!  
ی

 داشت مثل زن زندیک

 ریشمه؟!  نگو که منظورت به ته  _ 

 صورت ساحل رسخ شد و شتاب زده گفت :  

 خب... خب..   _ 

و قبل از اینکه او جمله اش را کامل کند این سورنا بود  

 که با هیجاتر مظلومانه گفت :  

دلی  بخدا آرزوی مکالمات این شکیل داشت توی   _ 

 دلم یم موند!  

ریش تراش را کنار روشوتی گذاشت و به طرفش خم  

   شد و اضافه کرد : 
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 بگو که دوست داری ته ریش داشته باشم بگو!   _ 

مزده هم خنداند و   ک را رسر لحن آرزومندانه اش دخیر

هم متاثرش کرد، چه به روز او و خودش آورده بود که  

از یک مکالمه ی معمویل این طور به هیجان افتاده  

 بود؟  لبخند دندان نماتی زد و گفت :  

! چون صورت  دوست دارم ته   _  ریش داشته باشر

قشنگ و مهربونت مردونه تر میشه و من میخوام هر  

بار که نگات میکنم ته دلم ضعف بره از این همه  

 جذابیت!  

 اوه مای گاش بِبیِبیب!   _ 

سورنا بود که از خود ت  خود شده و عنان از کف داده  

بود، چشمان درشت شده، ابروهای باال افتاده و  
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دویده بود نشان میداد چگونه   شعقر که در صدایش 

به فتر شده است! دو دستش را روی چارچوب   ضر

در گذاشت تا بتواند هیکلش را بهسمت آن دخیر  

کوچولوتی که با این شهامت دل از کف داده اش را  

داشت حسات  هواتی یم کرد، خم کند، آنگاه با صدای  

ی زمزمه کرد :   ر  شورانگی 

،  خواهش میکنم انقد  _  دوستداشتتر نباش دلی 

خواهش میکنم! من اگه از خود ت  خود بشم هیشگ  

 جلودارم نیستا!  

جمله ی احساش و زیبایش کیلو کیلو قند در دل  

ک آب کرد آنقدر که گر گرفته رسی    ع گفت :    دخیر

 من برم چاتی بریزم.   _ 
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اما قبل از این که بتواند برود مچ دستش اسی  دست  

 م سورنا شد و او گفت :  محک

 بمون و بازم از این حرفا بزن!   _ 

ین لب زد :  الگ   _ رسش را کیم پیش آورد و نرم و شی 

گفتم، تو حتر اگه بخوای هم نمیتوتر دوستداشتتر  

، منم حتر اگه بخوام نمیتونم خالف میل تو   نباشر

 کاری بکنم! خدا برای تو اختصایص زحمت کشیده!  

 اخل حمام کشید و افزود :  او را همراه خودش د

من خییل بیشیر از اینکه فک کتر به این تعریف   _ 

تمجیدات نیاز دارم، فکر کنم کمبود محبت گرفتم  

، این اواخر خییل بهم ت  توجه بودی!    دلی 
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 ]20:40 10.09.20[  

ی   ر ساحل مسخ شده مانده بود چه بگوید، تنها چی 

ر یم شد فقط قربان صدقه  که در رسش باال و   پایی 

برای سورناتی بود که با این ظاهر مظلوم دل برای او  

 نگذاشته بود.  
ر
 باف

د و با لپ هاتی گل انداخته فقط   لب هایش را بهم فشر

 گفت :  



  

 

     _ 
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یه روز از خدا پرسیدم، زندگیم چرا انقد آشفته  

است؟ و یکیتوی رسم گفت دلیل روبراهیت تو راهه!  

 فک کنم منظورش تو بودی سورن جون!  

 *** 

دکیر اره را روشن کرد و بدون اینکه نگایه به رنگ  

ک   پریده ی ساحل کند ت   مهابا به سمتش آمد، دخیر

وحشت زده سورناتی گفت و دست و بالش را جمع  

کرد و بیشیر به او چسبید، کم مانده بود قالب تیه  

کند، شنیدن صدایش برای دل کم کردنش کافر بود  

چه رسد که اجازه میداد آن وسیله ی کوفتر با دست  

 و پایش هم تماش پیدا کند.  

آغوش گرفت و کیم خشک و  سورنا رس ساحل را در 

 عصت  رو به دکیر تشر زد و گفت :  



  

  

  
 3253 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
، نمیبیتر   _    یگانه علیزاده  یه لحظه خب صب کن آقای دکیر

ترسوندیش؟ دکیر که مرد جواتر بود و شاید چند  

سایل با او تفاوت ستر داشت، نگاه ت  حوصله ای به  

 اره را روی دست  
ر
ساحل کرد و بعد بدون هیچ حرف

که صدای جیغ وحشت زده ی    برهنه اش گذاشت

ساحل بلند شد، بدون شک مرد خسته و ت  حوصله  

ای بود که هیچ هوای مراجعهکننده اش را نداشت،  

شاید هم از تکرار مکررات دلش به رس آمده بود،  

 سورنا دندان قروچه ای کرد و گفت :  

ر باری که شمام اره رو دیدی یادت بود که    _  کاش اولی 

ی!  االن اینجوری ژست نگ  ی 

و با خشم نگاهش کرد، گرچه که جمله اش کیم ت   

ادبانه بود اما باعث شد دکیر کیم از آن حالت  
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طلبکارانه دست برداشته و کیم نرمش پیشه کند. این  

 بار با لحن ت  حوصله ای گفت :  

ر دخیر خانوم روی   اره فقط برای برش گچه، ببی 

ر    دستم کهمیذارم هیچ کاری نمیکنه، چون واسه یه چی 

 دیگه ساخته شده.  

د دستش را   و بعد بدون اینکه اجازه ی ساحل را بگی 

 کشید و اره را روی گچ دستش گذاشت.  

هر غرچ غرچی که یم کرد و شکاف گچ عمیق تر یم  

بانش شدت   شد تمام بدن او هم مور مور شده و ضر

 یم گرفت.  

با  اگر سورنا دستش را نگرفته و قوت قلبش نیم شد  

 آن دکیر بداخالق اوضاع اصال خوب پیش نیم رفت.  



  

  

  
 3255 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
بالخره این غول بزرگ دقایقر بعد شکسته و دست و     یگانه علیزاده 

 پایش بعد از یک ماه و خرده ای از بند گچ آزاد شد.  

 🍀 

  

 ]21:19 29.09.20[  

🍀 

   205_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

زده شد، انگار تمام آرام و قرار  سپیده ی آفتاب که 

یک جا از تنش پر کشید که آنطور هراس زده از جا  

پرید و به نفس نفس افتاد، قلبش ت  امان به سینه  
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اش کوبیده یم شد، وقتر به چند ساعت بعد و آمدن  

حکم نهاییش فکر یم کرد تمام دل و زهره اش فرو یم  

د  ریخت و حرف های امیدوار کننده ی دانش مثل دو 

ر یم رفت.   محو یم شد و از بی 

مجید پشی که این روزها همصحبتش شده بود، با  

نفس نفس کشدار او از میان خواب و بیداری دل  

 نگران زمزمه کرد  

 : 

 بازم کابوس؟  

 کامران ت  حال و ت  جان لب زد :  

 خییل شبیه واقعیت بود.   _ 

تصور پیچیدن طناب دار تمام شجاعتش را به یغما  

   یم برد. 
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؟   _    یگانه علیزاده  تو که پارتیت کلفته واسه چی خودآزاری یم کتر

وزی رس داده، خو ش چی هنوز   وکیلتم که بانگ پی 

؟    کابوس میبیتر

بغض بیخ خر کامران را چسبید و کلمات از زیر زبانش  

در رفت. عذاب وجدان بالتی بود که تمام این روزها  

ا و اگر  خوره ی جانش شده بود، رسش پر بود از ام

 های ترسناک!  

 اگر دانش اشتباه کرده باشد؟  

وس نظر موافق قایصر را   اگر لت و کوب سی 

 برگرداند؟ اگر فک و فامییل از مقتول پیدا شود؟ و...  

آنقدر به همه جنبه های منقر فکر یم کرد که آخر  

رس همه ی وجودش پر یم شد از یاس و ناامیدی و  

وزی دور یم دید.  دیگر خودش را فرسنگ ها از    پی 

 دستر به دور گردنش کشید و به زحمت گفت :  
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سم لیاقت بخششو نداشته   _  سم مجید! مییر مییر

 باشم، من به خیلیا بد کردم.  

صدای بغض کرده و عاجزانه اش خواب را از چشمان  

ی   مجید فراری داد، حاال چشمانش با هوشیاری بیشیر

ش را یم دید. پشت چهره ی  باز شده و رفیق ناامید

تخس و ت  تفاوتش چه موجود از دنیا دست شسته  

ای خوابیده بود که حتر خودش را مستحق آمرزش  

 هم نیم دید.  

مجید خمیازه ای کشید و نشست، نیم دانست برای  

آرام کردنش چه کار کند، هر چقدر حرف های  

وکیلش را که از خودش شنیده بود برایش دوره یم کرد  

 م گشاییسر نیم  باز ه
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   یگانه علیزاده 

دید، به نظر یم رسید کامران خودش را میان ناممکن  

 ها غرق کرده بود.  

مجید دستر به صورتش کشید و برای اینکه سایر هم  

 هایش را بیدار نکند با پچ پچه گفت :  سلویل 

ین گناه ناامیدیه دادا! میدوتر چرا؟ چون   _  بزرگیر

  
ی

رحمت و قدرت خدا را باهم زیر پا میذاری! وقتر میگ

ر   لیاقت بخششو ندارم یعتر خدا رو ارحم الراحمی 

ی از زیر دست وکیلم   ر سم چی 
 مییر

ی
! وقتر میگ نمیدوتر

 به قدرت خدا باور نداری! میدوتر  در رفته باشه یعتر 

دشون دست   خدا با اینجور آدما چیکار میکنه؟ میسیی

همون افکار! میگه حاال که ناامیدی، پس کاری هم از  

ش   دست من بر نمیاد! و اینجوریه که از هر چی بیر

 رست میاد!  
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حرف های مجید زیبا بود، حتر در عمق وجودش هم  

ی بود که  ر دست از رسش بر  یم نشست اما تقاص چی 

 نیم داشت! قتل کرده بود!  

 نفس انساتر را بریده بود!  

هر چند که سهوی بود اما بازهم حق دخالت در کار  

وع به قضاوت یم کرد   خدا را نداشت، وقتر ذهنش رسر

دیگر فقط خودش را روی چهارپایه ی قصاص یم دید و  

 بس.  

 ناامید تر از قبل جواب داد :  

ی که فراموش کردی اینه که خبط من   آره  _  ر اما چی 

ه اس مجید، یعتر حتر خدا هم ازم رو   جزو گناهای کبی 

ه که   برگردونده! هر چقد خوش خیال باشم باز یادم نمی 

باید جواب پس بدم، هیچ تقایص به قیامت نرسیده تا  

 حاال!  
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مجید دوباره دراز کشید و این بار خونشد تر از قبل  

 جواب داد :  

میدوتر مشکل تو کجاست دادا؟ اونجا که گرفتاریاتو   _ 

ر   ! من میگم ارحم الراحمی  بزرگ تر از خدا فرض میکتر

 ازم رو برگردونده؟!!   
ی

 تو میگ

 نفیس تازه کرد و ادامه داد :  

امونه! خدا رو   _  تقصی  توام نیست آخه، تقصی  بزرگیر

ر خدا  واسمون هیوال کردن، هر خبظ کردیم   گفیر

ی قعر جهنم! بابا   سنگت میکنه، خاکت میکنه، می 

  
ی

بخدا اون باالتی خییل مشتیه! کافیه از ته دل بگ

  
ی

ببخش! هنوز از دهنت درنیومده بخشیدتت! تو میگ

قتل کردی؟ من میگم آره خبط کردی، خبط بزرگیم  

ه، وقتر یارو مریض بوده قتلش   کردی ویل خدا بزرگیر

عتر هنوز از دایره رحمتش  افتاده گردنت، ی  50 50
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خطت نزده دادا! یعتر هنوز ولت نکرده ت  امون  

 خودش!  

کامران احساساتر شده و اشک به چشمانش نیشیر زده  

بود، سیب گلویش جابجا یم شد و هر کلمه ی مجید را 

با پوست و گوشتش لمس یم کرد، هر چقدر او بیشیر  

یشیر  حرف یم زد الیه های کدورت و ناامیدی ته قلبش ب 

ر یم رفت.    از بی 

مجید دستانش را روی سینه اش گذاشت و طاق باز  

ه به سقف آلوده ی بازداشتگاه با لبخند   دراز کشید، خی 

 ادامه داد :  

رحمت خدا باالتر از هر بده بستونیه، حتر وقتر   _ 

منتظر مجازاتتر تا مبادا رسه نارسه بشه، کافیه محکم  

ر چه جور  ی همه  ازش بخوای نجاتت بده، ببی 

 مشکالتت حل میشه!  
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این جمله ی ساده چنان به قلب کامران تابید که یک  

آن حس کرد حائیل میان او و خدا وجود ندارد و با  

یک دست دراز کردتر میتواند آغوش امن خدا را لمس  

کند، قلبش حاال آنقدر تند یم تپید که کم مانده بود  

 متحی  و متاثر  اهایل بازداشتگاه را بیدار کن
د. با صورتر

در حایل که رنگش هم کیم پریده بود با صدای خش  

 داری رو به مجید زمزمه کرد : 

 چقد به حرفات ایمان داری؟   _ 

ر دارم االن روزه!  _   همینقد که یقی 

 کامران ت  حرف نگاهش کرد، انگار با زبان  

  

 ]21:19 29.09.20[  

حرف بزند و دل او را  ت  زباتر التماسش یم کرد بیشیر  

 محکم تر قرص کند.  
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 مجید لبخندی زد و گفت :  

ری نداره دادا نه؟! امتحان کن! به   _  امتحانش که ضر

همه سلوالت دستور بده آروم بشن و نگرانیاتو حواله  

  ! وزی لذت بی  ! بعد فقط از پی   کن به اون باالتی

 یعتر منم شامل رحمتش میشم؟   _ 

این پرسش تکراری نه تنها ب ستوه نیامد بلکه   مجید از 

صورتش هم از هم باز شد و قلبش آرام گرفت، به نظر  

 یم رسید کامران را از رساشیت  سقوط برگردانده بود.  

 پشیموتر از کارای گذشته ات؟   _ 

 با تموم وجود!   _ 

 نشونه اش همینه دادا! تو مجوز رحمتو پیدا کردی!   _ 

لبخند در تر تر چشمان کامران پدید آمد، شاید اغراق  

ر حاال از   س یک ماهه اش، همی  نبود اگر یم گفت اسیر

ر رفته بود.    بی 
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ر
او هم به تبعیت از مجید دراز کشید تا ساعات باف

ی کند.    مانده را راحت تر سیی

 آنگاه به آرایم پرسید :  

؟ مجید  تو چی خوندی که انقد قشنگ حرف  _  تر ر می 

 تک خند کوتایه زد و کوتاه گفت :  

 فلسفه!  _ 

چشمان کامران گرد شد و ابروهایش به طاق پیشاتر اش  

ر رشته ی سنگیتر   خورد! به جوان رسخوش کنارش چنی 

 اصال نیم آمد! مبهوت لب زد :  

 پس از اینجا چطور رس درآوردی؟   _ 

؟   _  ر  یعتر فیلسوف ها جرم و جنایت نمیکیر

 م اینه تو که...  نه، منظور _ 

 مجید حرفش را برید و گفت : 
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 چرا از الالییای خوبم، خودم به   _ 
ی

البد با خودت میگ

م نه؟!     خواب نمی 

کامران جوات  نداد، چون با تمام وجودش منتظر  

شنیدن دلیل حبس او مانده بود، در تمام این چند هفته  

 نشنیده بود.  حتر یک بارهم رسگذشتش را جاتی 

مجید آیه کشید تا بغض گلویش را صاف کند، صحبت  

 اش بود و با قساوت او را به  
ی

از کیس که همه ی زندیک

 این جهنم هل داده بود، کار جان فرساتی بود.  

یش شدم دادا! تقصی  خودم بود. خدا گفت   _  من سی 

نه، من گفتم هر جوری هست آره! یکیو میخواستم از  

، همون االن تنها شاهد قتلمه! قتل نکرده   جونم بیشیر

 ام!  

رس کامران سوت کشید و مثل کیس که شوک شده  

 باشد فقط گفت :  

؟؟   _   چی



  

  
 3267 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

من نکشتم ویل دین و دنیام میگه با چشای   _ 

ر ارتکاب جرم دیده! میبیتر دادا؟   خودش منو حی 

حاال بازم ناامیدی؟؟ من با یه پرونده ی قطور، با یه  

شواهد که علیهمه، با وکیل نداشته ام انقد به  دنیا 

رحمتش امیدوارم، تو دیگه خییل ت  مروتر اگه بازم این  

ی!    همه لطفشو ندیده بگی 

 ***  🍀 
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   یگانه علیزاده 

 

 تمام رسش را از روی سینه ی سورنا  
ی

به آهستگ

ر باری   برداشت تا مبادا رس صبچ بیدارش کند، این اولی 

  

   02.10.20   02:42    

🍀   

#  _ 206   
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#  _    
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وی   بود که زودتر از او بیدار شده بود و حال نی 

عجیت  در خونش یم جوشید تا روزش را بعد از  

 کند.  مدتها متفاوت آغاز  

تمام دیشب را با گریه به صبح رسانده بود، تک تک  

ه و تاره شده بود. بعد   ستان تی  لحظاتش با یادآوری قی 

ر خواسته   از باز شدن گچ دست و پایش، فقط یک چی 

بود، اینکه بالخره بر رس مزار مادر و مادربزرگش رفته و  

نا نارایصر  با این شوک واقیع از نزدیک روبرو شود. سور 

د    جان بگی 
ک کیم بیشیر بود، دلش یم خواست دخیر

بعد، اما چشمان حزن آلود و قلب ت  تاب او رایش را  

 زده بود.  

دیدن مزاری که ادعا داشت خانجون را در خود نهفته  

است، همانجا تاب و توان را از پاهایش گرفت و روی  

ر افتاد، خانجوتر که از   به بعد هم   5زمی 
ی
مادرش  سالگ

بود و هم پدرش، حاال چه ت  رحمانه اسی  خروار ها  
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خاک خفته بود. وقتر فکر یم کرد که شاید خاک  

صورت پر مهرش را هم تغیی  داده قلبش از بلندا  

 سقوط و تمان بدنش یخ یم کرد.  

با فاصله ی کیم مزار مادرش قرار داشت، تنها بازمانده  

ده بود،  و هم خونش، حاال او راهم به دست خاک سیی 

اصال چه شد که کار به اینجا رسید؟ یعتر آن بیماری  

کذاتی که او را آواره ی خارج از کشور کرده بود،  

 حقیقت داشت؟  

هر لحظه غم دلش فزوتر یم گرفت و قلبش از هزار جا  

ترک بر یم داشت. حاال جز مرد کنارش در تمام این  

مه ی امید و  دنیای بزرگ دیگر کیس را نداشت، ه 

دلخوشر اش را ظرف یک ماه از دست داده بود،  

چطور باید باور یم کرد دستش از خانجون مهرباتر که  

 اش بود کوتاه شده؟  
ی

 همه ی زندیک
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وقتر به این فکر یم کرد که خانه را بدون او قرار بود  

تحمل کند، همه ی وجودش از ترس رس یم شد و  

 تپش قلب یم گرفت.  

  

سورنا در عالم خواب و بیداری مثل هر بار رسش را  

ر شود   پیش برد تا پیشاتر ساحل را بوسیده و مطمی 

ر که با جای خایل   هنوز در آغوشش خوابیده، اما همی 

اش روبرو شد، ترسیده چشمانش باز شد و رس جایش  

ر شد، تکان ناگهاتر اش ساحل را از اعماق افکار   نیم خی 

نید و برگشت به حال، وقتر که دیگر برای  غمبارش رها 

قطع کردن این غم نامه باید به خود تکاتر یم داد، وقتر 

ستان افتاد، فکر یم کرد دیگر   ر بار چشمش به قی  اولی 

هرگز رس پا نیم شود، دیگر محال بود آنجا را ترک کند،  

اما راست یم گفتند که خاک مرده رسد است، بعد از  

ر  خشک شدن چشمه ی اشکش  و ساعت ها نشسیر
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پهلوی مادر و مادربزرگش، دلش التیام یافته بود، انگار  

خدا از غیب یک شبه دلش را صبور کرده بود. بغضش  

یم گرفت اشک هایش هم دانه دانه یم چکید، اما  

 متوقف شده  
ی

ر زندیک انرژی عجیت  هم برای از رس گرفیر

 اش پیدا کرده بود.  

د به آرایم  ساحل بدون اینکه به طرف سورنا بچرخ

 گفت :  

 حالم خوبه!   _ 

سورنا با چشماتر رسخ و رگ دار فقط نگاهش کرد،  

قلبش هنوز محکم یم زد، تمام دیشب به پاک کردن  

اشک هایش گذشته بود و یم دانست بعد از دیدن مزار  

عزیزانش به این زودی روبراه نیم شود، اما خدا داشت  

انگار گریه های دیشبش حجم   هر دو را غافلگی  یم کرد، 

 انبویه از غصه های دلش را خایل کرده بود!  
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ساحل با کرختر از جا بلند شد و نگاه سورنا هم با  

 تی اش دوید، پش بیچاره دیگر پیش بیتر هیچ  
نگراتر

ر را نیم توانست بکند.    چی 

 میخوات  یا صبونه بخوریم؟  _ 

باال  صدای خش دار ساحل بود که ابروهای سورنا را 

 پراند.  

 دستر در موهای آشفته اش کشید و با گیچ  پرسید :  

 ساعت چنده؟   _ 

 هشت!   _ 

 پس خییل تا جلسه وقت نمونده.   _ 

 و بعد خمیازه ی بلندی کشید.  

حاج احمد خی  داده بود، به دلیل حساسیت موضوع،  

جلسه ی خصویص با قایصر پرونده گذاشته است تا  

تنهاتی و با آرامش بتواند از آن روز شوم حرف  ساحل به 
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بزند و حاال خیال هر دویشان کیم راحت تر شده بود.  

با تمام خودداری که نسبت به آن ماجرا از خود نشان  

ی از آن   یم داد، باز ته دلش نیم خواست کس بیشیر

 زده و خاطر او و ساحل را  
ر
روز مطلع شود تا مبادا حرف

 مکدر کند.  

خانه رفت تا صبحانه ای تدارک ببیند و  ساحل به آش ر یی

نگاه سورنا هم با مهر به دنبالش کشیده شد، حتر راه  

رفتنش با آن لباس های گشاد هم قلب شوریده ی  

سورنا را به تپش یم انداخت. حاال که گچ دست و پایش  

ر رفته بود   باز شده و زخم های روی صورتش هم از بی 

 اش!  
ی

 شده بود همان ساحل همیشگ

ی که قاپ دلش را ربوده بود!  ه  مان دخیر

موهای بلندش صاف افتاده بود روی شانه هایش و  

بوی عطرش در هوا یم چرخید و هر نفس سورنا را پر از  

لذت و رس مستر یم کرد، به خودش یادآور شد حتما  
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چند دست لباس برایش بخرد تا مجبور نباشد لباس  

ت های    های او را بپوشد، هر چند  که آنقدر تر رسر

النگش به او یم آمد که دلش یم خواست فقط زل زل  

 نگاهش کند.  

به آرایم پتو را از روی خودش کنار زد و به پا ایستاد،  

 شان ورق خورده و به صفحه  
ی

باورش نیم شد که زندیک

ی شادی ها رسیده بودند، فقط امجد و شهروز را هم  

بت همه راحت  نقره داغ یم کرد آن وقت خیالش از با 

 یم شد.  

 ساحل مواد املت را  

  

 ]02:42 02.10.20[  

از یخچال برداشت و آب را هم برای جوش آمدن روی  

ر دست و   گاز گذاشت، بعد عقب گرد کرد تا برای شسیر
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خانه خارج شود که به سینه ی سورنا   ر صورتش از آشیی

 خورد!  

را گرفت، یعتر  سورنا رسی    ع دست به دورش پیچاند و او 

از این به بعد قرار بود هر روزش با همکالش باهوشش  

ی شود؟   یتر سیی  آن هم به این شی 

 یه کجا؟ یه ماچ نمیدی رس صبچ؟!   _ 

ک رنگ گرفت و گرمش شد.    گونه های دخیر

سورنا به آرایم با پشت دست صورتش را نوازش کرد و  

ام!  دلی  من صبح، ناهار، شام، هیچی نمیخو  _ افزود : 

جز خودت! برام حرف بزن، داد و بیداد کن، هر کاری  

که دلت میخواد تا باورم بشه خدا دوباره تورو بهم  

 داده!  

موهایش را نرم پشت گوشش فرستاد و صورتش را با  

ک روی هزار رفت و   بان قلب دخیر لطافت بوسید! ضر
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برگشت، سورنا نگاهش یم کرد او رسخ یم شد چه  

 ه مهر هم خرجش یم کرد.  رسد ک 

صورتش که با دست های گرم سورنا پوشیده شد  

خانه و حصار امن او برگشت، سورنا زیر   ر دوباره به آشیی

 چشمانش را نوازش کرد و به آرایم گفت : 

! من از سکوتت خییل یم ترسم! وقتر حرف   _  دلی 

تر اون روزای وحشتناک میاد جلو چشمم، هیچی   ر نمی 

درم بیاره جز اینکه فکر کنم دوباره از  نمیتونه از پا 

 دست دادمت!  

چشمان ساحل رسخ شده و کم مانده بود گریه اش  

د، صدای پر مهر و خش گرفته ی اول صبچ سورنا   بگی 

کنار جذابیت دوستداشتتر اش یک مظلومیت غم  

ر در خود داشت که با تمام وجود هراسش قابل   انگی 

 لمس بود.  
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 روی  ساحل رو 
ر
ی نوک پا ایستاد و قبل از هر حرف

گونه اش را محکم بوسید، رس پاشدنش بعد از آن  

همه مشکل را فقط به او مدیون بود و حال به نظرش  

ان رسیده بود!    وقت جی 

 دلی  امون   _ 
ی

نم که خودت بگ ر انقدر واست حرف می 

 بده گوشم به سوت سوت افتاد!  

 🍀 

  

 ]20:13 02.10.20[  

 🍀 
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لحن بامزه و پر اعتماد به نفسش سورنا را به خنده  

انداخت، واقعا فکر یم کرد روزی حرف هایش او را  

 خسته خواهد کرد؟!  

رسی به چپ و راست تکاند و با لحن آرام و گوش نوازی  

 لب زد :  

مانع این قند و نباتر بشم که از  یه درصد فکر کن من  _ 

ون!   یزه بی   دهنت می 

 و ت  مکث رسش را خم کرد و او را بوسید!  

چشمان ساحل گرد شد و قلبش هرری ریخت، حاال  

بیشیر از قبل از این نزدیگ که قرار بود با او داشته باشد  

هیجان زده یم شد، حاال که ذهنش آرام گرفته و از  

ی نبود    پا  تشویش ها خی 
ی

بهیر یم توانست به زندیک

 گرفته ی شان دقت کند.  

 سورنا عقب کشید و او به نفس نفس افتاد!  
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تر پشجون!   _  ر  تازگیا ت  خی  شبیخون می 

هنوز این رسحایل برای سورنا عادی نشده بود، هنوز  

 گل از گلش یم شکفت و به وجد یم آمد!  

! ماِچماچ خونم افت کرده!   _   بم حق بده دلی 

ساحل شکلگ درآورد و همراه با چشم غره ی غلیظر از  

ون آمد، اگر کیم دیگر یم ماند حتما زبان   خانه بی  ر آشیی

 قاضش لذت بوسیده شدنش را لو میداد!  

 سورنا با رسخوشر به رفتنش نگاه کرد و بلند گفت :  

 دوست دارم بچه! خییل زیاااد!  _ 

تا درون   تمام وجود ساحل گرم شد و خوشبختر 

 چشمانش باال آمد.  

چه کیس باورش یم شد رسنوشتشان به اینجا رسیده  

بود؟ ذهتر که ال به الی لحن شوریده ی سورنا گم شده  

بود به طرف مادر و مادربزرگش پر زد و همان لحظه ته  



  

  
 3281 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

دلش از غم خایل شد، انگار نیم شد همه را با هم  

 کنارش داشته باشد.  

 فرستاد و ت  نا  بغض باال آمده اش را پای 
ر  ی 

به دستشوتی رفت تا صورتش را چند دور با آب رسد و  

صابون شسته و همه حس های منقر را به کل از رسش  

اند، صورتش کیم قرمز و ملتهب بود و پوست تازه   بیی

 درآمده به خوت  دیده یم شد. 

 دستر روی صورتش کشید و با خودش زمزمه کرد :  

ر بره  فکر  _  نیم کردم روزی اون زخمای وحشتناکم از بی 

 و دوباره شکل خودم بشم.  

هنوز تصویر خون بار خودش که از انعکاس بدنه ی  

ر سورنا دیده بود پس زمینه ی ذهنش بود. حاال   ماشی 

که بالخره قرار بود با نسبت همشش کنارش ایستاده و  

به خانواده اش معرفر شود نیم خواست عالوه بر  
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ی

آشفته اش، رس و صورتش هم نازیبا باشد، اما    زندیک

 انگار خدا یگ یگ داشت مشکالتشان را حل یم کرد.  

ساعتر دیگر باید مقابل قایصر یم ایستاد و از آن صبح  

هولناک خی  یم داد، مو به مویش را باید یم گفت تا  

ر کامران برگردد.    مبادا رای به ضر

او احساس خجالت و   کامران؟ چقدر نسبت به

 یم کرد، هر بار با بدخلقر او را از خود رانده  
ی

مندیک رسر

بود و او با مهرباتر همیشه همراهش شده بود و حاال  

ر محو کرده بود.   ین کابوسش را از روی زمی   هم بزرگیر

اوس کریم من که رایصر به مردنش نبودم، اونم وقتر   _ 

 تقاصش بیفته گردن یگ دیگه.  

حظه در اشک غلطید و بغض به  چشمانش همان ل 

 گلویش دوید.  

ده بودمش دست خودت چرا تهش این ریختر   _  من سیی

 شد نوکرتم؟ چرا؟  
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دستانش را روی شوتی گذاشت و چشمانش را  

بست، غم از هر طرف به سمتش یم دوید و او حاال  

دیگر با ناشکری نیم خواست خوشبختر از میان  

 دستش رس بخورد.  

ر را   صدای سورنا که صدایش یم زد باعث شد همه چی 

همان پشت در جا گذاشته و روحیه ی شادتری به خود  

د.    بگی 

  

سورنا پشت به او داشت مواد املت را هم یم زد، هیکل  

ت و شلوار اسلش   چارشانه و مقتدرانه اش با تر رسر

حس خوت  به او یم داد، انگار از راحتر اش او لذت یم  

نگاهش را به رس تا پایش چرخاند و زیر لب برایش  برد.  

صلوات فرستاد، به عادت همیشه! تا مبادا حتر  

 خودش چشمش زند!  
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یک لحظه قلبش از این دوره ی دوری که نسبت به  

ده شد، سورنا گفته بود    1همه تجربه کرده بود فشر

ماه و او حتر یک روزش را هم حاال دیگر به یاد نیم  

آورد، هر چه بیشیر یم گذشت، ذهنش سفید تر یم شد  

 و ان بحبوب  یه وحشت زا را دیگر بخاطر نیم آورد.  

انگار حافظه اش همان یک ماه را خود به خود حذف  

 کرده بود.  

ی که به صدا در آمد، حواسش جمع شد و به   کیر

سمتش پاتند کرد، سورنا ت  هوا به عقب برگشت و با  

خیس چسبیده به صورتش  دیدن او و موهای خیِس 

 قلبش تپیدن گرفت.  

حاال که زخیم هم روی صورتش نبود مثل دخیر بچه ها  

 طناز و دلربا به نظر یم رسید.  

سورنا قاشق را در تابه رها کرد و با صدای خش گرفته  

 اش لب زد :   
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 خدا نگاش کن چه عشقر شده!   _ 

و بعد نرم و آرام دستش را کشید تا دوباره مهمان  

شود، حاال که حالش خوب بود، روا نبود که   آغوشش

 این همه فاصله میانشان باشد! 

د و سخت   سورنا با قربان صدقه او را به سینه اش فشر

میان بازوانش چالند، دلش برای تمام شیطنت های با  

 او تنگ شده بود.  

 خوشگل سورن! چرا انقد ناز داری تو؟!   _ 

آغوش سفت و سختش نامفهوم  صدای ساحل بخاطر 

ر او را مشعوف تر یم کرد.    به گوش یم رسید و همی 

من فقط به چشمای تو خوشگلم، واسه بقیه یه   _ 

 پرخاشگر ت  اعصابم!  

د.   سورنا دوباره خندید و محکم تر او را به خودش فشر
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، نفسم از این همه   _  ین ترین دخیر روی زمیتر تو شی 

 !    جذابیتت داره بند میاد دلی 

ساحل ریز خندید و با همه ی عشقر که داشت روی  

سینه اش را بوسید. ت  شک او پاداش همه ی صبوری  

 هایش بود.  

 سورنا؟   _ 

 جاااان؟   _ 

 با اجازه ات دارم خفه میشم!   _ 

 گرچه که زیاد از خواسته اش رایصر نبود  

  

 ]20:13 02.10.20[  

دستانش را شل و رهایش کرد،  اما به ناچاری حلقه ی  

حاال قلبش مستانه یم کوبید و از چشمانش فقط  

 خوانده یم شد.  
ی

 دلدادیک
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ساحل برای اینکه زیر نگاه شیفته اش کمیر ذوب  

 پس زد و گفت :  
ی

 شود نمادین موهایش را با کالفگ

 خییل گرمه، اینام که همش تو دست و پان.   _ 

ه به چشم  سورنا کش موی خودش ر  ون آورد و خی  ا بی 

ک زمزمه کرد :   های خمار دخیر

با اینکه موی باز خییل بهت میاد ویل بذار برات ببندم   _ 

  !  تا دیگه نتوتر بحثو بپیچوتر

 *** 

قایصر مرد قد بلند و الغر اندایم بود که با محاسن  

سفیدش بجای ترس و دلهره مایه ی آرامش ساحل  

 نگاهش هم با او همدردی یم کرد.  شده بود، انگار با 

ون اتاق ایستاده و حتر دانش هم در این    سورنا بی 

 جلسه ی خصویص حضور نیافته بود.  
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از اینکه قرار بود ساحل به تنهاتی آن روز را یادآوری  

کند حس خوت  نداشت، یم ترسید وحشِت اتفاق  

حالش را بد کند اما چاره ای نداشت همه به دستور  

ون  مانده بودند.   قایصر بی 

ک به   ایط ویژه ی دخیر مرد با عطوفت و درک رسر پی 

 آرایم صدایش زد و گفت :  

 _   . خاتر  بیا جلوتر خانم امی 

ساحل سست و ت  جان قدیم پیش آمد و نزدیک تر  

 ایستاد.  

هر چه به صحبت و باز شدن بحث نزدیک تر یم شد،  

مرتب آب  رعشه ی تنش هم فزوتر یم گرفت، حاال 

دهانش را قورت یم داد و قلبش به تپش افتاده بود.  

قایصر که به قرآن اشاره زد و از او خواست سوگند  

مقدس را به زبان آورده و دست روی آن بگذارد، فهمید  

وع کند.    بالخره باید رسر
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*** 

س   کامران که وارد راهرو های عریض دادگاه شد اسیر

ایستاد و تن و بدنش را یک دور لرزاند،  تمام قد جلویش 

چه آدم های زیادی از اینجا گذر کرده و حکم آخرین  

 شان را گرفته بودند، حاال نسخه هاتی که  
ی

روزهای زندیک

مجید برایش پیچیده بود همه برایش ناکارآمد به نظر یم  

رسید. پیشنهاد اصالح رس و صورتش را هم رد کرده بود  

چهره ی آشفته تری یافته بود.  و حاال با رنگ پریده، 

ر که توسط مامور همراهش به راهروی کناری   همی 

ون آمد که دلیل اصیل   ی از اتاق بی 
راهنماتی شد دخیر

ی که با دیدنش همه ی   حال و روز فعیل او بود، دخیر

سش یکجا پر زد و مات رس جایش خشکید.    اسیر

 🍀 

  

 ]20:20 05.10.20[  
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 🍀 

   208_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

شال طوش و زرد زیباتی روی رس دخیر بود که موهای  

لخت قهوه ای اش را پوشانده و صورتش را به زیباتی  

قاب گرفته بود، مامور دستش را کشید تا به درون اتاق  

 فقط لب زد :  
ی

یک  جلسه راهنماتی اش کند و او با خی 

 یکم صی  کن!   _ 

ساحل ت  توجه به پشت رسش، با دانش حرف یم کرد،  

حاال که صحبت با قایصر به پایان رسیده بود، دلش  

 فقط سورنا و پناه بردن به او را یم خواست.  

وری داشت، االن برمیگرده.   _   یه تماس ضر
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ساحل خسته رسی تکاند و کنار ایستاد، کیم پاهایش  

ز  هنوز لرز داشت، چشمان نافذ قایصر انگار هنو 

رویش بود، یک لیست سوال از او پرسیده بود تا مبادا  

حقیقت جامانده و راستر دروغ شود و حاال بعد از همه  

ی این اضطراب ها فقط یم خواست از آن فضای  

ون بزند.    بسته بی 

  

 بجنب دیگه به چی زل زدی؟   _ 

مامور این را با عتاب غرید و بازوی کامران را به طرف  

ه تن چشم داشت جلویش را یم  خود کشید اما او هم

 پایید. ساحل!  

همان دخیر بازاری که قرار بود وسیله ی رسیدن به  

آرزوهایش باشد حاال به یگ از آرزوهای دست نیافتتر  

ر که خواست صدایش زده و   اش تبدیل شده بود، همی 

بعد از مدت ها لحظات زیباتی را برای خود رقم بزند  
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از اعماق وجودش، گوش دلش را پیچاند و او  انگار یگ 

 را عقب راند.  

ی بود که داشت دور و   ر  تاهل! واژه ی غم انگی 

تش یم چرخید. ساحل حاال برایش زن    بر غی 

 یم  
ی

پشعمویش بود و برای ابد باید دورش را خط پررنگ

کشید. حشت ته دلش را خایل کرد و با یک دنیا غم  

د  تا مبادا تعهدش را زیر پا  خودش را به دست مامور سیی

ر اول کاری قول و قرارش را فراموش کند.    گذاشته و همی 

قلبش را به نیت رهاتی از چوبه ی دار، خایل از هر  

کدورتر کرده بود، مجید این روزها بجای هم سلویل،  

موعظه گرش شده بود تا کینه و عداوت های رسوت   

وقت عمل یم دید    قلبش را بزداید و حاال درست 

 ناخودآگاهش حرف های او را خوب پذیرفته است.  

 * 
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سورنا کیم عصت  وارد راهرو شد و تا چشمش به  

 ساحل و حاج احمد افتاد دل نگران گفت :  

 چی شد؟ تموم شد؟   _ 

 ساحل از جا بلند شد و لبخند زوریک زد و گفت :  

 آره، االن میشه بریم یا نه؟   _ 

ا دانش رد و بدل کرد و ت  حواس  سورنا نگاه پر حرفر ب 

 گفت 

 : 

 آره!   _ 

حاج احمد که حواسش جمع تر بود چشمانش را به  

 آرایم رو به سورنا باز و بسته کرد و گفت :  

نه پشم، االن نمیشه یه رسی کارهای اداریش هنوز   _ 

 مونده که یکم طول میکشه.   
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رفت تا دستش  سورنا باشه ای گفت و به طرف ساحل 

سد در حالیکه ذهنش مثل بازار   را گرفته و حالش را بیی

ر بود مردی را که   شام شلوغ و آشفته شده بود. مطمی 

قبل از ورود به دادگاه مشکوکانه نگاهش یم کرد، جاتی  

دیده بود، و زماتر که برای بار دوم او را آن رس راهرو  

ر تبدیلشد و او را بخاطر آورد. ذ هن  دید شکش به یقی 

آرامش حاال پریشان و مدام در حال موشکافر و رس  

 درآوردن از حقیقت شده بود. 

ساحل هر دو دستش را دور ساعد سورنا حلقه کرد و  

 گفت :  

 حالت خوبه؟   _ 

انگشتان گرم و ظریفش که روی دستش به حرکت  

درآمد میان اخم هایش فاصله افتاد، شاید نباید نگراتر  

اه میداد، شاید اتفافر با آن مرد روبرو شده  به دلش ر 

 بود، کیس چه یم دانست؟  
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 حاج احمد برای اینکه راحتشان بگذارد رسی    ع گفت :  

 مونده، تموم که شد   _ 
ر
م دنبال کارای باف من می 

ر برین، البته اگه   بهت خی  میدم پشم، بعدش میتونی 

  .  نخوای تو جلسه ی عمویم حضور داشته باشر

از چشمان نگران ساحل کند و به طرف او  سورنا دل 

ر یم گذشت که هیچ   برگشت،در رس هر دو فقط یک چی 

 کدام نمیخواستند به آن پر و بال دهند.  

ه. ممنون بخاطر   _  میخواستم بمونم حاچ  ویل برم بهیر

  .  همه چی

دانش رسی تکاند و با خداحافظر از هر دو به راه افتاد.  

ت راحت تر به شهروز فکر کند، با ارائه ی  حاال میتوانس

نامه های سیما مادر ساحل و ثبت اظهارات خود او،  

خیالش راحت بود که حکم کامران چه خواهد بود، حاال  

باید حواسش را معطوف بمب ساعتر دیگرش یم کرد  

 که گویا دست به کار شده بود.  
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دانش که رفت ساحل روی نوک پا ایستاد تا دست به  

سورنا چسبانده و دقیق تر حالش را جویا شود،   پیشاتر 

 انگار از زیر زبانش حرف در نیم آمد :  

سورنا چی شده؟ چشمات رسخه، پیشونیتم خیس   _ 

 عرقه!  

ون آمد، حاال دیگر    خورد و از فکر بی 
سورنا تکاتر

ر بودآن مرد شهرام پش شهروز بود، چند باری او   مطمی 

د که نیم توانست  را همراه پدرش دیده بود و عجیب بو 

 به طور خوش بینانه ای به آن فکر کند.  

 سورنا! با توام!   _ 

لحن حرص آلودش روی لب های سورنا لبخند محوی  

نشاند، چه اهمیتر داشت که شهرام اتفافر آنجا بود یا  

ر لحظه ای بود که ساحل با   با قصد و غرض؟ مهم همی 

شمانش بخاطر  حواس جمیع داشت نگاهش میکرد و چ

 او نگران شده بود.  
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ون زده از شالش را   رسش را خم کرد روی موهای بی 

 بوسید و گفت :  

ی نیست.   _  ر  سورن فدای نگرونیات! خوبم عزیزم، چی 

ی تو فکر.   _  ی شده که همش می  ر  چرا یه چی 

ا   _  ر ! تو فکر این چی  ی نیست ک نشه حلش کرد دلی  ر چی 

 رو نکن.  

 پیشونیت یک اینجوری شد؟  خب پس بگو   _ 

سورنا نگاهش کرد و سپس به خنده افتاد به نظر یم  

 رسید قرار نبود ت  خیال آن شود.  

ی تهش یم رش به این زخم ناسور ما!   _   از هر رایه می 

 ساحل  

  

 ]20:20 05.10.20[  

ر لب زد :    غمگی 
 با چشماتر
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بینمش انگار روی  دلم طاقت نمیاره خب، هر بار یم   _ 

 قلبم خط یم کشن.  

ان ماند، صدای لرزانش چقدر   سورنا جاخورد و حی 

 عاشقانه به گوشش رسیده بود.  

 آخ قلبم یه جوری شد خوشگله! بیا اینجا ببینم.   _ 

ر دیگر از این   و دست دور شانه اش انداخت، هیچ چی 

 با  
ی

دنیا نیم خواست جز یک گوشه ی امن برای زندیک

 او.  

یت یم گذشت دیگر   پنجشنبه ی لعنتر هم که به خی 

ینش آغاز یم شد.    شی 
ی

 رسما زندیک

ساحل دست روی سینه ی پر تپشش گذاشت تا  

هیجان حرفر که زده بود با عملکرد قلبش مقایسه کند،  

طبق انتظارش آنقدر تند یم تپید که لب هایش را وسط  

و جذابیت با تمام  نگراتر خنداند، مردی به آن هیبت  
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ر برای یک عمر   وجودش او را یم خواست و همی 

 بود.  
ر
 رسخوشانه کاف

ی
 زندیک

 _   ! ر  رس تو بیار پایی 

ین گفته بود.    آرام و شی 

 سورنا پر شیطنت اول نگاهش کرد و سپس پرسید : 

 میخوای ماچم کتر نه؟   _ 

ر آورد.    و خندان و مطیعانه رسش را پایی 

برای او که مثل پش بچه ها هیجان زده   قلب ساحل 

شده بود لرزید، دلش میخواست صورت مردانه و  

زیبایش را بوسه باران کند که اینطور شوریده نگاهش  

میکرد. روی نوک پا ایستاد و قبل از اینکه مجایل به او  

 بدهد، روی زخمش را بوسید و گفت 

 : 

 مهربونم!  همه زخمات، غصه هات مال من مرد  _ 
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تمام وجود سورنا ریخت، اغراق نبود اگر یم گفت  

ر حرف های نوبرانه ای   بدنش هم یخ کرد! شنیدن چنی 

از ساحیل که مدام از دستش در رفته بود لذت دیگری  

ین بود که دلش میخواست تا ابد در   داشت، آنقدر شی 

 امتدادش غرق شود.  

وری  مامانم اگه ببینه تو دخیر بچه ی فنچویل اینج _ 

، به حتم که عاشقت   پش گنده شو رسخ و سفید میکتر

 میشه!  

ساحل خندید و این بار زیر چانه ی خوش تراشش را  

ر فرصت چشمان   بوسید، به خودش قول داد در اولی 

همیشه درخشانش را هم ببوسد که اینطور بلد بود پر  

 مهر نگاهش کند!  

 _   !  دور رست بگردم دلی 

د.  و او را س  خت به سینه ی ت  قرارش فشر

 * 
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وع جلسه ی علتر بود   نیم ساعت بعد که نزدیک رسر

و دانش کارهای رفتنشان را مهیا کرده بود از  

 ساختمان دادگاه خارج شدند. 

دل سورنا کیم پیش اتفاقات احتمایل جلسه بود اما نه  

 آنقدری که بتواند ساحل را تنها بگذارد.  

ر شدند و    سورنا گفت :  هر دو سوار ماشی 

امروز که دوستت صنم رو از بالک دربیارم شک   _ 

 ندارم میاد پیشت.  

ساحل با چشماتر گرد شده نگاهش کرد و متعجب  

 پرسید :  

؟ سورنا نرم خندید   _  صنم؟؟ بالکش کردی؟؟ برای چی

 و گفت :  

 خییل حرف یم زد!   _ 

 سورنا!!!   _ 
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قربونت برم، هم حرف یم  جانم؟ خب راست میگم  _ 

زد هم غر، انقدر که دیگه حوصله ام رس رفت از  

 دستش.  

؟    _   آخه بخاطر چی

 سورنا شانه ای باال انداخت و گفت :  

س! حاال بیا در مورد خودمون   _  دیدیش از خودش بیی

 حرف بزنیم.  

 *** 

نگهباتر  جلسه که به پایان رسید، سورنا تلفنش را از 

گرفت و با یک خداحافظر رسرسی از همه جدا شد و  

دقیقه قبل قلبش   10به طرف ماشینش رفت، درست 

ش عجیب به وجودش چنگ   ت  دلیل فرو ریخته و اسیر

ر به دادگاه با تمام   انداخته بود، آنقدر که بخاطر برگشیر

وجود پشیمان شد. وقتر پدرش زنگ زد و خییل جدی  

رادرش رسافکنده نکرده و در  خواست تا او را پیش ب 
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جلسه حاضر شود، نتوانست مقابل خواسته اش نه  

ر خواسته ی پر نرمش   آورده و او را برنجاند، این اولی 

او بعد از مدت ها بود و خب دلش نیم خواست این بار  

خودش باعث کدورت ها شود. پس با ت  مییل ساحل را  

راه   در خانه تنها گذاشت و دوباره به طرف دادگاه به

افتاد اما حاال درست در نقطه ای ایستاده بود که تمام  

 دلشوره ها به سمتش هجوم آورده بود.  

تا تلفنش روشن شد انبویه از پیامک از تماس های از  

ر بدتر او را   دست رفته ی بسیاری خی  آورد و همی 

ر پیام را خوب نخوانده بود که تماش   ترساند. هنوز میر

قش بست، شماره ای که آشنا بود و او آنقدر  رویش ن 

 هول شده بود که یادش نیم آمد مربوط به کیست.  

بالفاصله آیکون را لمس و تماس را وصل کرد، داشت  

به خودش قوت قلب یم داد که صداتی دل نگران تقریبا  

 فریاد زنان گفت :  
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آقای خانزاده هر چه زودتر خودتونو برسونید، دزد   _ 

ون و یک راست رفته سمت آپارتمان  زده به ساختم

 شما.  
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چنان وحشت روی صورتش رد انداخت که همه با  

طرفش گام برداشتند، مادرش با نگراتر زودتر از  ترس به  

 بقیه جلو دوید و گفت :  

چی شده پشم؟ چرا رنگت پرید؟؟ سورنا ت  جان لب   _ 

 زد :  

 دزد زده به ساختمون و ساحلم خونه بوده.   _ 

این را گفت و بدون حرف دیگری سوار ماشینش شد،  

گذاشت، حاج  مادرش هیم کشید و دست روی دهانش  

احمد نگران مدارک موجود در خانه بود، پوریا زیر لب  

داشت به جان خانه مجردی اش غر یم زد و عمویش  

نگران خسارت احتمایل بود اما بدتر از همه پدرش بود  

که به عذاب وجدان افتاده بود، کاش باالجبار از او نیم  

خواست در دادگاه حاضر شود، فقط خدا رحم یم کرد  
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ر
 برای آن دخیر نیم افتاد وگرنه چطور قرار  و اتفاف

 بود از این به بعد با پشش روبرو شود.  

سورنا با صد خیال پریشان و قلت  که دیوانه وار تخت  

سینه اش یم خورد داشت با رسعت رسسام آوری  

ر بود همه اش زیر رس شهروز بود    یم کرد، مطمی 
ی

رانندیک

ر را بهم ریخته بود.    که قبل از قرارشان همه چی 

 ساحل... ساحل... خدایا چه بالتی رس او آمده بود؟  

دوباره تلفنش را برداشت تا به مدیر ساختمان زنگ زده  

سد، انقدر شوک شده بود که یادش   و حال ساحل را بیی

سد، خودش را لعنت کرد که چرا   ی بیی ر رفته بود چی 

 برایش تلفتر نخریده بود.  

ر که تماس وصل شد   ، رسآسیمه پرسید :  همی 

 همشم؟ حال همشم چطوره؟   _ 

انه تلفن را به گوشش چسباند، صدای آژیر   و ت  صی 

ر پلیس و داد و بیداد همسایه ها به راه بود، به   ماشی 
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نظر یم رسید حواس مدیر هم پرت شده بود که به  

صدای سورنا واکنیسر نشان نیم داد، سورنا عصت  از  

 صداتی شبیه به یک فریاد، داد زد :  این ت  توجیه، با  

؟؟؟   _   آقای محت 

 بلند بود که مرد به  
ر
انگار صدایش به اندازه ی کاف

 خودش آمد و دستپاچه گفت :  

 بله آقای خانزاده، بفرمایید؟؟   _ 

 سورنا حوصله ی غر زدن نداشت فقط گفت :  

 همشم اونجاست؟   _ 

شده بود و تمام و کمال   مدیر که تازه از شلوغر ها دور 

حساسیت سورنا را درک یم کرد با لحن خرسندی گفت  

 : 

 نگران نباشید کیس خونه نبود.   _ 
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برخالف تصور او که فکر یم کرد چه خی  خوت   

 داده، تمام وجود سورنا پر وحشت شد.  

 نبود؟؟؟   _ 

نه! احتماال قبل از این دزدای از خدا ت  خی  از خونه   _ 

ون رفته    بودند.  بی 

او حرف یم زد و امید وایه یم بافت و سورنا بیشیر از  

 قبل فرو یم ریخت.  

رفته بود؟ اصال کجا را داشت؟ اصال چطور ت  خی  یم  

توانست بگذارد و برود؟ بخصوص حاال که رد بیماری  

ر نرفته بود.    هنوز از بی 

رسش میان افکار ترسناکش داشت یم جوشید، خدایا  

ن دیگر چه مصیبتر بود؟ مرد و زنده شد تا به خانه  ای 

 رسید.  
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ر پلیس کنار ساختمان پارک شده و مامورین   دو ماشی 

دور و بر خانه یم چرخیدند، مردم زیادی هم آن  

اطراف جمع شده و بلند بلند مشغول صحبت بودند،  

ر پیاده شد و    سورنا از ماشی 

، اگر این بار  هم در  یکراست رفت سمت اتاقک نگهباتر

را ت  دلیل باز کرده باشد فقط خدا به حالش رحم یم  

 کرد چون قرار نبود دیگر ساده از این موضوع بگذرد.  

ر که وارد پارکینگ شد آقای محت  شتاب زده از   همی 

میان جمعیت خودش را رهانید و به سمتش شتافت،  

یم خواست او را پیش مامورین برده تا خودش را از رسر  

 تر شان نجات دهد.  سواالت تمام نشد

سورنا نگاهش را با ناامیدی یک دور چرخاند تا بلکه  

ساحل را بیابد اما هیچ اثری از او نبود، خدایا کجا رفته  

بود؟ حاال باید کجا را دنبالش یم گشت؟ اگر دست  
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شهروز به او رسیده بود چه؟ ذهنش داشت از این  

 حت  گفت :  شاخه به آن رسک یم کشید که آقای م

ید باال، مامورین منتظر   _  یف بی  سالم روز بخی  تشر

 شما هستند.  

سورنا عصت  به اتاقک نگهباتر اشاره زد و پر تهدید  

 گفت :  

 کجاست؟؟    _ 

لحنش ت  حوصله و تهدید کننده بود، محت  چشمانش  

را به نشانه ی آرامش باز و بسته کرد و محتاطانه گفت  

 : 

ر  این بار تقصی   _  آقا رجب نیست، از روی در پایی 

 پریدن!  

ت زده باال پرید انگار دست روی   ابروهای سورنا که حی 

 دلش گذاشتند که با آب و تاب نالید :  
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؟ انگار شهر هرته که تو روز   _  یم بیتر آقا؟ یم بیتر

روشن یم پرن تو خونه ی آدم! پناه بر خدا، کار دنیا به  

   کجا رسیده آخه؟! 

 مدیر را نداشت، قلبش شور  
ی

سورنا حوصله ی پرچانگ

ساحل را یم زد و آنقدر رسش درد یم کرد که اصال نیم  

توانست فکرش را جمع و جور و حدس و گماتر بزند.  

ر شود دزدی که به خانه اش   دلش یم خواست مطمی 

زده فقط به قصد مال و اموالش آمده، نه از طرف  

 امش...  شهروز برای اتمام کار نیمه تم

ر که به این فکر کرد ته دلش خایل شد و عرق   همی 

رسدی روی کمرش نشست، اگر ساحل را با خودشان  

 برده باشند چه؟؟  

بان قلبش باال رفت و دوباره به طرف اتاقک نگهباتر   ضر

به راه افتاد، آقای محت  ترسیده از اینکه مبادا بحث،  
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به دنبالش دوید و  بیشیر به حاشیه کشیده شود،  

 گفت :  

ه.   _   آقای خانزاده گفتم که آقا رجب ت  تقصی 

 سورنا وسط حرفش پرید و گفت :  

 میخوام فیلم دوربینا رو ببینم.   _ 

و نگفت که میخواهد لحظه ی خروج ساحل را با چشم  

های خودش ببیند. اگر شهروز او را برده باشد چه؟ و  

 قلبش عاجزانه ناله رس داد :  

ی؟ یک   _  خدایا نکنه بخوای دوباره ازم پسش بگی 

 مامور پلیس کنار اتاقک ایستاده و به نوغ از  

  

 ]19:04 09.10.20[  



  

  
 3314 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

فیلم داشت مراقبت یم کرد و مامور دیگر در حال باز  

پخش داشت اطالعاتش را تکمیل یم کرد، سورنا  

 جلوی در ایستاد و گفت :  

ر ساختم _  ونم، میخوام فیلم دوربینا رو  من از ساکنی 

 ببینم.  

مامور نگاه پر دقتر حواله اش کرد و آقای محت  رسی    ع  

 گفت :  

د زدن جناب.   _   به خونه ی ایشون دستی 

ر کرد و فیلم را از ابتدا آورد.   مامور رسی باال و پایی 

بان قلب سورنا چطور   هیچکدام از آنها نیم دانستند ضر

گرفت و صورتش رسخ و  در عرض یک ثانیه اوج  

وحشتناک شد، فقط اگر ربودن ساحل را با چشمان  

 خودش یم دید بدون شک دیگر رس پا نیم ماند.  

ر پریدن دزد های نقاب زده   فیلم پخش و صحنه ی پایی 

نمایش داده شد، یگ از آنها به سمت آقا رجب آمد و  
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همراه   بعد از اینکه او را در اتاقکش بیهوش کرد به 

بقیه سمت آسانسور دوید، آنقدر پوشیده بودند که  

ر های   محال بود رد و اثری از آنها به جا بماند، دوربی 

ی را ثبت نکرده بود، مامور، فیلم   ر جلوی در دیگر چی 

الت  و آسانسور را پخش کرد و بعد رسعتش را باالتر برد  

تا یک ساعت را ظرف چند دقیقه نشان دهد. در هیچ  

از ساحل نبود، مردان به زور وارد خانه شدند   کجا اثری 

ی برای نمایش وجود نداشت،   ر و بعد از آن دیگر چی 

نفرشان با نهایت رسعت از   3لحظه ی خروج هم هر 

ر بدون پالیک شده   ساختمان خارج شده و سوار ماشی 

بودند و این یک معتر داشت، آقای محت  درست یم  

 شده بود!  گفت، ساحل قبل از آنها از خانه خارج 

ر اوضاغ   اما این هم برای او ترسناک بود، چرا در چنی 

ون یم رفت؟    باید ت  خی  بی 
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وقتر از مامور خواست تا فیلم چند ساعت قبل، زماتر  

که خودش از خانه خارج شده بود را، پخش کند، تمام  

وجودش خدا خدا یم کرد تا مبادا او را طوری ببیند که  

ر شو  ر کاری کرده است، یم  مطمی  د بخاطر بیماری چنی 

ترسید ذهن ساحل پریشان شده و بدون درک اطراف از  

ون زده باشد، هیچ احتمال مثبت و امیدوار   خانه بی 

کننده ای وجود نداشت به هر چه فکر یم کرد تهش  

 وحشت را برایش به ارمغان یم آورد.  

هنوز میان افکارش گیج بود که تصویر یک دخیر روی  

 فحه افتاد و حواسش جمع شد.  ص

 صنم!  

ر پیاده شد و   چند دقیقه بعد از خروج سورنا، از ماشی 

د، و کمیر از  3زنگ واحد  دقیقه بعدش هر دو   10را فشر

ون زدند!    دخیر حاضر و آماده از خانه بی 
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آقای محت  و مامورین با شک و تردید نگاهش یم  

آمد،  کردند، واکنشش به نظرشان عجیب غریب یم  

سورنا قبل از اینکه به افکار آنها دامن بزند تشکری کرد  

ون زد، پس صنم ساحل را با خودش برده   و از اتاقک بی 

 بود؟!  

همان لحظه تمام بار دنیا از روی شانه هایش برداشته  

شد، انگار حاال یم توانست بهیر هم نفس بکشد،  

بان قلب پر تپشش داشت به حالت   عادی بر  ضر

میگشت و او در دل فقط سپاسگذار خدا بود که  

 ساحلش را قبل از وقوع حادثه از آنجا دور کرده بود.  

ون کشید تا به صنم زنگ بزند که صدای   تلفنش را بی 

 محت  با چاشتر نارضایتر از پشت رسش بلند شد :  

پلیسا میگن این دزدی با هدف قبیل انجام شده، انگار   _ 

 کار بوده!  قصد و غریصر در  
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ی یم   لحنش نشان میداد که از سورنا توضیح بیشیر

خواهد، هنوز یادش بود این ساکن پر رس و صدا چند  

 صوتر به پا کرده بود.  
ی

 ماه قبل چه آلودیک

 سورنا بدون اینکه نگاهش کند گفت :  

، تا هفته ی آینده این خونه   _  نگران نباشید آقای محت 

ر اال ه از همی 
ن دنبال همسایه ی  رو یم فروشم. بهیر

  . ر  جدید باشی 

این را گفت و تلفنش را به گوشش چسباند، از چهره ی  

جاخورده ی محت  معلوم نبود خوشحال شده و یا توی  

 ذوقش خورده؟  

اما سورنا ت  توجه به او در انتظار شنیدن صدای ساحل  

 بود.  

جا  هر بوق به طرز زجر آوری کشدار شده بود، کاش هر 

ر حاال بر میگشتند، دیگر حوصله ی   بودند همی 

تشویش و نگراتر نداشت، اما درست لحظه ای که با ت   
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ی به   ر ده بود، چی  ی به صدای بوق ها گوش سیی صی 

 ذهنش خطور کرد و قلبش ریخت.  

  !  شهروز لعنتر

کت و اتاق های مخقر اش نشان داده بود   او با آن رسر

 نزند.  آنقدر زیرک هست که ت  گدار به آب  

پلیس ها از پشت رس صدایش زدند و او با قلت  پر رس و  

صدا به طرف ماشینش دوید، حتر نیم خواست  

خسارت احتمایل را برآورد کند، اصال چه اهمیتر داشت  

ر حاال با الهایم که از   کار شهروز بود یا نبود؟ او همی 

ر   ر بود خطر در کمی 
غیب به دلش شده بود مطمی 

 ل است.  ساح

 🍀 

  

 ]11:14 11.10.20[  
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 🍀 

   210_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

شماره ی صنم را گرفت و تلفن را با ت  قراری به گوشش  

 چسباند، سپس رو به چهره ی هاج و واج محت  گفت :  

زحمت سوال و جواب مامورا با شما، من االن   _ 

 نمیتونم بمونم.  

و بدون ذره ای تعلل گازش را گرفت و رفت، هر ثانیه ای  

که یم گذشت و صنم تلفنش را بر نیم داشت، قلب  

سورنا بیشیر به هراس یم افتاد، حاال عالوه بر دلشوره  

عصبانیت هم داشت وجودش را در بر یم گرفت،  

چقدر دیگر مصیبت به بار یم آمد تا ساحل از این  
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ست یم کشید؟ حاال که خودش  خودرسی هایش د

تلفن نداشت نیم توانست از خط آن دخیر به او  

 خی  رفتنش را بدهد؟   

پر رس و صدا داشت به طرف خانه ی صنم یم راند،  

تنها آدرش که از او داشت و حاال به ذهنش رسیده  

بود، امیدوار بود همانجا ساحل را پیدا کرده و بدون  

به خانه بیاورد، دلش  ردپاتی از شهروز او را دوباره  

 عجیب شور یم زد.  

نزدیک آدرس بود که بالخره به تماس های تی در تی اش  

 داده شد، صدای ت  حوصله اش که در تلفن  
پاسچر

پیچید انگار ضامن انفجارش کشیده شد، این لحن  

کالفه معتر جز این نداشت که شماره ی سورنا را  

 نداده بود.    شناخته و از قصد جوابش را 

 با غرشر وحشتناک داد زد :  

 گوشیو بده دست ساحل.    _ 
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صنم یکه خورده از این فریاد بلند و ت  ادبانه  

چشمانش گرد و صورتش رسخ از خجالت شد، او که  

 بود که اینگونه بر رسش فریاد یم کشید؟  

د و پر از عصبانیت   لب هایش را از زور حرص بهم فشر

 زمزمه کرد :  

 شو بشوره.  رفت دستا _ 

 _ 5  . ر  دقیقه ی دیگه بیاد پایی 

و قبل از اینکه جواب دیگری از او بشنود تلفن را با  

عتاب قطع کرد. لعنتر ها! جفتشان! یک امروز این  

دورهیم کوفتر مانده بود؟ انگار یادشان رفته بود آن  

ر کار مردی بود که هنوز راست راست   تصادف خونی 

 یم چرخید.    توی خیابان ها 

ر یم شد   قفسه ی سینه اش داشت ت  رحمانه باال و پایی 

و در دلش برای همه و اللخصوص ساحل خط و نشان  

 یم کشید.  
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عصت  بود که چرا نگراتر اش را درک نیم کرد؟ چرا  

 قدر او هوای خودش را نداشت؟  

بالخره آدرس موردنظر به رس رسید و سورنا با صدای  

ر را  مقابل خانه متوقف کرد، اما نه اثری از  بدی ماشی 

 ساحل بود و نه دوستش.  

، تلفنش را برداشت و نوشت :    عصت  از این تاخی 

 _   ! ر  ساحل بیا پایی 

ه حسات  شکار بود اما   ک خی 
اعصابش از دست آن دخیر

خییل طول نکشید که پیامش رسید و خون را در رگ  

 هایش خشکاند.  

ر   _   ؟ ما االن تو پارک ملتیم، از طرف معلم.  کدوم پایی 

از حرص و عصبانیت صورت سورنا کبود شده بود، ت   

شک اگر دم دستش بود گردنش را هم یم شکست،  
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 بالک شدنش را در یم  
ر
معلوم بود که داشت تالف

اتی بارش نکند.   ل کرد تا نارسر آورد. خییل خودش را کنیر

  !  لعنتر

ر را با جیغ الستیک ها از ج ا کند و این بار به  ماشی 

 طرف آدرس صنم به راه افتاد.  

از هماتر که یم ترسید بر رسش آمده بود، چرا باید  

 جای ت  در و پیکری را به خانه ترجیح یم دادند؟  
ر چنی 

حاال آن دخیر هیچ، خوده ساحل که از مرگ بازگشته  

ت نگرفته بود؟    بود درس عی 

پیش چشمش نمایان شد دست از  تا لحظه ای که پارک 

غرغر و خودخوری برنداشت، دلش یک فریاد جانانه  

د ت  او   رس ساحل طلب یم کرد تا دیگر یاد بگی 

ر نکند.   ون رفیر  هوِسهوس بی 

وع کرد به چرخش، هر   بیتر و دقت رسر ر چشمانش با تی 

مردی را که یم دید برایش مشکوک و خطرناک به نظر  
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رسید آنقدر از صنم کفری بود که حتر دلش نیم  یم 

خواست دوباره با او ارتباط برقرار کند، همان ضلیع  

، خدا یم   ر وع کرد به گشیر را که آدرس داده بود، رسر

دانست در این پارک پهناور یک قرار بود پیدایش کند،  

هنوز حرف در دهانش بود که هر دو را روی نیمکت  

 پارک در حال بگو و  
ی

بخند پیدا کرد، از آن  های رنگ

ر نبود اما لباس ساحل را همان   فاصله خییل مطمی 

ر شد خودش هست. هووفر از   لحظه شناخت و مطمی 

 کشید و با اخم های درهم به رسعتش  
ی

رس آسودیک

افزود. فرصتر نبود از لبخندش خوشحال شود، تمام  

سلول هایش بوی خطر را حس کرده بودند و تا زماتر  

 نیم برد آرامش به تنش بر نیم گشت.  که او را به خانه  

با چشماتر ریز و تهدید کننده به راه افتاد، کاش یم شد  

ر فاصله ای که داشت صدایش یم زد و او را به   از همی 

طرف خودش یم خواند، اما مسلما حرکت نازیباتی بود.  
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میان غرغرهایش بود که دخیر ها ایستادند و به طرف  

که اگر کارد یم زدی    مخالف او به راه افتادند، آخ

 خونش در نیم آمد.  

ون کشید تا عیل رقم میل باطتر اش یک   تلفنش را بی 

د، اما همان لحظه   بار دیگر با آن دخیر تخس تماس بگی 

صدای جیغ و دادی به هوا خاست و قلبش به یک آن  

وع کرد به   فرو ریخت، با وحشت رسش را باال آورد و رسر

به هشدار های همیشه جدی قلبش!  دویدن، لعنت 

 انگار فاجعه در حال رخ دادن بود.  

ر هلش داده   دو مرد کیف صنم را ربوده و روی زمی 

بودند، در حایل که رس سوزتر آسیب به ساحل نرسانده  

بودند و این تنها یک معتر داشت آنها قصد داشتند او  

 را به دنبال خود بکشانند!  
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د، ساحل را در حال  تا به خودش بجنبد و دادی بزن 

دویدن پشت مردان دید، انگار قلبش از جا کنده شد.  

 ت  خیال همه با تمام وجود داد زد :  

 ساااااحل! نرو دنبالش، نروووو!  _ 

ک لحظه ای   و وحشت زده به رسعتش افزود. دخیر

 میان دویدنش به عقب برگشت و چون چشمانش روی  

  

 ]11:14 11.10.20[  

وع کرد به دویدن.  کس خایص ثابت   نشد، دوباره رسر

قلب سورنا در دهانش یم زد، او ندانسته داشت با پای  

خودش به دهان شی  قدم یم گذاشت، ون درب و  

داغان آن طرف خیابان به نظر یم رسید مقصد مردان و  

ساحل از همه جا ت  خی  باشد، دوباره و پر قدرت تر از  

 قبل داد زد :  
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 ؟؟؟  ساحل _ 

گلویش تی  یم کشید و تارهای صوتر اش به درد و  

ماهیچه های پایش به فغان آمده بودند اما او فقط به  

ک پایش را آن طرف   ر یم اندیشید اگر دخیر یک چی 

 خیابان میگذاشت کار تمام بود! 

مردم رس جای خود ایستاده و پر سوال و با تعجب به  

ه بود ند، هیچکس  مرد جواتر که رس آسیمه یم دوید خی 

ر راه کیف قاپ ها همکاری نیم کرد و   برای بسیر

 ساحلش هر لحظه داشت به خیابان نزدیک تر یم شد.  

از صدای فریاد های پشت رس همش، ساحل بالخره  

وسط دویدن هایش ایستاد و به عقب برگشت، نیم  

دانست آوای دوری که مرتب صدایش یم زد واقیع بود  

ان باال داشت احساسش یم کرد، چون  یا بخاطر هیج

کیس را ندید لعنتر حواله ی خودش کرد و با نگراتر  
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وع کرد به دویدن، این دزد های لعنتر چطور   رسر

 غیب شدند؟  

وی از غریزه به    به صدا در آمد و ساحل به پی 
ر
بوف

طرف صدا چرخید و بالفاصله مرداتر که به سمت تنها  

ر پارک شده ی خیابان یم دوی   دند را پیدا کرد.  ماشی 

 داد زد :  

ینش! دزد!   _   دزد!! بگی 

و همان لحظه که صدای مردی با خشم و عصبانیت  

 فراوان عربده یم زد :  

! صی  کن!   _   صی  کن لعنتر

به گوشش رسید، محکم به مرد دیگری کوبیده شد و  

ر افتاد.    روی زمی 
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ر خوردنش باعث نشد صدای  سورنا را  اما زمی 

ر بود صدای پر از   تشخیص ندهد، این بار دیگر مطمی 

 التماس و خشمش را شنیده است.  

 اما اینجا چه میکرد؟  

ت  توجه به مرد مقابلش دستپاچه از جا جهید و به  

پشت رسش چشم دوخت، مردی با هیبت سورنا  

چندین میر آن طرف تر، پشت دار و درختان فراوان در  

ش داشت به سمت او یم دوید. نیم فهمید چرا   مسی 

اینطور وحشت زده مدام صدایش یم زد، در حایل که  

دلش ت  تاب دویدن به دنبال دزد ها بود اما بخاطر  

سورنای اینطور آشفته، نفس بریده به طرفش به راه  

افتاد و برای نمایاندن خودش دست تکان داد، قفسه ی  

د و هم از دویدن زیاد تی   سینه اش هم از برخورد به مر 

یم کشید، با افسوس به عقب برگشت تا حشت زده  

ر شود دزد ها فرار کرده اند که همان لحظه   مطمی 
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چشمش به مردی که به او خورده بود افتاد، پشت  

به او داشت با تلفن حرف یم زد. همه اش تقصی  او  

 بود وگرنه فقط چند میر با آنها فاصله داشت.  

 شد و با طلبکاری غرید :   داغ دلش تازه 

ر چیکار کردی؟ دزدا   _  آقا چشم نداری مگه شما؟ ببی 

 رو از دستم پروندی! اه!  

و بدون شنیدن جواب به طرف سورنا که دیگر نزدیک  

 شده بود به راه افتاد.  

سورنا از روی شمشاد و درختچه های کوچک در  

ش ت  تعلل یم پرید، ساحل را دیده بود که با   مسی 

ر افتاده بود و حاال هر   برخورد به یک مرد دیگر روی زمی 

 چه ترس بود یکجا رساغش آمده بود.  

 ساحل با دیدنش دل نگران بلند گفت :  

؟ مواظب باش!   _   سورنا چیکار میکتر
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 اما سورنا ت  توجه داد زد :  

 از پیش اون مرتیکه بیا این طرف!   _ 

ک را  شوکه کرد! اصال نفهمید  صدای عصباتر اش، دخیر

چرا اینطور بر رسش داد زد، ت  هوا به عقب برگشت که  

  !  باالخره با او چشم در چشم شد. اردشی 

ایط وحشت بار قرار داده بود!   ر کیس که او را در رسر  اولی 

ر و گوش خراش   صدایش مثل همان شب وحشتناک تی 

 بود :  

 _  !  کوچولو هنوز که همون قدر غد و ت  اعصات 
   دخیر

ی که از کمان رها شده باشد   سورنا همان لحظه مثل تی 

به آنها رسید، بدون اینکه وقیع بدهد و حرفر بزند یک  

 راست با رس به رس اردشی  کوبید و عربده زد :  

 مرتیکه ی ت  ناموس، داشتر چه... میخوردی؟   _ 
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حرکتش به قدری رسی    ع و ت  مکث بود که هیچکدام  

ر افتاد و سورنا به   انتظارش را نداشتند. اردشی  به زمی 

جانش، ساحل شوکه و وحشت زده دو دستش را بند  

بازویش کرد و با تمام توان دستش را کشید تا از روی  

 مرد بلندش کند.  

 اردشی  لگدی در هوا پراند و کج و کوله فریاد زد :  

آهای دیوونه جای تشکرته، نگرفته بودمش که رفته   _ 

 ود بغل شهروز!  ب 

اسم شهروز باعث شد مشت سورنا در میانه ی راه  

 مانده و همه بدنش متوقف شود.  

اردشی  با دو دست به سینه ی سورنا کوبید و خودش را  

ون کشید، جای مشت روی چانه اش   از زیر دستش بی 

داشت یم سوخت، عصباتر از عاقبتر که به این دخیر و  

 وپید :  پش پر دردرس گره خورده بود ت 
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اون وتر که اونجا بود از طرف شهروز مامور شده   _ 

 بود تا کار زنتو یکشه کنه، اگه نگرفته بودمش...  

 سورنا وسط حرفش پرید و با غیظ فریاد زد :  

؟ چرا گذاشتر کار به اینجا   _  پس چرا جلوشو نگرفتر

 برسه؟ جای قهرمان بازی نمیذاشتر در بره.  

ه ی ترمز بریده رو نگه یم  اون وقت   _  یک این دخیر

داشت؟ لحن ت  ادبانه اش صورت سورنا را رسخ کرد،  

 پر تهدید جلو آمد و غرید :  

 درست حرف بزن مرتیکه!   _ 

اردشی  برو باباتی گفت و این بار رو به ساحل شوکه  

تنها کیس که هر بار از مرگ برت میگردونه    _ گفت : 

 ماتر امجده!  

 یادته؟!  این اسم که  

 و به راه افتاد.  
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چشمان سورنا دو کاسه ی خون شد، قفسه ی سینه  

ر یم شد که جرئت را از پاهای   اش چنان باال و پایی 

چسبیده ی ساحل گرفته بود، حتر نیم توانست  

 صدایش زند.  

 گردن و  

  

 ]11:14 11.10.20[  

نشان  گوش های رسخ شده اش هم که خشم باالیش را 

 یم داد.  

 سورنا برعکس اردشی  راه افتاد و تنها گفت :  

 راه بیفت!   _ 

 ساحل به آرایم لب زد :  

 سو..سورنا؟؟   _ 

 هیشش! که بد ازت عصت  ام.   _ 
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لحن قاطع و تهدید بارش خون به صورت ساحل  

 دواند و ته دلش را خایل کرد.  

 چرا از دستش این همه عصباتر بود؟  

 من.. من...   _ 

 فقط ساکت باش.   _ 

 من نیم دونستم.   _ 

 سورنا عصت  به طرفش چرخید و با غیظ فریاد کشید :  

گفتم بی  صداتو! نیم شنوی؟ میخوای رست داد    _ 

 بزنم؟  

 _   . ر کارو میکتر  االن که داری همی 

 حتر لحن مظلومش هم خشم سورنا را آب نکرد.  

 بدتر از اینا حقته!   _ 

آمد به گوش های خودش اشاره زد و  یک قدم جلو 

 عصت  تر از قبل توپید :  
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کری؟ نیم شنوی دارم عربده یم زنم وایسا؟ این    _ 

، حالیت   ِ کوفتر
ی

ندیک ر همه گره گوری تو این زندگی 

؟     نکرده باید حواس جمع باشر

ک به یک آن پر شد و لب هایش   کاسه ی چشم دخیر

ر ت  رحمانه با برگ گلش  لرزید، سورنا بود که اینطو 

حرف یم زد؟؟؟ قلبش داشت از غصه و ناباوری یم  

ر باری بود که سورنای همیشه مهربان با   ترکید. این اولی 

 این خشونت به داد و بیداد افتاده بود.  

 رسش داد نزن! اون چه یم دونست؟   _ 

صدای نفس نفس زنان صنم که گوتی از غیب رسیده  

ش را هم به باد داد. مالحظه را  بود، همان یک ذره  صی 

 کنار گذاشت و فریاد زنان گفت :  

 تو خفه شو!   _ 

 این صدای بلند، آخرین گواه از خرات  حالش بود.  



  

  
 3338 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ساحل ناباور دست روی دهانش گذاشت و چشمان  

 صنم پر از اشک شد.  

 سورنا دست ساحل را با خشم کشید و گفت :  

 بینمت.  دیگه دور و برش ن  _ 

نگاه هر دو دخیر با ناباوری بهم چسبید، حتر فکرش را  

ر روزی را ببینند.    هم نیم کردند چنی 

 🍀 

  

 ]18:11 12.10.20[  

 🍀 

   211_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 
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 *** 

در که باز شد چند لحظه بغِضبغض رسکِششکش  

نگاهش چسبید  میاِنمیان گلویش یادش رفت و با بهت  

 به خانه، خانه که نه، ویرانه!  

های شکسته، تلویزیوتر   ر مبلمان کج و راست شده، می 

ر افتاده   که با ت  رحیم از دیوار کنده شده و روی زمی 

بود، تصویر سیاه رویش حاال به اندازه ی یک مشت  

 داشت و انگار خوب از خجالتش در آمده  
ی

شکستگ

هر یک قدم، شکسته و خرده شیشه   بودند، ظروفر که 

اش به جا مانده بود، اشک حلقه زده اش همانجا  

ت شده   ر نچکید. صورتش پر از حی  خشک ماند و پایی 

بود، اصال نیم فهمید این ویرانه شاهکار کیست؟ همان  

ه ماند،   ان به پیش  رویش خی  پشت در ماند و حی 

 اش
ی

  برعکس او سورنا بود که تمام تعجب و شوک شدیک
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ه رسکوب کرد و با همان غیِظ   را با چند ثانیه نگاه خی 

 فرو ننشسته به سمت اتاقش پا تند کرد.  

ساحل سست و ناباور در را پس زد و داخل شد، کاش  

سورنا اینطور دل زخیم اش را خون آلود نیم کرد تا  

 حاال یم توانست با او حرف زده و همدردی کند.  

بست و همانجا ماند چه کند؟ این ریخت  در را با مکث 

و پاِشپاش وحشت بار، به تنهاتی از عهده اش بر نیم  

ر   آمد و دلش چنان از رفتاِررفتار ت  ادبانه ی سورنا چرکی 

بود که دهانش را کیپ تا کیپ دوخته بود، تا مبادا  

 اسمش را بیاورد.  

ی تا هق هقش   ر چشمان اشک آلود صنیم که چی 

دو چندان یم کرد و حتر یادش یم   نمانده بود غمش را 

رفت بخاطر فریاد های ت  مهرانه ای که مقابل ده ها  

د.    جفت چشم تقدیمش کرده بود از او خرده ای بگی 
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با کفشش تکه ها شکسته ی بشقاب ها را جابجا کرد  

 و باز ماند کار درست چیست؟  

ساعت  اگر دست او بود از همان پارک کذاتی برای چند 

هم که شده راهش را از او جدا یم کرد و یم رفت، مچ  

 که زیر فشار ت  رحمانه ی انگشتانش حاال رسخ و  
دستر

ملتهب شده بود نشان یم داد، سورنا چه حایل از  

خودش به نمایش گذاشته بود، اگر یم توانست رهایش  

یم کرد تا دیم به حال خودش زار بزند و غم های سنگ  

ر فرستد اما افسوس  شده ی بیخ گلویش  را راحت تر پایی 

 که نه جایش را داشت و نه اجازه اش.  

مانه اش رس صنم،   لحظه ای که بخاطر فریاد نامحیر

ون کشید، سورنا چنان   دلخور دستش را از دستش بی 

وحشیانه دستش را پس گرفت که صورتش به یک آن  

از درد مچاله شد و نفسش رفت، اما انگار به هیچ  

برنخورد که فقط رسعت گام هایش را تغیی   کجای او  
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داد، هر تکه اش که یادش یم آمد وجودش از بهت  

دوباره و سه باره یم لرزید و از این روی تازه به نمایش  

گذاشته اش، خوف یم کرد. حاال بعد از آن همه در به  

 دری توان دیدن این سورنای جدید را دیگر نداشت.  

رد با هم به دلش تاختند و همان آرامش  کم کم غم و د

ر رفت، پاهایش به   نصفه و نیمه اش هم پر زد و از بی 

لرز افتاد و کشان کشان خودش را به کاناپه رساند تا  

نفیس تازه کند، هنوز خشم یکهوتی و خانه برانداز  

سورنا را درک نکرده بود، نیم فهمید کدام کارش او را به  

نبال کساتر رفته بود که  این جنون رساند؟ او فقط د

ر   مقابل چشمانش کیف قاتی کرده و دوستش را به زمی 

ی   ر ت برانگی  ر واکنش حی  زده بودند. کجای این کار چنی 

را طلب یم کرد؟؟ آخر از کجا یم فهمید همه اش دام  

 آن شهروز نامرد بوده است؟؟  
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پرغصه روی کاناپه نشست و زانوانش را بغل گرفت،  

خشم یکهوتی سورنا را یم  حاال که فکر یم کرد 

ها ربط دهد، شاید حاال که   ر توانست به خییل چی 

خانواده ای برایش نمانده بود ارج و قربش را هم از  

دست داده بود، یا شاید هم بخاطر تعرضش، دیگر آن  

 ساحل دلی  برایش نیم نمود.  

قلبش تی  کشید و اشک هایش مثل ابر بهار ریخت.  

ی  تحمل این یگ دیگر کار او  ر نبود، سورنا تمام آن چی 

 را بخاطرش تحمل کرده  
ی

بود که مصیبت های زندیک

 بود.  

رسش را روی زانوانش گذاشت و نام خدا را برای  

قضاوت به میان آورد، کاش گوشه چشیم، نثار کشتر  

طوفان زده ی شان یم شد تا دوباره به آرامش یم  

 رسیدند.  
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  سورنا مثل اسپند باال و  
ی

ر میشد، نه خانه زندیک پایی 

مخروب شده اش به چشمش یم آمد و نه نتیجه ی  

جلسه ی دادگاه، بدِن ظریف و لرزان ساحل دست از  

رسش بر نیم داشت و هربار مثل شکنجه ای قوی همه  

 ی وجودش را یم سوزاند و به درد یم کشاند.  

 نیم دانست چرا یکهوتی آمیی سوزانده بود؟!  

در ذهنش تداغ یم شد قلبش از   هر فریاد گرنگش که 

مساری فرو یم ریخت و مات و مبهوت یم ماند   فرط رسر

ر کاری کرده است؟    که چطور چنی 

چطور با دست های خودش گلش را پژمرده و غم به  

وز و   دلش نشانده بود. یک لحظه در دادگاه عقلش پی 

چشمان  لحظه ی دیگر به هزار صالبه کشیده یم شد.  

بهت زده و اشگ که در پسش حلقه زده بود، داشت او  

را از ندامت آب یم کرد و بعد یم سوزاند، چطور مقابل  

امش را زیر پا   آن همه آدم، به او ت  رحمانه تازیده و احیر
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گذاشته بود؟ رسش را میان دستانش گرفت و زیر  

 لب نالید :  

 خدایا چه غلظ کردم؟  _ 

 جواب داد :  و باز نیمه ی دیگر ذهنش 

پس یک میخواد بفهمه خطر هنوز به دنبالشه؟ چرا   _ 

اصال مراقب خودش نیست؟ نمیدونه یه لحظه فکر  

 نبودنش بیچاره ام میکنه؟  

م عذاب وجدانش را زیاد کرد و   ر ذهن مالمت گرش هی 

 گفت :  

اون از کجا باید یم فهمید کیف قاتی یه نقشه بود؟   _ 

کرده قصاصش کردی؟ اونم جلوی  چرا به گناه ن

 دوستش؟؟  

  

 ]18:11 12.10.20[  
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کاش به عقب بر میگشت و بجای داد و هوار تن  

ظریفش را محکم به خودش یم چسباند تا قرار ت   

 قراری هایش باشد.  

ر پیشش را   نادم و پشیمان از جا بلند شد، روی رفیر

اض هم    رفتارش، حتر اعیر
ر
ک به تالف نداشت، دخیر

نکرده بود، فقط با لب های لرزیده و چشماتر دلخور و  

ر بود که هر بار تا مغز   دلگی  نگاهش کرده بودو همی 

 استخوانش را یم سوزاند.  

یک ساعتر بود که عذاب وجدان خوره شده و به  

جانش افتاده بود، دیگر شماتت های ذهنش را تحمل  

نداشت که در را پس زد و وارد راهرو شد، گرچه که از  

رویش خجالت زده بود اما بیشیر از این نیم توانست با  

 این عذاب دست و پنجه نرم کند.  

ر که چشمش به اوی کز کرده افتاد قلبش فرو   همی 

 ریخت و صورتش رسخ شد.  



  

  
 3347 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

لعنت به مِنمن ت  معرفت! چجوری تونستم   _ 

ر داد و آرام به   اذیتش کنم؟ سیب گلویش را پایی 

حجم انبویه از غم به دلش شبیخون زد،  سمتش رفت. 

د و کظم غیظ   چرا نتوانسته بود جلوی خشمش را بگی 

 کند؟؟  

  

ون   ر رفت، ساحل یکه خورده از فکر بی  کاناپه که پایی 

آمد اما حواسش بود که رس از زانوانش بر ندارد، جز  

 سورنا که یم توانست باشد؟  

اک  به آرایم دست زیر چشمانش برد و اشک هایش را پ 

 کرد.  

 نیم خواست بیشیر از این ضعفش را به او نشان دهد.  

 من..من نمیدونم چرا یهو دیوونه شدم؟   _ 
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ر سورنا به قلبش هجوم آورد و   صدای غمگی 

نامحسوس تنش را لرزاند، چقدر ت  تابانه او را یم  

 خواست؟ حتر بعد از فریاد های امروزش!  

ه   ه خی   ندید ت   سورنا خی 
نگاهش کرد و چون واکنیسر

عانه دو دستش را بند   ر نشست و مترصر طاقت روی زمی 

زانوان قفل شده اش کرد، نیم خواست این کدورت  

 عمیق شود، اصال نیم توانست.  

ساحل از برخورد دستان او، یکه خورده رس از زانوانش  

برداشتو با صورت رسخ و خیس، وارفته نگاهش کرد،  

م  نده و نادم بود و هزاران عذرخوایه  چشمان سورنا رسر

 در تر تر اش النه کرده بود.  

 ساحل دلگی  لب زد :  

 _   ! ر  پاشو از اینجا، اینجوری نشی 

اما سورنا بدون توجه به حرفش، دست به زیر  

 چشمانش برد و لب زد :  
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 لعنت به من! با زندگیم چیکار کردم؟   _ 

کش ت  اختیار فرو  قلب ساحل لرزید و موج دیگر اش

 ریخت.  

 سورنا رس زانویش را بوسید و بالفاصله گفت :  

، هر کار! اون   _   دلی 
ی

چیکار کنم ببخشیم؟ هر کار بگ

فتر پیش شهروز دیوونم کرد، به   لحظه که داشتر می 

 قرآن اعصابم از ترس جونت اینجوری بهم ریخت.  

 قبل من باید یگ دیگه ببخشدت.  _ 

ش درهم رفت و حرص   اخم های سورنا از لحن  ر تند و تی 

 آلود جواب داد :  

 خییل هم ت  تقصی  نیست، هزار...   _ 

 سورنا!   _ 

 لحن اخطاری اش چشمان سورنا را دلخور کرد :  

 _   .  من فقط نمیخوام تو ازم ناراحت باشر
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قبول کن که حق اینو نداشتر اونجوری رسش داد   _ 

  .  بزتر

 کیس ازم دلخوره.  اگه قراره تو نبخشیم به جهنم اگه   _ 

 و مستقیم زل زد به چشمان گریزان ساحل.  

ک رنگ به رنگ شد و ته دلش لذتر عمیق اما   دخیر

توامان با کدورت نشست، او خوب بلد بود دلش را به  

 دست آورد اما رفتار امروزش حقیقتا او را ترسانده بود.  

 ناراحت بمونم.  من نمیتونم نبخشمت، اما میتونم   _ 

 _   !  دلی 

ی در   صدای زارش دل ساحل را ریش کرد اما تغیی 

موضعش ایجاد نشد، اگر قرار بود دل نگراتر از او مردی  

ر حاال باید مشکل حل یم   ل بسازد همی 
عصت  و ت  کنیر

 شد.  

ر اعصابم خرد میشه.   _  ر اون پایی   نشی 
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و رسی    ع نگاه از او گرفت. دلش نمیخواست از باال  

نگاهش کند، سورنای او هیچ وقت نباید اینطور  

منده یم نمود.    رسر

سورنا با کرختر و نگایه که از صورت او جدا نیم شد از  

جا برخاست و کنارش نشست، کاناپه کج و و تقریبا  

وسط خانه، معلق مانده بود، اما نه آن و نه ریخت و  

حظه برای  پاش های وحشتناِکوحشتناک اطراف در آن ل

 هیچکدام اهمیتر نداشت.  

ر فرستاد و کف   ساحل زانوان بغل کرده اش را پایی 

دستانش را رویش گذاشت، داشت کم کم آرامشش را  

 پس یم گرفت،  

ر که ندامت را در چشمان زیبایش دیده بود برای   همی 

 قرار قلبش کفایت یم کرد.  
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ر نگذشته بود که رس سورنا    در سکوت سنگی 
دقایقر

ایش نشست و دستش را برداشت و روی  روی پاه

 سینه ی پر تالطمش گذاشت.  

خون به صورت ساحل هجوم آورد و قلبش تنگ سینه  

اش به هیجان افتاد. با ناباوری و گوش هاتی رسخ شده،  

نگاهش کرد که با خونشدی دراز کشیده و پاهای او را  

 بالش رسش قرار داده بود.   

عمیقر کشید و دست ظریفش را برداشت و  سورنا نفس  

روی سینه ی خودش گذاشت، جاتی که گواه ت  تات   

 هایش بخاطر او بود.  

ر حرارت تنش از دستش مشخص شد آنقدر که   باال رفیر

 حتر از روی لباس هم حس شدتر بود.  

سورنا دستش را از روی سینه برداشت و بعد به لب  

ک لرزید و بدون نف س کشیدن  هایش چسباند، دخیر
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، پر مهر دو   نگاهش کرد، سورنا عمیق، طوالتر

 انگشت ظریفش را بوسید و گفت :  

ر به   _  من دیگه اون سورنای سابق نیستم که زمی 

آسمون بیاد و برعکس اخم نکنم، همه ی شجاعتم  

جمع شده تو یک کلمه! ساحل! که تا از دهن هر یک در  

 میوفتم.  میاد چار ستون تنم یم لرزه و  
ی

 به بیچاریک

قلب ساحل مثل بمب صدا کرد و هاج و واج زل زد به  

او که ساعدش را روی پیشاتر گذاشته و چشمانش را  

 پنهان کرده بود.  

  

 ]18:11 12.10.20[  

، نگاه به اولدورم   _  این روزا خییل ترسو شدم دلی 

بولدورمامنکن، بدجوری گاف دادم به روزگار، آتوی  

 که چپ و راست داره اذیتم میکنه.    خوت  ازم گرفته
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این بار مچ دستش را به لب هایش چسباند و بدون  

 اینکه بردارد اضافه کرد :  

گفتم بهت که مکافاتیم، خدا با گناهای سابقم داره    _ 

مجازاتم میکنه، اینکه یکیو بیشیر از جون خودت  

، تو میتوتر مواظب   خودت  بخوای خییل سخته دلی 

ل کتر ویل وقتر اون اصال حواسش   باشر و نگرانیتو کنیر

  . ی و زنده مییسر  نباشه تو هر لحظه میمی 

 ساحل ناباور گفت :  

 من یک حواسم نبوده سورنا!  _ 

 سورنا آیه کشید و گفت :  
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_                         

                                   

                                     

                                        

                               

🍀   

  

   20.10.20   18:02    

🍀   

#  _ 212   

#  _  _  _    

#  _    
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چشمان ساحل با غصه روی هم افتاد و همزمان یاد  

درکش کند که  هزارانغم هم برایش تازه شد، یم توانست 

ر حال دردآوری بود که کیس   چه حس عجیب و در عی 

را بیشیر از خودش دوست داشته باشد، اصال مگر یم  

 شد احساساتشان بهم نزدیک نباشد؟  

سورنا کیم گالیه کرد، بیشیر قربان صدقه اش رفت، کیم  

غر زد و بیشیر بوسیدش و رسانجام در حالیکه دست  

هایش چسبیده و بوسه های ریز ریز نثارش  دخیر به لب 

 یم کرد، نفس هایش منظم شد و خوابش برد.  

مثل یک رویا ملموس و لذتبخش بود! اینکه رس روی  

 پای او گذاشته و خوابش برده بود.  

ین و دلپذیر تمام وجود ساحل را گرفت،   یک حس شی 

را به  نقطه آغازش هم بخاطر بوسه هاتی بود که عشق 

دستانش تزریق یم کرد. دستش هنوز روی سینه ی او  
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ر یم رفت،   بود و همراه با دم و بازدمش باال و پایی 

ین خاتمه دهد،   دلش نمیخواست به این مورمور شی 

  
ی

هر بار که نگاهش یم کرد قلبش عاشقانه نوای دلدادیک

ده یم شد، موهای پر مردانه   رس یم داد و از خوشر فشر

ش بود و او صورتش را به سمت چپ  اش حاال زیر دست

متمایل کرده بود، ساحل نگاهش را از پیشاتر بلندش  

ر فرستاد، مثل پشبچه   گرفت و آرام و پرحوصله پایی 

های تخس، اخم کرده خوابیده بود، آنقدر صورتش  

ک طاقت نیاورد و رسش را خم کرد و   بامزه بود که دخیر

 روی چشمانش را بوسید!  

 چه لذتر داشت!  

از تصوراتش هم بیشیر به دلش نشست! شاید هم   حتر 

چون مالکیت و تعلقشان به یکدیگر را، داشت رسیم تر  

 از هر وقت دیگری نشان یم داد! 
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مژه های سورنا تکاتر خورد اما خسته تر از آتر بود که  

چرتش پاره شود. شب بیداری های این اخی  حاال  

 داشت رخ یم کشید.  

لش را چنان زالل کرد که  شور و شوق جواتر بود که د 

تمامآشوب قبل را فراموش و خودش را به دست عشق  

د. حاال که در آرامش فکر یم کرد، به او حق یم داد،   سیی

 لغزنده ی اش دمار  
ی

باید کیم بیشیر درکش یم کرد، زندیک

از روزگار پش بیچاره در آورده بود و حاال این عصبانیت  

س هایش ش  ده بود.  های زودهنگام نتیجه ی اسیر

ساحل نگاه پر تمنایش را یک بار دیگر در صورتش  

چرخاند، از روزهای خوش دانشگاه که هر روز خدا خدا  

یم کرد تا او را ببیند رسیده بود به دیدار هر روزه اش،  

خوابیدن در آغوشش و قربان صدقه هاتی که تمایم  

مرز پرتگاه  نداشت اما حاال با یک دعوا همه ی آنها به 

رسیده بود، آیه کشید و دست دیگرش را برداشت تا  
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این بار زبری موهایش را لمس کند، حاال بدون عذاب  

وجدان، بدون هیچ فکر مزاحیم اجازه ی این کار را  

ایط   داشت! با خودش فکر کرد، قبال هم این اتفاق با رسر

مشابه رخ داده بود، ماه ها قبل وقتر هنوز عشقشان  

بود، سورنا با لجبازی و حد فاصل یک    ریشه نکرده

 بالش رس روی پایش گذاشته بود!  

ین گذشته را زیر   آنقدر نگاهش کرد و خاطرات تلخ و شی 

ر شد و خوابش گرفت، اما اگر   و رو کرد که پلکش سنگی 

یم خوابید خدا یم دانست یک بیدار یم شد و این خانه و  

 وضعیتش بدجوری به او دهن کچ  یم کرد.  

آرام و با احتیاط چند کوسن نرم و پربار را برداشت تا  

د، چشمان مست   ر جایگزین پاهایش کرده و از جا برخی 

خواب سورنا نشان میداد با صدای توپ هم چرتش پاره  

ر شد انگار دو دستر   نیم شود اما به محض اینکه نیم خی 
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از غیب سورنا را تکان دادند که با چشماتر رسخ و پر  

 رگ از خواب پرید و ترسیده گفت :  

ی؟؟    _   کجا می 

ک با شنیدن صدای هول و شتاب زده اش   قلب دخیر

ر بیش از   ر ها معتر جز خواسیر ضعفرفت. مگر همی 

اندازه یم داد؟ پشیمان از اینکه بیدارش کرده بود،  

 شیشه شکسته ها را پس زد و روی زانو نشست :  

 .  هیچی فقط لباسمو عوض کنم بر یم گردم _ 

 روی کوسن ها افتاد و در حالیکه  
ی

رس سورنا با آسودیک

 چشمانش باز و بسته یم شد، خواب آلود گفت :  

 نرو، بری خوابم یم پره!   _ 

 و بعد دستش را کشید و زیر بغلش برد.  

 بمون زندگیم!   _ 
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خون به صورت ساحل دوید و دلش ریخت! چطور  

ی حرف  ر  بزند؟  بلد بود به این دل انگی 

ر نشست و به چشمان بسته اش   همانجا مات روی زمی 

ی را خوب ادا یم کرد. مگر یم   زل زد که رسم دلی 

توانست از او و این همه صداقت در عشقش، فاصله  

د؟ لعنت به دیل که مقابل او همیشه کم یم آورد!    بگی 

دمر خوابیده و رسش توی کوسن ها فرو رفته بود اما  

شده بود، به دور دست او که   انگشتان گرمش پیچیده

حاال باز روی قلت  قرار گرفته بود که نرم و منظم یم زد،  

  ! ر ین و شورانگی   شی 

 * 

کار جمع و جور کردن خانه بیش از انتظارش سخت و  

نفس گی  بود، هر تکه ای را که بر یم داشت با مشکل  

که  کجا منتقلش کند روبرو یم شد، بهیر این بود  

ر جمع آورِیآوری ضایعات آن همه تکه پاره   ماشیِنماشی 
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ون یم برد وگرنه که   را بر میداشت و یکجا از خانه بی 

کار او و دستان ظریفش نبود. ساعت ها طول کشید تا  

توانست یک فضای کوچگ را به اندازه ی یک ناهار  

ر کند، غذایش را هم که   ر و آماده ی نشسیر خوردن تمی 

 ند یک حمام که طراوت و شادات  را  پخته بود، یم ما 

دوباره به تنش برگرداند، سورنا از لحظه ای که دستش  

را گرفته و زیر بغلش زده بود، هزاران بار از او پرسیده  

ک مجبور شد با   بود دوستش دارد؟ و هر هزار بار دخیر

  4صی  و حوصله دوست داشتنش را تایید کند! و حاال 

 ب بود  ساعتر بود که چنان عمیق خوا

  

 ]18:02 20.10.20[  

که با تمام پخت و پز های ساحل حتر پلک نگشوده  

بود، انگار واقعا بدنش دچار فشار عصت  شده بود که  

 بعدش اینطور ت  حال غرق خواب شد.  
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ی به آن   ر ک هر بار که غذا را هم زده و چی 
دخیر

خاطر خانجون نیشیر به قلبش یم  اضافه یم کرد، یاد و  

زد، هر کالمش که یادش یم آمد قلبش از هزار جا ناله  

زن،   ین پی  رس داده و به شیون یم افتاد، لبخند های شی 

ر خورده اش و تذکرات مادرانه ای   گوشه چشمان چی 

که رهنمون راهش کرده بود حاال به شکل غریبانه ای  

انداخت،   توی رسش پخش یم شد و او را به گریه یم

اشک چشمانش را پاک و زیر گاز را کم کرد تا وقتر از  

حمام برمیگشت برای غذایشان مشکیل ایجاد نشود،  

حاال دیگر فقط سورنا را داشت که عشقش را قبال ثابت  

 یم  
ی

کرده بود و دیگر او باید برای تحکیم این زندیک

کوشید، آن هم با دست کشیدن از گذشته و تشکیل  

 ت  در 
ی

درس، اما گفتنش راحت بود، مادری که  یک زندیک

ده شده و خانجوتر که حاال   به طرز عجیت  به خاک سیی
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دیگر نداشت به آساتر یم توانست تمام انرژی مثبت  

هایش را پر بدهد، خواهر و برادرش هم که هم درمان  

 یم کردند و او  
ی

بودند و هم درد، حاال نزد ثریا خانم زندیک

د خودش اقدایم بکند یا  نیم دانست برای آوردنشان نز 

 نه؟   

سورنا نشان داده بود از تنهاتی خییل بیشیر استقبال یم  

وس...    کند تا بودن رگ و ریشه ی سی 

 *** 

به سختر و با هزار وسواس از میان آن همه شیشه  

شکسته ای که هنوز کف خانه ریخته بود از در حمام تا  

نا را پوشیده بود دیگر  اتاق آمد، از بس لباس های سور 

انه نداشت، شاید هم عزاداری   مییل به لباس های دخیر

عزیزانش دل و دماغر برایش نگذاشته بود، امروز و فردا  

چهلمشان رس یم رسید و ای دل غافل، دردش کهنه  

نشده، تازه یم شد. بغیصر را که دوباره رس و کله اش پیدا  
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و   فرستاد و ت  رس و صدا رسر
ر ع به  شده بود، پایی 

پوشیدن لباس هایش کرد، باید برای رویاروتی با محیا  

هم خودش را آماده یم کرد، اسمش هم نفرت برایش به  

ار بود، پدر   ر ارمغان یم آورد، اصال از همه ی شان بی 

بیچاره اش میان چه قوم ت  مهری بزرگ شده بود،  

نفهمید چرا اما محیا خییل زود او را رساند به مرد  

ماتر امجد بود، مدتها بود که دیگر   مجهویل که نامش 

 اش پیدا نبود، شاید هم از آن  
ی

رس و کله اش در زندیک

د، مرامش نمک   روزی که به زندان افتاد و اسیم از او نی 

ش کرده بود، اما دیگر چه فایده داشت؟ حاال دیگر   گی 

خانجوتر نبود که با او تهدیدش کند و زمیتر نداشت که  

ن بکشد، حاال خایل خایل بود،  با آن، تی خطر را به جا

 تیه تر از هر وقت دیگری...  
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ر نشان یم داد باید قید   سشوار خرد شده ی روی زمی 

خشک کردن موهایش را بزند، حوله ی کوچک را دور  

 موهایش  

خانه راه افتاد، کولرِکولر   ر پیچید و آرام آرام به طرف آشیی

ا به تاراج داده بود و  یکشه روشن، هوای گرم تی  ماه ر 

ر باعث شد شانه هایش از رسما جمع شده و تنش   همی 

لرز بزند، کاش سورنا زودتر بیدار یم شد تا در مورد  

فاجعه ی امروز سوال یم پرسید، هنوز امیدوار بود پای  

عمو شهروزش در این جهنم در میان نباشد، ننگ بود و  

 بالتی رس او آورده بود. 
ر    خجالت که عمویش چنی 

نفس عمیقر کشید تا نفرت را از قلبش کمرنگ تر کند،  

 با سورنا فقط به انرژی های مثبت نیاز  
ی

برای زندیک

 داشت.  
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نیم دانست چند ساعت بود که بیهوش شده و  

ده بود، اگر کیس به   خودش را به دست خواب سیی

چهره اش هنگام خواب زل یم زد، بدون شک کمبود را  

همان چشمان بسته اش هم یم فهمید. نزدیک به  از 

س و ترس از   40 س کشیده بود، اسیر روز فقط اسیر

احت رسیده بود.    دست دادن و حاال وقت کیم اسیر

  ،  باز شد و همان اول از ت  خوات 
چشمانش به سختر

دوباره به سوزش افتاد و بسته شد، چشمان دردناکش را  

اعماق ریه هایش نفس کشید،  بست و به جایش از 

اشتباه نیم کرد بوی عطر غذا در خانه ی شکسته اش  

ی مردمک چشمش   پیچیده بود، این بار در زمان کمیر

ثابت شد و یار دلی  را توانست به دام نگاهش بیندازد.  

پشت به او رسش گرم کارهایش بود، باورش نیم شد این  

ر از جادوی دستان او باشد.  این بار  رایحه ی دل انگی 

کیم بیشیر از قبل ترسیده بود، از اینکه مبادا فریاد  
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هایش، کدورت میانشان ایجاد کند، از اینکه مبادا این  

 بار خودش او را براند.  

کم کم خواب و رخوتش از تنش پر کشید و با رسحایل  

که به ناگه به طرفش رسازیر شده بود، از جا برخاست،  

بغل کردنش تنگ شده  دلش به اندازه ی یک دنیا، برای  

 بود.  

ر   آنقدر مست او بود که جلوی پایش را ندید و نصفه می 

رس راهش را با صدا پس زد، از صدای بلند تکه چوب  

 ها، ساحل یکه خورده از جا پرید و به عقب چرخید.  

 س..الم!   _ 

سورنا سالم کشدارش را همراه با خمیازه ای بلند جواب 

 داد و گفت :  

 لم!  علیک سالم خوشگ _ 
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ساحل لبخند نمکیتر زد و رو گرفت، خورشت  

مرغش جاافتاده و باید زیرش را خاموش یم کرد. کاش  

برنجش هم خوب قد یم کشید آن وقت با اعتماد به  

 نفس یم نشست رس سفره.  

ر که دستان گریم به دورش پیچیده شد عیل رقم   همی 

پرید و هیم خفه ای  اینکه انتظارش را داشت باز از جا  

 کشید.  

سورنا روی شانه اش را بوسید و دستش را به دور شانه  

هایش محکم کرد، باید صورتش را بارها یم بوسید که  

 دل کوچکش کینه نیم شناخت.  

  20.10.20چی پختر خوشگله؟ و قبل از اینکه ج  [ _ 

18:02[ 

وات  بشنود چشمش به موهای خیسش افتاد که از  

آمده بود. دل نگران آن را گرفت و گفت  میان حوله در 

 : 
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 رسما یم خوری عزیز سورن.  _ 

بَبَهه چه احساش داشت عزیِزعزیز مردی مثل او  

 بودن!  

دل ساحل جا ماند میان لحنش، دلش خواست خودش  

را به سینه اش تکیه داده و طعم خوش امنیت و عشق  

 را همزمان بچشد اما سورنا گفت :  

 االن گرمت میکنم.   _ 

تا زماتر که بازوان برهنه اش از پشت به مقابل  

چشمانش آمد و یقه ی لباس را از گردنش عبور داد  

 منظورش را نفهمیده بود.  

اهنش را تن او کرده بود!    پی 
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ت باال پرید و ناباور به عقب   ابروهایش از فرط حی 

چرخید، سورنا با لبخندی گرم، ت  توجه به گونه  

_       

_       

_                   

                           

_                   

  

🍀   
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ر ها   های آتش گرفته ی او، دستانش را داخل آستی 

 کرد و بعد گفت :  

ر بشه یه کاپشنمو درآرم تنت کنم، نگات کنم،   _  آخ پایی 

 عشق کنم!  

  

]22:04 14.11.20[  

 🍀 

    213_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

 *** 

ر را متوقف کرد و با چهره ای که هنوز  سورنا   ماشی 
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ناخوشایندی اش را حفظ کرده بود، رو برگرداند.  

شاید سال ها طول یم کشید تا کدورتر که از آن  

دخیر به دل گرفته بود برطرف شود، درست زماتر که  

ر ساحل رس شده   تمام وجودش از وحشت دیر یافیر

بیش از حد معمول برایش  بود، لجبازی های صنم 

ر باعث شد تا دیگر   عذاب دهنده به نظر رسید و همی 

ر راحتر ممکن نبود.   نخواهد او را ببیند اما انگار به همی 

 ساحل به طرفش برگشت و به نریم پرسید :  

 تو نمیای؟   _ 

 سورنا بدون آنکه نگاهش کند، گفت :  

 زود برمیگردی؟   _ 

بلکه ترکیت  از دستور و التماس    حرفش پرسیسر نبود،

ده شد و قبل از اینکه حرفر   یم نمود. قلب ساحل فشر

بزند کمربندش را باز کرد و به سمتش متمایل شد، مثل  

پش بچه های قهرآلود رو برگردانده بود، یم فهمید  
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دلیل اعصاب خردی اش را، اما یگ باید مقابل خشم  

 سوزنده اش یم ایستاد.  

گردنش حلقه کرد و با دست دیگرش    یک دستش را دور 

صورتش را گرفت و چند بار تی در تی او را بوسید،  

سورنای همیشه قلدرش از دلخوری اش ترسیده بود که  

 این روی مظلومش را به نمایش گذاشته بود.  

الیه قربونت برم سورنا، چرا بغ کردی؟ معلومه که   _ 

 زود برمیگردم. ما حرف زدیم در این مورد!  

ینش لبخند را تا درون چشمان سورنا باال   لحن شی 

کشید و یک دور قلبش را به زیباتی لرزاند، اینکه همیشه  

پیش او پوسته ی زنانه اش رخ یم کشید، از افتخاراتر  

ر مقایسه نیم شد، اما هنوز   بود که لذتش با هیچ چی 

ین رایه   رسسختانه رو گرفته بود! یم دانست این بهیر

ک با سخاوت قربان صدقه اش یم رفت!  بود    که دخیر

 سورن جون؟ چرا ماه پشت پرده شدی آخه پش!   _ 
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سورنا خنده ی تو گلوتی کرد و بالخره به طرفش  

برگشت، او تنها کیس بود که به راحتر یم توانست  

 اخم هایش را کنار بزند.  

نمیشه هدیه هاشو بذاری تو آسانسور؟ چه لزویم   _ 

 بری خب؟  داره خودتم 

نارضایتر از صدایش بیداد یم کرد. ساحل با صبوری  

 دستش را با هر دو دست گرفت و گفت :  

ایظ داری و چه اتفافر   _  اون نمیدونست تو چه رسر

میخواد بیفته، فقط تو زمان بدی عصبانیتشو ازت  

 نشون داد.  

 نمیخوام دیگه درموردش حرف بزنم، برو و زود برگرد.   _ 

ر بود  ک مطمی  ر را یم شنود، او همیشه همان   دخیر همی 

 سورنای غد و یک دنده یم ماند.  

 خوب یم شد اگه خودت هدیه هاتی که خر...   _ 
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 اونارو تو خریدی نه من! من فقط کنارت بودم.   _ 

جمله ی کم و بیش ت  حوصله اش ساحل را متوجه  

ر که رایصر   ش خاتمه دهد، همی 
کرد که به اضار بیشیر

 شده بود او را به اینجا برساند جای شکر داشت.  

از لحظه ای که میان قربان صدقه هایش، پای صنم را  

پیشکشید و از او خواست در موردش کیم نرمش  

ر حاال گره اخم هایش   ی به خرج دهد تا به همی 
بیشیر

 کور مانده بود.  

 کیم نگاهش کرد و سپس گفت :  

 باشه.   _ 

ر خارج شد، ین دوست   و رسی    ع از ماشی  او هم میان بهیر

و عشقش مانده بود و از این وضعیت هم نیم توانست  

 چشم پوشر کند.  
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وقتر صنم با دل نگراتر در هال را باز کرد حتر فکرش  

را هم نیم کرد که با ساحل و پالستیک های خریدش  

 روبرو شود، ترسیده پرسید :  

 چی شده؟ دعوا کردین؟   _ 

اه  ی که به ذهنش یم رسید  پر بی  ر ر چی  نبود اگر اولی 

ر چند ساعت قبل سورنا با چهره ی   دعوا بود. همی 

 رعب آور ساحل را از او جدا کرده و برده بود.  

ساحل لبخند مضطرت  زد و کیسه های خرید را به  

 سمتش گرفت و گفت :  

دیرم شده صنم باس برم، فقط گفتم بیام اینارو بهت   _ 

م، از طرف من و سورناست، برای زحمتاتی که برای  بد

جفتمون کشیدی، یه جوراتی معذرت خوایه و تشکر به  

حساب میاد، میخوام بدوتر اون امروز خییل تحت  

 فشار بود.  
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و چون تعلل صنم را دید، پالستیک ها را کنار پایش  

 گذاشت و ادامه داد :  

یم خونه  خواهش میکنم رد نکن صنم. االن داریم  _  می 

ی خانواده ی سورنا بذار خیالم از این طرف راحت  

 باشه. بهم زنگ بزن.  

صنم هاج و واج و با دهاتر باز داشت نگاهش یم کرد،  

حرفهای پشت رس همش را هیچ درک نکرده بود تا  

د و با دو از او جدا شد و   اینکه ساحل دستش را فشر

 رفت.  

ر آمد و روی پالستیگ ت پایی  ثابت شد    چشمش با حی 

که محتویاتش به خوت  نمایان بود، تلفن همراه! بهیر از  

 آتر که او دزدیده بودند!  

 انگار آن پش نمیخواست دیتر به گردن خود نگه دارد.  

ساحل با تمام رسعت از پله ها رسازیر شد تا یک ثانیه را  

هم از دست ندهد، یک موضوغ وجود داشت به نام  
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ی

 شدیدش به سورنا! وقتر میگفت  دلبستگ
ی

و وابستگ

زود برگرد، دیگر حتر اگر میخواست هم نیم  

 توانست مانع اشتیاقش برای اطاعت کردن از او شود.  

ر   با کیم نفس نفس از خانه خارج شد و به طرف ماشی 

به راه افتاد. سورنا که چشمش به در بود تا او را دید  

ه جا پاشیده شد که چشمانش  انگار گرد عشق به هم

برفر زد و دلش تپیدن گرفت، همه ی مرد ها اطاعت ت   

ط را دوست داشتند و سورنا هم از این قائده   قید و رسر

ی مثل ساحل آنقدر زیبا   مستثنا نبود. مطیع بودن دخیر

د.   ر بی   از بی 
ش را به آتر  بود که اعصاب خردی های اخی 

بود، رسش را از    با انرژی که تازه در رگ هایش دویده

ون آورد و به آرایم گفت :   ر بی   شیشه ی ماشی 

 خوشگله یه لحظه میای این طرف؟!   _ 

 صدای شوخ و پر خشش عجیب دوستداشتتر  
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 ]22:04 14.11.20[  

به گوش یم رسد، ساحل با گونه هاتی رنگ گرفته  

ش را به سمت او تغیی  داد و گفت :    مسی 

اومدنم انقد رو اخمات تاثی  داره  اگه میدونستم رفتنو  _ 

 زودتردست به کار یم شدم!  

ین زباتر هایش واکنش   سورنا حاال یم توانست به شی 

مطلوب نشان دهد، حاال که یم دید هنوز همان دخیر  

 حرف گوش کن اوست.  

انگار فقط به یک تاییدیه نیاز داشت تا دوباره باورش  

 شود او از دست دادتر نیست.  

چ بدی بدهیت تسویه میشه خوشگله نه  اگه یه ما  _ 

 همینطور خشک و خایل که!  

ساحل نازی به چشمانش داد و خندید! دیدن قهوه ای  

های پر شور سورنا به همه ی نگراتر هایش یم چربید.  
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 نگاهش یم کرد و سیب گلویش 
ی

وقتر با آن دلدادیک

ر یم شد، دیگر غصه ای برای خور  دن  مکرر باال و پایی 

 وجود نداشت.  

سورنا نگاهش کرد و فقط توانست قربان صدقه اش  

برود. هر لحظه که به چشمانش زل یم زد و از سالمتش  

ر یم شد، همه ی وجودش تسلیم وار نزد خدا به   مطمی 

زانو در یم آمد، بعد از آن همه مصیبت او را برگشته  

ی بود که تا آخر عمرش باید بخاطرش   ر بود و این چی 

 ی یم کرد.  سپاسگذار 

 نگاه آخر را با استیصال و پر عشق داد و  

عاقبت طنازی اش را تاب نیاورد و رسش را از شیشه  

 عبور داد.  

اگر او ناز یم کرد سورنا هم خریدارش بود. دو دستش را  

دو طرف صورتش گذاشت و عمیق تر از هر باری او را  

ون زده بود، یا در  بوسید، برایش مهم نبود از شیشه  بی 
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ر   روز روشن توی خیابان بودند، عشق او چنی 

 محدودیت هاتی نیم شناخت!  

 خواستم و   _ 
ی

ی هستر که من از زندیک ر تو همه ی چی 

خدا بهم داد، بخاطر جفتمونم که شده با اعصاب من  

دیوونه کنار بیا! من بدون تو ضعیفم، هیچی نیستم!  

  !  خودتو ازم نگی  دلی 

 !  بیچاره میشم

ک ریخت و دلش مثل دانه های تسبیح به   قلب دخیر

هر طرف پاشید! بدون شک این صداقت چشمان  

مهربانش بود که با یک جمله عشق را ت  چون و چرا  

 ثابت یم کرد.  

سورنا پیشاتر اش را هم پر مهر بوسید تا تایید قوی تری  

 بر کالمش باشد و بعد لب زد : 

 _  !    سوار شو دلی 
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 🍀 

  

 ]09:25 16.11.20[  

 🍀 

   214_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده   _ یگانه# ر  علی 

  

االن چه جوری سوار شم آخه؟ کال بدنم سست   _ 

 شده با حرفت!  

 سورنا با لبخند نگاهش کرد و زیر لب گفت :  

 دورت بگردم من!   _ 
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محال بود از خی  گاز گرفتنش میگذشت اگر کنار  

 دستش بود!  

وقتر سوار شد صورتش براق و پر انرژی بود، گرچه که  

غم های زیادی در سینه ی کوچکش حفظ بود اما یاد  

گرفته بود همه اش را برای خودش نگه دارد. هر بار که  

دلش یم گرفت و هوای عزیزان از دست رفته اش به  

رسش یم زد، یک نگاه به سورنا کافر بود تا یادش آید  

اید او را به غصه بدهد، صنم و او هر دویشان،  دیگر نب 

آشکارا رفتار آن روزهایش را فاکتور یم گرفتند اما  

خودش که یم دانست چه غیم به شانه هایشان  

 گذاشته بود.  

دست گرم سورنا که روی گونه اش نشست از فکر و  

خیال جدا شد و به طرفش برگشت، او آنقدر قوی بود  

 د غم و شادی اش را مدیریت کند.  که بتوان 

؟   _   به چی فکر میکتر دلی 
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 _   !  به هیچی

؟   _   مطمئتر

 آره!   _ 

 و لبخند محکیم زد.  

سورنا دستش را گرفت و روی پای خودش گذاشت و  

ر را روشن کرد، به نظر یم رسید این هم قرار   بعد ماشی 

بود به لیست عادات دوستداشتتر اش اضافه شود.  

یک دست گرفت تا بافر راه او را نزدیک تر از  فرمان را با  

 همیشه پیش خودش حس کند.  

انه ی امروزش حسات  او را ترسانده بود.    چهره ی دلگی 

ک در میان مشتش گم شده بود آن   دست کوچک دخیر

را باال برد و به لب هایش چسباند و در همان حال  

 پرسید :  

 _   ! یتر ؟ چه سوال شی   منو دوست داری دلی 
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ر
برخورد لب هایش با انگشتانش به اندازه ی کاف

دلچسب بود که با شنیدن این صدای مردانه ته دلش  

 غنج بزند!  

 تک خند ناباورانه ای کرد و گفت :  

 معلومه سورنا! این چه سوالیه؟!   _ 

 به شنیدنش احتیاج دارم، بگو!    _ 

ر بدهد   خودش اضافه  اما قبل از اینکه به او فرصت گفیر

امروز خییل بد نگام کردی، یه لحظه ترسیدم از   _ کرد : 

  .  اینکه نکنه ازم متنفر بیسر

یز از احساسات فقط نگاهش کرد،    لی 
ساحل با صورتر

 ویران شده اش را فراموش کرده بود و ترس  
ی

خانه زندیک

رنجاندن او پریشانش کرده بود؟ در مقابل این همه  

ر داشت  ؟  عشق چه حرفر برای گفیر
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سورنا! من هیچوقت نمیتونم ازت متنفر بشم،   _ 

 چطور این به ذهنت رسید؟  

 
ی

ی نگفت و به جایش نفسش را با کالفگ ر سورنا چی 

ر و متاثر بود، اینکه به   ون فرستاد، نیم رخش غمگی  بی 

ر یم رفت نشان یم داد   این رسعت حال خوبش از بی 

 چقدر از اتفاق ظهر پشیمان است.  

ساحل دست آزادش را روی ساعدش گذاشت و نرم و  

نوازش وار روی آن کشید. ناراحتر اش او را به عذاب  

 وجدان یم داد، نیم توانست سکوت کند.  

تو خودت میدوتر که چه جوری بهت گره خوردم،   _ 

، دست کشیدتر ازت   ، متنفر شدتر هیچ جداشدتر

 وجود نداره!  

ف صورتش  و بعد خودش را به سمتش کشید و یک طر 

 را بوسید.  
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جمله اش زیبا بود، انگار هماتر بود که سورنا یم  

خواست، چشمانش از آن غمگیتر خارج شد و لبخند  

محوی روی لب هایش نشست. هیچ وقت فکر نیم  

کرد ساحل با این سخاوت بوسه خرجش کند! اما انگار  

 جادوتی داشت که او را از همان روز  
محرمیت قدرتر

 تغیی  داده بود.  

 یکم حالم بهیر شد!   _ 

لحن بامزه اش ساحل را خنداند و ته دلش از گره باز  

شده ی اخم هایش ریسه رفت. کاش برای همیشه  

 شان روی دور خوشبختر یم افتاد تا روزهای  
ی

زندیک

 کابوس بارشان حتر در ذهن شان هم رنگ ببازد.  

توقف کرد، دست ساحل را  سورنا که پشت چراغ قرمز  

ه به انگشتان ظریف   میان هر دو دستش قفل کرد و خی 

 و زیبایش لب زد :  

؟   _   از رفتنمون به اونجا مطمئتر
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با اینکه از وقتر قبول کرده بود مدام از پشیمان  

شدنش یم ترسید اما دلش نمیخواست هیچ کاری را  

 از روی اجبار انجام دهد.  

 ت :  ساحل لبخند کوچگ زد و گف

 این به نفع هر دومونه.   _ 

س نداری؟    _   اسیر

س ت  معنیه!   _ 
 وقتر تو قراره کنارم باشر اسیر

سورنا خوشش آمد و تک ابروتی باال انداخت، همیشه  

ی متفاوت و شجاع یم دید و حاال داشت   او را دخیر

بیشیر از قبل به این باور یم رسید، بدون شک رویاروتی  

این همه حواشر کار آساتر  با خانواده اش آن هم با 

 نبود!  

 با پشت دست صورتش را نوازش کرد و گفت :  
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با اینکه اونجا موندنمون خیالمو خییل راحت میکنه   _ 

 اما فقط کافیه ته دلت نخواد، یه راه دیگه پیدا میکنم.  

 میدونم، تو همیشه مردونگیتو بهم ثابت کردی!   _ 

سم تا خیالم راحت بشه، مطمئتر  یه بار دیگه  _  مییی

 به آنجا خییل هم ت   
ر ساحل؟ این جمله یعتر رفیر

حاشیه نخواهد بود، مهم ترین قسمتش نگار بود!  

ی که تمام خانواده او را همش احتمایل سورنا یم   دخیر

دانستند و حاال خودش با این سمت داشت معرفر یم  

 شد. کیم ته دلش خایل شد و ترش  

ه شد اما وقتر قبول کرد که فکر   ناگهاتر به  دلش چی 

 همه جایش را کرده بود، پس گفت :  

ه، من   _  منم یه بار دیگه میگم که کامال قلبت آروم بگی 

م پش جون، خونه ی مادرشوهر که   با تو جهنمم می 

 بهشته!  

 و شکلگ درآورد.  
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سورنا آرام خندید و نرم و عمیق نگاهش کرد، معتر  

ر بود، به خودش بابت داشتنش   اش ستایش و تحسی 

 یم بالید.  

میدوتر دلم واسه چی تنگ شد؟ ساحل مشتاقانه   _ 

 پرسید :  

؟!   _   نه واسه چی

 واسه اون روزاتی که میومدم دنبالت بریم دانشگاه!   _ 

ت دور میشه!    _  من چقدر خجالت یم کشیدم که مسی 

]16.11.20 09:25 [ 

 کردم!  ویل من چقدر عشق یم   _ 

ی افتاد که با صداتی هیجان  
ر ساحل یکهو یادش به چی 

 زده و ناباور گفت:  
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ای پیچ در پیچو   _  ر بود همش مسی  نکنه برای همی 

انتخاب میکردی؟! که راه نیم ساعته مون دو ساعت  

 طول یم کشید!  

 سورنا به خنده افتاد و گفت : 

؟ فکر کردی حوصله ی ترافیکو د _  اشتم؟  پس چی

فقط بخاطر اینکه تو رو ببینم همه چیو یم پیچوندم!  

 خدا منو ببخشه چی همه دروغ گفتم! 

 خودش خندید اما ساحل احساساتر شده گفت :  

 الیه قربونت برم! گریه ام گرفت آخه!   _ 

ر شد، سورنا بوسه ی آخر را روی دستش   چراغ که سی 

 گذاشت و پر انرژی پرسید :  

، بگو کدوم   _  آهنگو دوست داری همونو  خب دلی 

ر   برات بذارم، دقت کردی من هنوز از عالیقت چی 

 زیادی نمیدونم!  
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برای فهمیدنش هنوز وقت هست، ما کیل زمان   _ 

 پیش رو داریم و کیل کار برای انجام دادن!  

سورنا شیطان ابروتی باال انداخت و حرفش را به منظور  

 دیگری گرفت :  

سم چه   _  ؟! دلم خواست!  جوووون میشه بیی  کاراتی

ر که حرفش تمام شد، ساحل تازه دوزاری اش افتاد   همی 

 و هیم کشیده جیغ زد و گفت :  

 ت  حیااا!   _ 

و پر حرص دست به سینه رویش را برگرداند، چهره اش  

ین بود که قلب سورنا یک دور اساش به لرزه   آنقدر شی 

 بود و هم  در آید، در حایل که هم حواسش به را
ی

نندیک

دستش را محکم گرفته بود، به سمتش خم شد و در  

 کشی از ثانیه گونه اش را گاز گرفت و گفت :  

 سورن فدای حرص خوردنت آخه خوشمزه!   _ 
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قرار بود آهنگ بذاری، چی شد پس؟ سورنا بلند   _ 

 خندید و گفت :  

 _   !  هیشگ ام نفهمید خواستر بحثو عوض کتر

م!   _   نخی 

سورنا لپش را کشید و دلش نیامد بیشیر از این اذیتش  

 کند پس گفت :  

بگو خوشگِلخوشگل سورن، چی بذارم برات؟ ساحل   _ 

 موزیانه نگاهش کرد و گفت :  

 _   !  آقام ات 

ک غش کرد از   طوری سورنا به سمتش برگشت که دخیر

 خنده!  

 چیه مگه؟ من عاشق ات  ام!   _ 

؟   _   چی گفتر

 تهدید نگاهش کرد!  و پر  
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ساحل از خنده ریسه رفت و در حایل که مدام به  

 مقابلش اشاره یم زد گفت :  

 جلوتو نگاه، االن زیر ترییل میشیم پشجون!   _ 

 نه بذار به بحثمون برسیم، یه بار دیگه تکرار کن!   _ 

 میخوای بگم که من عاشِقعاشق...   _ 

ش نگاه کرد و قبل از  سورنا به چشمان شیطان شده ا

ر گفت :    اینکه جمله اش کامل شود تند و تی 

ی نداریم، خیلیم صداش   _  َِ ت  خود کردی، ِِات  مِب

 زشته!  

 و بعد با دهان کچ  غرغر کرد و گفت :  

 _   !  آقام ات 

 سورنای حسود من! چه بامزه شدی!   _ 

 تو   _ 
ی

اصال اشتباه کردم ازت پرسیدم، من هیچ آهنگ

ر    ندارم!  ماشی 
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گردن رسخ شده اش دل ساحل را در سینه لرزاند،  

نگایه به دستش کرد که هنوز اسی  دستان سورنا بود،  

حتر وقتر هم که غر یم زد دستش را همانطور پر مهر  

 در حصارش نگه داشته بود.  

تو بخون واسم! صدای تو قشنگ ترین آوازیه که تو   _ 

 گوشم میپیچه!  

 *** 

ه با شکوه تر از تصوراتش بود، از آن خانه هاتی که  خان 

در فیلم ها مثالش را دیده بود، سورنا ریموت در را زد و  

ر   ر و دل انگی   باز زل زده بود به حیاط سی 
ساحل با دهاتر

 خانه که در این تابستان حسات  نمود پیدا کرده بود.  

 اه چقدر خفنه اینجا سورنا!  _ 

 سورنا خندید و گفت :  
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قربونت برم از این خونه ها دوست داری؟ میخرم   _ 

 برات! 

 اینم از ویژگیای زن بچه مایه دار شدن!   _ 

 سورنا خندید و دیوانه ای نثارش کرد.  

مجسمه های یوناتر سفید گله به گله ی حیاط را گرفته  

رسر آب را به   بود، آب نمای زیبای وسط باغ صدای رسر

ی پخش یم   ر ر را زیباتر نشان یم  دل انگی  کرد و همه چی 

، بوی طراوت به همه جا   ر داد، چمن های تازه و رسسی 

ر باعث شد ساحل با چشماتر بسته   پاشیده بود و همی 

 نفس عمیق بکشد.  

ون یم آورد چشمش   سورنا که داشت چمدان ها را بی 

به او افتاد، نمیدانست چه داشت که هر کارش قلب او  

رفت و بعد مقابلش ایستاد و  را یم لرزاند، کیم پیش 

عاشقانه نگاهش کرد، اوی کوچک چه زیبا اندازه ی  

آغوشش بود،  ساحل که چشم باز کرد او را مقابل خود  
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یافت، سورنا به سمتش خم شد و دستانش را دو  

 طرف صورتش گذاشت و گفت:  

 دور رست بگردم عشقم! انقد خوشت اومده؟!   _ 

 ساحل رسخ شده گفت :  

 اینجا چقدر خوشگله سورن!   وای طراچ _ 

 سورنا نگاهش را در صورتش چرخاند و گفت :  

 تو خوشگل تری! تو از همه ی دنیا خوشگل تری!   _ 

و بعد روی پیشاتر اش را بوسید، بعد جفت چشمانش  

 و بعد گونه هایش را!  

 ساحل ریز ریز خندید و گفت : 

 زشته شاید یگ ببینه!   _ 

 ه!  هدفم همین _ 
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اده  _ یگانه #آب _ در_ افتاده_ ماه# ر  علی 

  

صدای باز شدن در بزرگ خانه که آمد، انگار یگ ساحل  

را هل داد به سمت وضعیتر که انتظارش را یم کشید،  

س ها و  دلشوره ها از خاک رس  یکهو همه ی اسیر

برآورده و به سمتش تاختند. پدر و مادر سورنا با  

 ظاهری مرتب و زیبا ایستاده و نگاهشان یم کردند.  

در کشی از ثانیه آن لبخند طویل و ت  غل و غش از  

ر رفت و ظاهر رسیم و کم و بیش معذبش عیان شد.   بی 

س دست هایش را در هم قفل کرد  و زیر لب   پر اسیر

ذکر گفت، حاال که مقابلشان ایستاده بود یم فهمید  

ر به راحتر آنچه تصورش یم کرد نبوده است.    همه چی 

سورنا دست پشت کمرش گذاشت تا او را رو به جلو  

ر برداشت، تا   هدایت کند و بعد چمدان را از روی زمی 

ر  وقتر رسر شهروز از رسشان کم نیم شد، تنها گذاشیر
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ر  ساحل را کار در  ستر نیم دانست، گرچه که مطمی 

ر را آشوب یم کند اما  بود یک بار آمدن نگار همه چی 

اهمیتر به آن نیم داد، تمام این ماجرا فقط چند روز  

دیگر پابرجا بود، برای زنداتر کردن شهروز باید اینجا  

 ماندن را تحمل یم کرد.  

وی سپید  حاج محمد با قامتر بلند و باال و انبویه م

مقابل در ایستاده و دستانش را پشت کمرش بهم گره  

زده بود، کنارش مینا خانم بود که با چهره ای کنجکاو  

همراه با ذوفر مادرانه نگاهش از سورنا به ساحل و  

برعکس در چرخش بود، هنوز کیم نزدیک نشده بودند  

 که صدای ظریقر جیغ جیغ کنان گفت :  

   داداش سورن اومده؟؟ آره؟؟ _ 

ون پرید و هیجان    از وسطشان بی 
و بعد گوله ای دخیر

 زده جیغ زد.  
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سورنا تک خندی زد و بلند و خوشحال سالم کرد،  

چشمان براق و صورت رسحالش برای پدر و مادرش  

 داشت، مدت زیادی بود که او را رس در گم و یا  
ی

تازیک

پریشان دیده بودند و حاال خوشبختر از چشمانش داد  

 یم زد.  

 داداش جون!   _ 

قبل از همه ماریا بود که به سمتشان دوید و خودش را  

به گردن برادرش آویخت، به نظر یم رسید بیشیر از این  

ل کند. ساحل با لبخندی   خودش را نیم توانست کنیر

ر و موقر ایستاد و نگاهشان کرد.    متی 

انگار که بعد از ماه ها فراق او را یم دید سفت دست  

 رس یم داد، سورنا با  
ی

دور گردنش انداخته و داد از دلتنگ

 محبت صورتش را بوسید و گفت :  

 منم دلم برات تنگ شده بود کوچولو!   _ 

 ماریا چشم و ابروتی اومد و زیر گوشش پچ پچ کرد :  
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 بالخره از ماهت رونماتی کردی کلک؟   _ 

ر مادرش باعث شد به خندیدن در   صدای گالیه آمی 

 بسنده کرده و به آنها نگاه کند.   جواب ماریا 

 رس پا نگهشون ندار ماری، بذار بیان تو.   _ 

ون آمد و با همان لبخند   ماریا رسی    ع از آغوش سورنا بی 

عمیق ساحل را بغل کرد، او آنقدر برادرش را دوست  

 داشت که عشقش را هم خواسته باشد.  

؟ خییل خوش اومدی   _  سالم ساحل جون خوت 

 عزیزم!  

 ممنونم ماریا جون!  خییل  _ 

ر بار که ماریا او را زخیم و خون آلود دیده بود هیچ   اولی 

 زیباتی  
ر دخیر وقت فکر نیم کرد بدون جراحت چنی 

باشد، چشمان خمار و درشتش زیر مژه های بلند و تاب  

دارش هر حواش را پرت خود یم کرد. آرایش سبک  
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انه اش  را حفظ کرده بود  روی صورتش، چهره ی دخیر

ر راغب تر یم کرد.   ر او را برای ارتباط گرفیر  و همی 

ساحل لبخند پر مهری به رویش پاشید و به سورنا  

نزدیک تر شد که داشت با لبخند نگاهش یم کرد. چهره  

ر   س اولیه ی اش را از بی  ی گرم و دوستداشتتر ماریا اسیر

  برده بود، به این چهره ی مهربان نیم آمد بعدا مشکیل

 ایجاد کند.  

 جلو آمد و در حایل که چشمانش نم  
ی

مینا خانم با دلتنگ

اشک را به نمایش گذاشته بود در آغوش پشش رفت،  

اگر آن دخیر باعث شده بود پشش پس از مدت های  

زیاد به کانون خانواده برگردد پس حتما لیاقت دوست  

 داشته شدن را داشت.  

ش اش را لفت نداد و زود به  خییل مانند ماریا ا حوالیی

رساغ ساحل رفت، با لبخندی گرم و مادرانه صورتش را  
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بوسید و دستش را چند لحظه ی طوالتر در دست  

 گرفت و گفت :  

م، چشممون رو روشن   _  خییل خوش اومدی دخیر

کردی. قلب ساحل لرزید و چشمانش براق از اشک  

م نشنی ده بود،  شد، نیم دانست چند ماه بود که دخیر

اصال بعد از خانجون که را داشت که او را اینگونه صدا  

بزند؟ در حایل که کیم بغضش گرفته و صدایش مرتعش  

ش رسییع کرد و بعد لبخند زد تا مبادا   شده بود، احوالیی

 غم سینه اش روی چهره اش بنشیند.  

به نظر یم رسید نوبت حاج محمد بود، خوب یادش  

آخرین بار چطور خصمانه و پر تحقی  نگاهش کرده  بود 

بود، سورنا که خم شد و دست پدرش را بوسید، او هم  

جرئت یافت و نگاهش کرد، هنوز همانقدر مقتدر و پر  

ر ها از آن روز تا به   ابهت جلوه یم کرد اما انگار خییل چی 

 حال تغیی  کرده بود.  
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م.   _   خوش اومدی دخیر

 از زبا
ر
ر حرف ن او احساسات مختلقر روانه  شنیدن چنی 

ی قلبش کرد، دیدن خانواده ی سورنا قبل از همه او را  

به روزهای خوش خانواده دار بودن پرت کرده بود،  

پدر، مادر، خانجون و بقیه، که حاال هیچ کدامش را  

 نداشت.  

ل کرد تا بدون لرزش صدایش   خییل خودش را کنیر

 بگوید :  

 خییل ممنونم.   _ 

سورنا خییل زود فهمید که دست دور شانه اش  

د، نیم گذاشت غم ت    انداخت و او را به خودش فشر

 کیس اش بیشیر از این حس شود.  

قبل از اینکه وارد خانه شوند، مینا خانم با تاسف و تاثر  

 گفت :  
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یک   _  م، ما رو در غم خودت رسر تسلیت میگم دخیر

 بدون.  

  
ر
ر حرف ر چنی 

 گفیر

  

 ]20:01 17.11.20[  

بیشیر از آنچه که فکرش را یم کردند دل کوچک ساحل  

را گرم کرد، انگار واقعا خدا خانواده ی دیگری به او داده  

 بود.  

 با چشماتر رسخ شده لب زد : 

 خییل متشکرم، ممنون از محبتتون.   _ 

خییل زود همه، آنها را به داخل خانه راهنماتی کردند تا  

 آید.  جو از آن خشگ در 

ر که از فیلیر خارج و وارد فضای اصیل خانه شد   همی 

هوش از رسش پرید. اگر حیاط به نظرش زیبا آمده بود،  
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طراچ داخل خانه صد برابر شکوهمند و پر از جالل و  

وت بود. تا چشم کار یم کرد وسایل عتیقه و گران  جی 

قیمت که در هر گوشه کناری یم درخشید و جلوه ی  

 از پیش یم کرد.  خانه را بیش 

ک یم توانست   رسامیک های درخشان که دخیر

انعکاسش را در آن مشاهده کند، لوسیر های بزرگ و  

چراغاتر که از سقف ها آویزان بودند، تابلو فرش های  

نفیس و گران قیمتر که رنگ دیگری به دیوار داده  

خودش  بودند، با تمام اشتیافر که برای دید زدن خانه از  

ل کند تا مبادا   نشان یم داد مجبور بود چشمانش را کنیر

 تصویر دیگری از خودش در ذهن آنها رقم بزند!  

 سورنا بلند پرسید :  

 حاج احمد هنوز نیومدن؟ پدرش گفت :   _ 

 گفت امشب یکم دیرتر میاد.    _ 
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آوردن نام حاج احمد او را به فکر پرونده ی بازش  

هیچ کدام حایک از  انداخت، سکوت شهروز و سورنا 

 اتفاقات خوت  در آینده نبود.  

  

به نظر یم رسید هنوز مهمان های دیگر نرسیده بودند،  

ی   از این بابت خوشحال بود، اینگونه حس تسلط بیشیر

 به فضا داشت.  

 اول بریم باال وسایال رو بذاریم بعد بشینیم.   _ 

 و دستش را گرفت.  

 تکاند و دنبالش به راه افتاد.  ساحل مطیعانه رس 

دیدن آن دو و محبتر که نسبت به هم داشتند چشمان  

مینا خانم را پر از شعف و لذت یم کرد. اینکه پش  

بدخویش تا این حد آرام و رس به راه شده بود، همانقدر  

که باور کردتر نبود، دوستداشتتر بود! زیر لب برای  
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ی

شان دعا خواند و از خدا خواست  پایداری زندیک

 رویاروتی شان با نگار را خودش بخی  کند.  

ماریا سقلمه ای به بازوی مادرش زد و هیجان زده گفت  

 : 

 مامان! خوشگل بود نه؟!   _ 

 مینا خانم هنوز داشت نگاهشان یم کرد :  

 آره!   _ 

فکر کنم سورنا حق داشت این همه بخاطرش   _ 

 داستان درست کنه!  

د لبخند عمیقر زد  مادرش ب  دون آنکه از آن دو نگاه بگی 

ر زیباتر از   ی نگفت، برای یک مادر هیچ چی  ر و چی 

 خوشبختر فرزندش نبود.  

 ویل هنوزم نگار خوشگل تره!   _ 

 مینا خانم رسی    ع به سمتش برگشت و با تشر گفت :  



  

  
 3411 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ماریا! آشوب به پا نکن!    _ 

 وا مامان چی گفتم؟ و مرموزانه خندید!   _ 

اسم نگار رو جلوشون دیگه نیار، بذار همه ویز طبییع   _ 

 جلوه کنه.  

چشم! حواسم هست. من آخرین کیس ام که بخوام   _ 

 سورنو اذیت کنم.    

ک نگاه هاتی که پشتش یم تابید را به خوت  حس  
دخیر

یم کرد، میم سخت مقابل چشمانشان آن همه پله را  

 به آساتر یط کند.   

 بازوی سورنا آورد و گفت :    فشاری به

ش شدم. بگی  منو نیفتم!   _ 
 سورنا یکم اسیر

 سورنا خندید و دستش را محکم تر گرفت و گفت :  

 بغلت کنم؟ جلو حاچ  خوب نماییسر میشه ها!   _ 

 همینمون مونده!   _ 
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 *** 

حاال دیگر مهمان ها کم و بیش رسیده بودند، خانه  

ا بود، بچه های پوریا با نوه های  شلوغ و پر رس و صد

حاج احمد خانه را روی رسشان گذاشته بودند و صدای  

جیغ و دادشان یک لحظه خاموشر نیم گرفت. دلش  

برای خواهر و برادر کوچکش تنگ شد که حاال نزد ثریا  

خانیم بودند که اصال او را نیم شناخت اما تاییدیه ی  

به سمتشان  سورنا را گرفته بود، یم ترسید بحث را  

بکشد و اخم های سورنا درهم شود، حاال یاد گرفته بود  

بعیصر وقت ها پا روی دلش بگذارد. آیه کشید و چشم  

از آنها گرفت، اما همان لحظه چشمش به طناز، همش  

 پوریا افتاد.   

مانه و از رس ادب   پوریا و همشش گرچه که رفتاری محیر

دلنشیتر مادر و پدر سورنا نبودند، در  داشتند اما به 

چشمان پوریا کیم دلخوری دیده یم شد، او برادرش را  
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بخاطر حواشر اخی  شماتت کرده و او را محق نیم  

دانست، و طناز همشش هم از این وصلت گوتی  

خییل رایصر نبود، اینکه پس از سالها از دایره ی توجه  

اما با  داشت کنار یم رفت، خییل خوشایندش نبود، 

ش اش را کرده   وتی احوالیی
همه ی اینها ساحل با خورسر

و از آنها فاصله گرفته بود، آن شب به هیچ وجه انرژی  

 منقر در اطرافش نیم خواست.  

سورنا روی دسته ی مبل نشست و بعد دست ساحل را  

گرفت و به سمت خودش کشید، در آن لباس زیبا، مثل  

تاب نداشت  فرشته ها شده بود و دل عاشقش دیگر  

های فامیل، ابراز عالقه اش را کنار بگذارد.    بخاطر بزرگیر

؟!  _  ! چرا ازم فاصله گرفتر  بیا اینجا دلی 

ساحل با ناز خندید و به او نزدیک تر شد، هر حرکتش  

ر بود و حواسش را حسات  جمع کرده   زیر هزاران ذره بی 

 بود تا مبادا ناامیدشان کند!  
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 که همش کنارتم سورن جون!  من   _ 

 سورن جون به فدات! از اینم بیا نزدیک تر!   _ 

ساحل آنقدر نزدیک شد که پایش به رس زانوی سورنا  

 یم خورد، سپس ت  صدا لب زد :  

 خوبه؟!   _ 

سورنا لبخند زد، از این بازی خوشش آمده بود، او هم  

 ت  صدا جواب داد :  

ر روی پام!   _   نه! بیا بشی 

ور خییل دوستداشتتر به   این جمله با آن چشمان رسر

ک با گونه های گل انداخته،   گوش یم رسید، دخیر

ین خندید و لب گاز گرفت! و سورنا با دیدنش ت    شی 

طاقت شد و ایستاد، صی  بیشیر را جایز نیم دانست،  

 اصال به نظرش ت  معتر بود،  
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 ]20:01 17.11.20[  

خواست، بابت قضاوت دیگران،    وقتر او را یم

د.    فاصله بگی 

دستش را دور شانه هایش حلقه کرد و نرم او را به سینه  

اش چسباند. هر روزی که یم گذشت نسبت به پاک  

کردن آن یک ماه ت  قرار تر یم شد، آنقدر غنیمت دان  

شده بود که دلش میخواست هر لحظه را خاطره سازی  

 کند.  

روی رسشانه اش را بوسید.   او را به خودش چسباند و 

دیگر برایش اهمیتر نداشت اگر کیس چشم و ابروتی یم  

ه ی شان یم شد، ساحِل مقابلش از درد ت    آمد و خی 

 درماتر مانند سایکوز برگشته بود.  

آن طرف سالن پریوش مشتر به بازوی ماریا زد و در  

 حاایکه تند تند تخمه یم شکاند با حشت گفت :  
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اه دخیر این داداشت چقد رمانتیک بوده و رو   _ 

نکرده؟ ببینشون! از اون موقع اس یا داره دستشو یم  

 بوسه یا پیشونیش، حاال هم که زرتر بغلش کرد!  

 ماریا میوه اش را بلعید و با دهاتر پر ذوق زده گفت :  

بزن به تخته چشم نشن زهرمارمون شه، نگار که بیاد   _ 

 چی رو اعصاب میشه.  خود به خود همه 

مگه میاد؟ واال من جاش بودم سایه سورنا رو با تی    _ 

 یم زدم!  

 یه! به داداش من چیکار داری؟   _ 

 ببخشید که روزگاری دوست پش نگار بوده!    _ 

بوده که بوده! قرار نیست با هر یک دوست شدی   _ 

  !  شوهرش بیسر

 پریوش ابروتی باال انداخت و با کنایه گفت :  

 نه بابا؟ از این تزا جلوی کیارش جونم بلدی؟!  عه؟  _ 
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آوردن این اسم آنقدر خطرناک بود که میوه به گلوی  

ماریا پرید و صدای رسفه های بلند و پشت رس  

 همش همه جا پیچید.  

پریوش خنده ی جانانه ای کرد و در حالیکه مدام به  

 پشتش یم کوباند اضافه کرد : 

 ر؟ داشتر نطق یم کردی که!   چت شد پروفسو  _ 

 🍀 

  

 ]17:33 18.11.20[  

 🍀 

   216_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 
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ساحل که بخاطر صدای بلند رسفه ی ماریا به  

سمتشان برگشته بود، به طرف سورنا چرخید و نگاه  

ه اش را شکار کرد. وقتر اینطور عمیق و با  لبخند  خی 

نگاهش یم کرد، دست و پایش را گم کرده و تحت  

ش قرار یم گرفت، اما انگار خییل برای سورنا   تاثی 

 لذتبخش بود که نیم خواست از آن دست بکشد.  

  

 مینا خانم رو به فریبا خانم، جاری اش، پرسید :  

شامو بکشم؟ یا منتظر مهتاب بمونیم؟ از صبح هیچ   _ 

 ا نه؟  خی  دقیقر نداده که میاد ی 

ت گایه به ساحل نگاه یم   فریبا خانم که منگ و حواسیی

کرد و گایه آه یم کشید با گیچ  به طرف مینا خانم  

 برگشت و گفت :  



  

  
 3419 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 ها؟ چی گفتر مینا جان؟   _ 

از صبح که حکم پشش آمده بود، در خود فرو رفته  

و سینه اش تنگ شده بود. اگر چه همه بخاطر رای و  

دگاه هیجان زده و خوشحال به نظر یم رسیدند  نظر دا

اما انگار تنها فریبا خانم بود که از فراق پشش همه ی  

ر بود.    وجودش غمگی 

مینا خانم با دلسوزی دست روی شانه اش گذاشت و  

 گفت :  

فریبا عزیزم! خدا خییل بهمون رحم کرد، نباید خودتو   _ 

. تا چشم بهم بزتر اون یه سال و   نیمه هم  اذیت کتر

 تموم شده و پشت میاد کنارت.  

آوردن زمان حبسش ته دل زن را خایل کرد، گفتنش  

روز باید دوری اش را   547آسان بود، اما در واقعیت 

تحمل یم کرد، آن هم با هزاران تشویش و دلشوره ی  

 مادرانه.  
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مینا خانم که چشمان خیسش را دید آیه کشید و  

امران جشن به پا  دستش را نوازش کرد، برای حکم ک

 کرده بودند پس نباید کیس غصه ای یم خورد.  

ه.   _   ناشکری نکن فریبا! خدا قهرش یم گی 

فریبا خانم آیه جانسوز از عمق سینه اش کشید و ت   

 جان لب زد :  

م مینا، چطور؟ امروز   _  من چطور میتونم آروم بگی 

ماه رو  دیدی چه حایل داشت؟ اون چطور این همه 

 دووم بیاره اون تو، چطور؟  

و دستر روی پایش کوفت، اگر یم توانست حتما یک  

 دل سی  هم اشک یم ریخت.  

تنها پش یگ یک دانه اش، گرفتار زندان و حبس شده  

بود، با پرونده ای به سیایه جرم قتل! هیچ جای این  

 غم نامه آرام و قرار نداشت برایش.  
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با صورتر پر غم و ناراحت نگاهش کرد و    مینا خانم

ماند چه بگوید، نیم توانست به او یادآوری کند، هر  

کس خربزه خورده باید پای لرزش هم بشیند، دل خون  

د   او که این حرفا نیم فهمید، پس فقط شانه اش را فشر

 و در سکوت، هر دو برای این غم آه کشیدند.  

مادرش یکهو بلند شد،  صدای نسبتا بلند ماریا که رو به 

چشمان فریبا خانم هم لحظه ای از غصه دست کشید  

و به طرفش برگشت، لحن پر از هیجان منقر اش هر  

 دو را به رسعت از غم به ترس کشاند.  

 انگار موضوع بزرگ تری به وجود آمده بود.  

  

 مامان عمه اومد!   _ 

 پس مهتاب خانم آمده بود.  
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کرد و به طرف ورودی    ماریا خییل رسی    ع آنها را رها 

 دوید تا برای استقبال، قبل از آنها آنجا باشد.  

 که از رابطه ی نگار و سورنا باخی   
تقریبا تمام مهماناتر

بودند، با چشماتر کنجکاوانه و البته انتظار برای یک  

 آشوب به طرف ورودی چرخیدند.  

 ت   سورنا نگایه به ساحل انداخت و در حایل که کیم 

ه شد. نگار داشت یم   قرار شده بود به طرف ورودی خی 

 آمد و ساحل کنارش بود.  

ر برای به وخامت کشیدن اوضاع کافر بود. قبل از   همی 

ی بگوید ساحل گفت :   ر  اینکه چی 

 چرا همه یهو ساکت شدن؟  _ 

و با ناخوشایندی نگاهش را به لیوان در دستش داد.  

ر بود. به  نظر یم رسید نگار  لحنش عصت  و کنایه آمی 

 هنوز نیامده ترکش هایش را فرستاده بود.  
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؟   _   خوت  دلی 

االن نه! اینکه همه از گذشته ی شما میدونن،   _ 

یعتر رابطه تون خییل جدی بوده و این اصال قشنگ  

 نیست.  

ه شد.     و با دندان قروچه، دوباره به لیوانش خی 

 و حس  ابروی سورنا باال پرید و 
ی

این بار با دستپاچگ

وع ماجرا نبود، بود؟    بدتری نگاهش کرد. این که رسر

آب دهانش را قورت داد و بازویش را گرفت، نیم  

ر اول کاری دوباره از هم برنجند. با   خواست همی 

 مالیمت گفت :  

ا رو از   _  ر ؟ ما که این چی 
چی شده؟ چرا انقد عصباتر

 قبل یم دونستیم نه؟  

ر داشته باشد نگار با  قبل از اینکه سا  حل حرفر برای گفیر

زیباتی هر چه تمام تر وارد شد و جلوی هر بحتر را  
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گرفت، آنقدر زیبا و جذاب که لحظه ای همه با بهت  

و شاید هم شگفتر حرفشان را نیمه تمام گذاشته و به  

 سمتش برگشتند.  

همه به او زل زده بودند و او به سورنا! سورناتی که با  

 به 
ی

ه شده بود!   دستپاچگ  ساحل خی 

  

مهتاب خانم و همشش با همه با وقار و متانت  

ش کرده و بعد به سمت حاج احمد و همشش   احوالیی

یک بگویند،   رفتند تا بخاطر حکم کامران به آنها تی 

ین    بزرگیر
ی

ر که از اعدام جسته بود به نظرشان زندیک همی 

 لطفش را به او کرده بود.  

نگار از دور رسی برای زنداتی اش تکاند و بعد به طرف  

 پریوش و ماریا چرخید.  

ا!   _   سالم دخیر
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پریوش یک چشم به سورنا داشت و یگ به نگار! اما  

 ماریا مسلط تر بود.  

 _   . ر  سالم عزیزم، خوش اومدی، بیا بشی 

  

سورنا همزمان که چشمش به عمه اش بود و مجبور  

ای عرض ادب به سمتشان برود، نگران اعصاب  بود بر 

 خردی ساحل هم بود.  

 دوباره فشاری به دستش آورد و گفت :  

نگاه کن منو، چرا اخمات تو هم رفت؟ مگه نگفتر   _ 

 من کنارت باشم همه چی حله؟!  

  

 ]17:33 18.11.20[  

ساحل چشمانش را در حدقه چرخاند و در حایل که نیم  

 من کنان زیر لب گفت :  دانست چه بگوید من 
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هیچی نمیدونم االن، فقط میدونم که اعصابم خییل   _ 

 خرده.  

سورنا مثل همیشه میخواست به روش خودش از دلش  

درآورد، اما حس کرد وقت مناست  نیست، شاید با این  

 کار، دلخوری ساحل بیشیر به چشم یم آمد.  

د و به نریم گفت :    دستش را نرم و مالیم فشر

صورت کوچیکت بشم، اخم نکن دیگه! بیا  قربون  _ 

بریم به عمه سالم کنیم، بعدش انقد ماچت میکنم  

 اخمات بره خب؟!  

ساحل با چشماتر گرد شده رس باال آورد و در حایل که  

از شدت بهت و خجالت همزمان خنده اش گرفته و  

 نیم دانست چه بگوید، تته پته کنان گفت :  

 _  
ی

سورنا؟! مگه... مگه من اینو   چی داری میگ

 خواستم؟  
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! من!   _   من خواستم دلی 

چشمانش که میگفت دلش ت  تاب این است که  

ر االن وعده اش را عمیل کند! اما انگار ممکن نبود.    همی 

 🍀 

  

 ]16:44 21.11.20[  

 🍀 

   217_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

سختر که بود، خودش را جمع و جور کرد  ساحل به هر 

و با لبخندی زوریک به راه افتاد، تا مبادا حواس کیس  
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 را از رفتارشان ببیند. حاال یم  
ی

پرتشان شده و آشفتگ

فهمید مقابل نگار ایستادن چقدر سخت بود! یم  

 زده و ت  آبروتی کند، آن هم جلوی آن  
ر
ترسید حرف

ر بار   یم دید.   همه مهماتر که داشت برای اولی 

هنوز داشت میان افکارش سی  یم کرد که عمه مهتاب  

چشمش به سورنا افتاد و رنگ از رویش پرید. در کمیر از  

یک ثانیه پرعجله و هراس زده نگاهش را به کنار دستش  

ر شود راستر راستر فرد دیگری جای   فرستاد تا مطمی 

ش را در قلب برادرزاده اش گرفته!    دخیر

ش کرد نگاه مهتاب خانم  ت   که سورنا بلند احوالیی
ا زماتر

ک که   با بهت روی ساحل مانده بود. بیچاره دخیر

داشت رنگ به رنگ یم شد و اغراق نبود اگر یم گفت  

 پچ پچ اطرافیان هم بیشیر شده بود.   
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سورنا با سالم بلند و باالیش توجه ها را از روی  

ایل که  ساحل برداشت و معطوف خودش کرد، در ح

نگاهش را نیم خواست چند سانتر آن طرف تر روی  

 نگار بیندازد.  

عمه مهتاب با ظاهری موجه تر از قبل با سورنا  

ش کرد و خییل خالصه حال ساحل را پرسید نه   احوالیی

 قدرتش را داشت مهر بیشیر خرجش کند و نه میلش را.  

شده بود که با  اما انگار نگار قوی تر از همیشه ظاهر 

رسی برافراشته همه را کنار زد تا خییل گرم بتواند با  

ش کند، وقتر در یک قدیم اش ایستاد از   سورنا احوالیی

ذهن ساحل گذشت که نکند خودش را به آغوشش  

بیندازد و بعد او را مضحکه ی دستش کند؟! بخت با او  

وی هایش   یار بود که نگار همانجا ایستاد و به پیشر

 داد.   خاتمه  
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ل یم کرد باز نتوانست   هر چقدر داشت خودش را کنیر

مانع نگاه های کم و بیش عصت  اش شود، نگار رسما او  

 را نادیده گرفته و به سورنا چسبیده بود!  

سورنا دست دور شانه ی ساحل انداخت و در حایل که  

اند، رو به او   ر هیچ نیم خواست حساسیت نگار را برانگی 

 گفت :  

 دخیر عمه، خوش اومدی.  سالم   _ 

دخیر عمه! هیچ کالیم برنده تر از این برای نگار نبود اما  

آن همه ریاضت نکشیده بود که حاال از این حرف رسخ  

 و عصت  شود.  

 با اعتماد به نفس جواب داد : 

ر   _  ! حالت چطوره؟ سایه ات سنگی  ممنونم پشداتی

  ! تر ر  شده دیگه مثل قبلنا به ما رس نمی 
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و در حایل که با پوزخند و نگایه تحقی  بار داشت به  

 ساحل نگاه یم کرد اضافه کرد :  

 از عواقب زن گرفتنه؟!   _ 

ش با یکدیگر   گرچه همه بلند بلند مشغول احوالیی

ر   بودند، اما کیس نبود که گوش برای این مکالمه تی 

 نکرده باشد!  

  صورت ساحل کیم رسخ و رنگ به رنگ شد اما قبال 

 خودش را برای تمام این حواشر آماده کرده بود.  

لبخند یک طرفه ای زد و خونشد و عمیق زل زد به  

چشمان نفرت بار نگار! یم توانست حس کند آرامشش  

 چه بالتی دارد رس او یم آورد.  

سورنا در حایل که شانه ی ساحل را به تن خودش یم  

د با لبخند جواب داد و گفت :    فشر
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ازدواج بهم ساخته دید و بازدید از رسم افتاده  از بس  _ 

ویل حتما از این به بعد با دلی  خییل بیشیر به عمه رس  

 یم زنیم.  

  .  ممنون که گفتر

و با نگایه ناخوشایند زل زد به چشمانش، به نظر یم  

 آرامش نگار داشت کم کم از  
ی

رسید پوسته ی ساختگ

ر یم رفت. با این حال پو  زخندی زد و سپس رو  بی 

گرفت، چون اگر کیم بیشیر نگاهشان یم کرد، دیگر  

ر از دستش در یم رفت.    همه چی 

حاال که خانواده ی مهتاب خانم هم آمده بودند،  

گفتگو از حالت دو به دو خارج و گرویه شده بود. به  

جز ساحل که هنوز تنگ سورنا نشسته بود، دلش یم  

ارد بحث دخیر ها که کنار هم جمع  خواست او هم و 

ایط مناسب نبود که خودش   شده بودند، شود اما رسر

پیش قدم شود، تا اینکه خدا صدایش را شنید و به دل  
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ماریا انداخت. نمیخواست ساحل تک و تنها بماند  

آنقد توصیه از سورنا شنیده بود که حس کرد حاال  

 وقت عمل است.  

 آمد و گفت :  با چهره ای پر لبخند پیش آن دو 

 ساحل جون میای پیش ما؟  _ 

ر اجازه اش به سورنا زل زد که بر خالف   و برای گرفیر

انتظارش، خییل از این پیشنهاد خوشش نیامده بود،  

ر ساحل پیش دخیر ها یعتر نزدیک شدنش به نگار،   رفیر

اما تا آخر مهماتر هم نیم توانست پیش خودش او را  

خندی زد و از جا  نگه دارد. ساحل از خداخواسته لب

بلند شد. سورنا منتظر نگاهش یم کرد، نمیخواست  

ر دیگری   معذب و یا مجبور شود، اما در نگاه ساحل چی 

 بود.  

 _   .  اگه کارم داشتر فقط کافیه صدام بزتر
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ک را   ماریا خوشحال برگشت و سورنا دست دخیر

ر پرسید :    گرفت و نامطمی 

؟!   _   مطمئتر

ین  _  فرصته! نگرانم نباش از پسش  آره، االن بهیر

 برمیام.  

و لبخند قریص زد و از او جدا شد اما واقعیت این بود  

س داشت دیوانه اش یم کرد.    که اسیر

سورنا خاموش نگاهش را به دنبالش دواند، پر از  

ر و حمایت گری. فقط خدا یم دانست چه حایل   خواسیر

 گلش را یم کرد.  به او دست میداد اگر کیس قصد رنجش  

ک بر میداشت همه ی چشم ها به   هر قدیم که دخیر

دنبالش یم دوید و مقایسه ها یگ پس از دیگری شکل  

 یم گرفت.  
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اهن حریر سفیدی به تنش بود که به انتخاب   پی 

سورنا میدی و پوشیده بود، هیچ خوش نداشت هر  

 قدمش نگاه هر مردی را به دنبال خود بکشاند.  

  

 ]16:44 21.11.20[  

 و زیباتی داشت که کاهش وزن این  
ر های پقر آستی 

ش را خوب پنهان کرده بود و حاال در این لباس به   اخی 

 زیباتی هر چه تمام یم درخشید.  

ساحل پر شالش را روی شانه مرتب کرد و روبروی نگار  

 اش را  
ی

نشست و لبخند زد تا برای این دوئل آمادیک

فریاد بزند. سورنا لباسش را از نظر گذراند و  زودتر از او 

ر گفت، وقتر   در دل به خودش بابت انتخابش تحسی 

ر بار این را پوشید و نظرش را پرسید، پش   برای اولی 

بیچاره آنقدر هول کرده بود که جواب سوالش یادش  

 رفته بود!  
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آنقدر او را میان لباس های مردانه ی خودش دیده بود  

بدن ظریفش چطور میتواند هوش    که یادش رفته بود 

د!    از رسش بی 

ساحل با چشماتر براق زیر خنده زده و دستش را  

کشیده بود تا او را به خود بیاورد اما انگار سورنا میان  

 خم و چم لباس مانده بود.  

ی بگو، االن فروشنده   _  ر سورنا! چرا ماتت برده؟! یه چی 

 نه!   با خودش چه فکراتی که نمیک 

 سورنا رسی    ع به خود آمده، اخم کرده و غریده بود :  

 غلط کرده بخواد در مورد تو فکری بکنه!   _ 

 و ساحل دوباره غش کرده بود از خنده!  

  

حاال با همان لباس انتخات  او در جمع یم درخشید. نیم  

دانست به چشمان عاشق او اینطور ت  نظی  یم رسید یا  
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ر بود؟ اما هر  نگاه همه به او  ر آمی  همینطور تحسی 

 چه که بود دل سورنا را حسات  برده بود!  

بخصوص وقتر موهایش را سفت بست و دو طره ی  

نازک پیش رویش را رها کرد و بعد شال حریر مشگ اش  

را روی رسش انداخت، آن وقت بود که سورنا ایستاد و  

 لب زد :  با چشماتر ستاره باران مبهوت وار 

دلی  نفسم برید، کوتاه بیا! چرا اینجور خطرناک به   _ 

؟!    من ت  دفاع تاختر

یم چشم نواز به خنده   ک را همراه با رسر و باز دخیر

 انداخته بود!  

چشمان خمارش که یم خندید همه ی غصه های  

 سورنا دود یم شد و به هوا یم رفت.  

 سورن جان، نمیای این طرف؟   _  
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ج احمد بود که رد نگاه سورنا را با  صدای امید پش حا 

 تاخی  شکاند و توجهش را به خود  

جلب کرد. به نظر یم رسید یم بایست نرم نرمک به  

 تنها گذاشتنش خودش را عادت یم داد.  

سورنا لبخندی زد و او هم به جمع پش ها پیوست در  

 رویاروتی  
ی

حایل که تمام حواسش تی ساحل و چگونگ

 با نگار رفته بود.  اش 

  

چقدر عوض شدی با این لباس، دفعه قبیل که   _ 

 دیدمت تیپت خییل ناجور بود آخه!  

 و بلند زیر خنده زد.  

ی در دهان ساحل بود به گلویش   ر بدون شک اگر چی 

پریده و راه نفسش را یم برید. نگار حمله اش را آغاز  

 کرده بود!  
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ر به سمت نگار   برگشت و زیر لب اخم  ماریا تند و تی 

 کنان زمزمه کرد :  

 نگار، دردرس درست نکن.   _ 

و پریوش در حایل که کم و بیش از این جدل خوشش  

 آمده و هیجان زده شده بود هر دو را از نظر گذراند.  

اما ساحل مسلط تر از این حرف ها بود، خودش را  

ینکه هیچ دلش  برای بدتر از این هم آماده کرده بود! با ا

ر دیدارشان کند اما مجبور   نمیخواست یادی از اولی 

بود. سکوت نگار را جری تر یم کرد، این را خوب  

 فهمیده بود.  

 خنده ی نمکیتر کرد و با خونشدی جواب داد :  

؟   _  وای اون روز مگه به لباسمم تونستر دقت کتر

 حالت که خییل بد بود!  
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خب به نظر یم  و با پوزخندی زهردار نگاهش کرد!  

 رسید بازی باخته را خوب برده بود!  

 شاید هم کبود شد!  رنگ نگار در جا قرمز و 

🍀   

  

   29.11.20   06:50    

🍀   
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فکرش را هم نیم کرد به این راحتر در منگنه قرار  

د.    بگی 
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 بود که شنید، انگار  
ر
نگاه پریوش و ماریا بدتر از حرف

ب  هاش را چند برابر یم کرد، تمام عزمش را جزم کرد   ضر

تا هر چه در تمام این ماه ها، آینه ی دقش شده بود را  

ون بریزد  اما همان لحظه طناز به همراه فرشته و  بی 

آرزو، عروس های حاج احمد به سمتشان آمدند،  

آنقدری با آنها رودربایستر داشت که بخواهد جلوی  

ر بود که طناز از همه چی باخی    د، مطمی  زبانش را بگی 

است اما بقیه که نه، بهیر بود بیشیر از این غرورش را در  

 معرض خطر قرار نیم داد.  

ی که بر  ورود  آنها باعث شد جو از آن خفقان نفس گی 

آن حاکم بود، رها شود، حاال همه یم توانستند کیم بهیر  

نفس بکشند، انگار دست های کمک خدا بود که به  

رساغ ماریا آمده بود، خییل بد بود اگر شب مهماتر در  

خانه ی شان بلوا به پا یم شد، آن هم با آن همه  

ر  سفارش و توصیه ی اکیدی ک ه سورنا کرده بود، همی 
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باعث شد سقلمه ای به پریوش زده و از او بخواهد  

قبل از اینکه تنش میان نگار و ساحل از رس گرفته  

 شود، موضوع مفرچ برای بحث پیدا کند.  

  

مینا خانم کیم بعد از حضور مهتاب خانم، بساط شام  

ا زد. مانند  را آماده کرد و دخیر ها را هم برای کمک صد

خانه   ر هر بار ماریا و پریوش با عجله خود را به آشیی

رساندند و نگار با هاله ای که به دور خودش داشت این  

ند.    اجازه را به آنها نداد تا از او کمک بگی 

ماریا با دلواپیس مدام به عقب بر میگشت و نگاهشان  

یم کرد تا مبادا باز روی دور نیش و کنایه بیفتند اما  

ر تازه واردین، ناخواسته انگار مانع خوت  برای آنها  حضو 

 شده بود.  

تمام مدت نگاه طناز با تحلیل گری روی ساحل بود،  

داشت سبک و سنگینش یم کرد تا بداند چقدر  
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مستحق این عالقه ی زبان زد سورنا بوده است؟ او  

ی میا ر ن  هم مانند بقیه نگار را زیباتر یم دانست اما چی 

چشمان ساحل بود که او را هموادار به ستایش یم کرد،  

 فریبنده، از آنهاتی که هر  
ی

نوغ معصومیت و سادیک

ه و ساعت ها فکر آدم را   نگایه را به خودش خی 

مشغول یم کرد. وقتر  لبخند یم زد و خمار چشمانش  

آرام تر یم شد، دل کندن از آن نگاه کار هر کیس نبود،  

ر را بهم بزند.  شاید سورنا حق داشت   بخاطرش همه چی 

  

ساحل با لبخندی رو به همه از جا بلند شد تا برای  

خانه برود، زیر نگاه نفرت بار نگار و   ر کمک به آشیی

کنجکاوانه ی طناز دیگر حوصله ی تاب آوردن را  

 نداشت.  

وقتر به آنجا رسید ماریا فروتنانه و خوش رو کمکش را  

تد اما ساحل دیس های  رد کرد تا او را نزد سورنا بفرس
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آماده شده را برداشت تا کیم بار را از روی شانه ی  

 شان بردارد.  

نمیخواست مانند مهمان ها رفتار کرده و نظاره گر  

کارهای آنها باشد، حاال دیگر بیشیر از قبل خودش را  

 عضوی از این خانواده یم دانست.  

  

سورنا به او بود، یم ترسید  طبق انتظار همه ی نگاه  

ایم کند و دلش را برنجاند. او مثل   کیس به او ت  احیر

گنجشک آسیب دیده ای برایش بود که حاال بعد از  

مدت ها قدرت پروازش را پس گرفته بود و به هیچ وجه  

نیم خواست عمدا و یا سهوا کیس اذیتش کند، اصال  

وقتر چشمانش به غصه یم نشست همه ی غم های  

م روی قلب او هم آوار یم شد و این دلیل قوی بود  عال

 تا آنطور دقیق همیشه حواسش تی او باشد.  



  

  
 3446 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 بزرگ به زیباتی آراسته و همه ی غذا  
ر با کمک همه می 

ها چیده شد، سورنا از خدا خواسته از جا بلند شد و  

ر   به همراه پوریا، پش ها را برای ضف شام به طرف می 

ر بهان  ه خودش را به ساحل  دعوت کرد تا به همی 

رسانده و جویای حالش شود. وقتر یگ یگ همه پشت  

ون   خانه بی  ر ر جا گرفتند ساحل به همراه ماریا از آشیی می 

آمد و دل سورنا هیجان زده تر تپیدن گرفت! حاال او را  

داشت به عنوان همشش و داشت به همه ی خانواده  

معرفر یم کرد بدون آنکه جنجال خایص به پا شود،  

ر را روبراه و آرزوهایش را   خدا نرم نرمک داشت همه چی 

 محقق یم کرد.  

ساحل با لبخند زیباتی نگاهش کرد و کنار دستش  

ایستاد، همه مشغول تعارف بودند و سورنا مست میان  

 دو چشِمچشم خماِرخمار او!  
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بدون توجه به همه، به سمتش خم شد و پیشاتر  

ر که  اش را بوسید، مثل هم یشه عمیق و پر مهر! همی 

 بود!  
ی

تا حاال رسش را گرم با پشها کرده بود کار بزریک

پریوش سقلمه ای به ماریا زد و ماریا وحشت زده به  

ر دست   دنبال نگار گشت، خوب بود که هنوز از شسیر

هایش برنگشته بود وگرنه نیم دانست خشمش را یم  

ل کند و یا نه.     توانست کنیر

ب گزید و سورنا صندیل اش را پس  ساحل رسخ شده ل

ک از اینکه بلد بود اینطور   کشید تا بشیند، دخیر

یتر   مانه با او رفتار کند، غرق شعف یم شد، به شی  محیر

تشکری کرد و با طمانینه نشست، کاش همه ی شب در  

ی یم شد.   ر آرامش ظاهری سیی  همی 

ر که نشستند سورنا دستش را گرفت و روی پای    همی 

دیگ نفس با   ر  به نزدیکِییر
ی

خودش گذاشت، یک ماه زندیک

او، حسات  بد عادتش کرده بود و حاال دیگر به هیچ  
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ک از این   ر را بر نیم تابید. قلب دخیر وجه فاصله گرفیر

ده شد و چشمانش برق زد،   حرکتش از خوشر فشر

برای داشتنش روزی هزار بار هم که شکر یم کرد، باز کم  

ر یک ساعت را هم بدون او به  بود. حاال یم ف همید همی 

ی کرده است.    چه سختر سیی

سورنا نگاه پر از قدرداتر اش را با چشمک و بوسه ای در  

هوا پاسخ داد و هر دو با صدای ریزی خندیدند!  

 ]06:50 29.11.20میناخانم  [

این صحنه را دید و قلبش آرام گرفت اما مهتاب خانم  

قلبش تی  کشید و با غصه به نیمرخ درهم  بود که 

ش نگاه کرد، به نظر یم رسید او هم دیده بود! آیه   دخیر

کشید و دلش به درد آمد، چه کاری برای خاموش کردن  

ش از دستش بر یم آمد؟ کاش از همان اول   آتش دخیر

مانع صمیمیت شان یم شد تا حاال کاسه ی چه کنم  
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د، اما یک فکرش را یم کر  د آن روزگارروزگاِر  دستش نگی 

 خوش اینطور برایش جهنم شود؟  

سورنا بشقاب ساحل را برداشت تا برایش برنج بکشد و  

بعد نگایه به غذاهای متنوع پیش رویش انداخت و با  

 خودش فکر کرد، کدامش را بیشیر دوست دارد؟  

ر زیادی نیم دانست،   خییل بد بود که از عالیقش چی 

سوپ را به سمتشان  همان لحظه مینا خانم کاسه ی 

پیش کشید و خواست تا برای ساحل سوپ بکشد،  

 سورنا هم برای آنکه  

نشان دهد چقدر سلیقه و ذایقه ی همشش دستش  

 است با اعتماد به نفس گفت : 

 ممنونم مامان، ساحل سوپ دوست نداره!   _ 

 و بعد فقط برای خودش کشید.  
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دست ساحل روی بشقابش ماند و لبخند دستپاچه  

 د.  ای ز 

 این دیگر از کجا در آمده بود؟ 

و برای اینکه حرف سورنا را تایید کرده باشد رسی    ع گفت  

 : 

 دستتون درد نکنه خییل ممنونم.   _ 

 و بعد خودش را با برنجش رسگرم کرد.  

ی   سورنا مغرور از حدسش با اعتماد به نفس بیشیر

فسنجون را پیش کشید و روی برنج ساحل ریخت.  

ر او   خب حاال داشت نشان میداد چقدر از همه چی 

 مطلع است.  

این روند تا پایان شام ادامه داشت، تقریبا همه ی  

غذاها را خودش انتخاب کرد و با رضایت خاطر روی  

بشقاب ساحل یم ریخت و هر لحظه نیمرخش مغرور  
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وزش،   تر از قبل یم شد! ساحل با دیدن چهره ی پی 

ی بگوید و او  خنده اش گرفت و دیگر   ر دلش نیامد چی 

هم همه اش را پای حدسیات درست و فوق العاده ی  

 خودش گذاشت!  

سکوت دلپذیری که در جمع حاکم بود با صدای کیم  

گرفته ی فریبا خانم به شکل بدی شکسته شد و همه  

ی که تا به آن   ر ی توجهات را معطوف ساحل کرد، چی 

 ندهد.   لحظه خدا خدا یم کرد، رخ

 کامران من چه جوری ناپدری   _ 
ی

ساحل جان میشه بگ

 شما را یم شناخت؟  

ر رفت و قاشق و   به آتر همه ی رس و صدا ها از بی 

چنگال در دست همه ماند، فقط این کودکان بودند که  

ی از جو متشنج بزرگیر ها نیم فهمیدند.   ر  چی 

 اخم های سورنا در هم رفت و رسی    ع گفت :   



  

  
 3452 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

کنم قبال به همه ی سواالتتون حاچ   زن عمو فکر   _ 

 مفصل جواب دادند.  

 و این یعتر پرسش بیشیر را متوقف کن!  

مینا خانم لب گزید و چشم و ابروتی به سورنا آمد و  

ها از او خرده یم گرفتند که   پدرش هم اخم کرد، بزرگیر

چرا مروت دل زن عمویش را ندارد و او جز صورت رسخ  

ی فکر نیم کرد. ساحل به  ر  چی 

 فریبا خانم آیه کشید و گفت : 

هیچکس نمیگه چطور پای پشم به این ماجرا باز   _ 

 شده؟ ماجراتی که همه اش رو غریبه ها تشکیل میدن!  

خب این حرف زیباتی نبود و از خییل جهات ساحل را  

 زیر فشار یم گذاشت.  

وع به لرزیدن کرد، اعصاب سورنا به   دستانش که رسر

معنای واقیع خرد شد، از اینکه همه به دیده ی مقرص  
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به ساحل نگاه یم کردند، متنفر بود، انگار همه  

وع ماجرا تقصی  کامران بوده   فراموش کرده بودند، رسر

 است.  

سید شاید   _  پس دفعه ی بعدی از خود کامران بیی

 بالخره باورتون بشه.  

خانم کیم  قبل از اینکه بقیه میانچ  گری کنند فریبا 

 عصت  جواب داد :  

سوال من اینه چرا و بخاطر یک خودشو انداخت تو   _ 

ی   ر دردرس؟ ربط ناپدری همشت به پش من چیه؟ چی 

ی بگه.   ر  که هیچکس نمیخواد چی 

 سورنا دندان قروچه ای کرد و گفت :  

چرا سوال زن عمو؟ مگه کامران به دردرس عادت   _ 

ر و مادرش همزمان بلند شد،  نداشت؟ صدای تشر پد

پریوش اخم و عمویش ناخوشایند نگاهش کرد، اما برای  
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سورنا اهمیتر نداشت، میخواست جلوی زبان همه را  

د.    همان شب بگی 

ساحل خجالت زده از بحتر که بخاطر او به پا شده بود  

ر انداخته بود، اگر کیم بیشیر ادامه یم   رسش را پایی 

برای اینکه کیس فکر نکند  دادند، اشکش در یم آمد، 

خودش را پشت سورنا پنهان کرده با صدای آرایم میان  

 بحث آنها جلو آمد و گفت :  

ناپدریم با من مشکل داشت و پشتون خییل   _ 

داوطلبانه برای کمک به من حاضر شد، من حتر درست  

ر من هیچ وقت   ر باشی 
و حسات  نیم شناختمش. مطمی 

متش دراز نکردم. از اینکه اون آدمو  دست کمک به س

هم توی خونه ش حبس و شکنجه کرده بود، هیچ کس  

خی  نداشت، نه من و نه سورنا، چون میدونست اگه  

یم.    بفهمیم جلوشو یم گی 
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جواب تقریبا کاملش راه کنجکاوی بیشیر فریبا خانم را  

بست اما نتوانست قانعش کند، او به تمام جنبه  

وک بود. تذکر حاج احمد به  های این اتفاق مشک

همشش باعث شد تا ادامه ی شام در سکوت  

ی شود، در حایل که سورنا بخاطر زیر   ناخوشایندی سیی

ر ساحل خییل عصت  شده بود، به نظرش،  
فشار گذاشیر

وقتر فریبا خانم از پرونده ی سیاه پشش باخی  بود،  

حق این را نداشت تالفر اش را رس ساحل درآورد،  

ات دادنش هزار بار هم که از کامران قدرداتر  بخاطر نج 

یم کرد کم بود، اما هیچ کس از او نخواسته بود آن  

 مردک را برباید.  

ر   نگار که از ابتدا دنبال فرصتر بود تا در جمع همچی 

بحتر را باز کند حاال خیالش راحت شده و با لبخند  

این خجالت  صورت رسخ شده ی ساحل را نگاه یم کرد، 
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 به نظرش بارها و بارها حقش بود و بدتر  
ی

و رسافکندیک

 از این هم برایش خواستار بود، خشم و  

  

 ]06:50 29.11.20[  

زبان ت  تعارف سورنا باعث شده بود به حرف های زن  

کتر نکند،   داتی اش بسنده کرده و خودش در بحث رسر

ر که توانسته بود شام را کوفتشان کند، بسش بود.     همی 

  

ر که جمع شد سورنا هنوز داشت به بحث آزاردهنده   می 

ی شان فکر یم کرد، خییل دلش میخواست پرده از  

خییل از رازهای نازیبای کامران بردارد اما به نجات  

ساحل که فکر یم کرد، از ضافتش یم افتاد، حداقل این  

 را به او بدهکار بود.  
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خانه رفت تا در  به بهانه ی آب خوردن به آش  ر یی

فرصت مناسب ساحل را از میان دخیر ها صدا زند  

خانه ی خایل و   ر ر که وارد شد با آشیی اما همی 

 ساحِلساحل تنها مواجه شد.  

 اخم کرد و گفت :  

 تنهاتی چرا؟    _ 

ساحل نگاه کالفه ای به ظرفشوتی کنارش انداخت و  

 بعد گفت :  

ر رس ظرف ها و من باختم، اما  _  ط بسیر حاال  رسر

 نمیدونم این چه جوری روشن میشه؟  

ر داشت   صدایش کیم بغض آلود هم بود، انگار همه چی 

اذیتش یم کرد. قلب سورنا برایش گرفت، دیگر حتر  

یک ثانیه هم نیمخواست کیس او را برنجاند، جلو آمد  

ر هایش را باال یم زد با لبخند گفت :   ر آنکه آستی   و حی 
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یم!  منم بلد نی _   ستم بیا باهم یاد یم گی 

 من مایه ی خجالتت شدم، میدونم.   _ 

 و دست زیر چشمانش کشید. 

حرف یکهوتی و پر گریه اش تمام حواس سورنا را 

گرفت، معلوم بود که دیگر نتوانسته بود در دلش نگه  

 دارد.  

وتر ها خییل   سورنا او را به سمت خود برگرداند، آن بی 

کردند اگر از این به بعد با سورنای  باید خدا را شکر یم  

خوش اخالفر روبرو یم شدند، او به آساتر از کیس که  

 زنش را یم آزرد نیم گذشت.  

موهایش را با صبوری از توی صورتش کنار زد و ابرو  

های بهم ریخته اش را مرتب کرد، کاش یم فهمید هیچ  

ر جز غصه اش او را نیم آزارد.     چی 
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ی که تو زند  _  ر !  تنها چی  گیم بهش افتخار میکنم توتی

دیگه این حرفو نزن! اونا فقط خودشونو به اون راه  

 زدن وگرنه یک نمیدونه کامران چقد پر دردرس بود.  

د و برای رسکوب بغضش رویش را   ساحل لب بهم فشر

برگرداند، سختش بود دوباره به جمعشان برگردد.  

ر نگار  بیشیر از بقیه خجالت زده  لبخند های تحقی  آمی 

 اش کرده بود.  

 سورنا آغوشش را برایش باز کرد و گفت :  

 بیا اینجا، دیگه بهش فکر نکن.   _ 

خب جای تعلل نبود، او بیشیر از همه به گرمای  

ون   حمایت کننده ی تنش احتیاج داشت، وقتر آن بی 

  همه از رابطه ی او و ناپدری اش و بعد هم دخالت

عجیب غریب کامران، حرف یم زدند، او فقط به یک  

مرد محکم نیاز داشت که واکنش های آنها را برایش ت   
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اهمیت کند، از خداخواسته خودش را به آغوشش  

 انداخت و سفت به او چسبید.  

 سورنا دست دور شانه اش انداخت و گفت :  

دیگه بخوای چشماتو بخاطر این چرتو پرتا پرگریه   _ 

، منو  عصباتر کردی، قبال میدونستیم که واسه همه  کتر

 یه سواالتر پیش میاد، نیم دونستیم؟  

ی نگفت، فقط دستانش را سفت تر دور   ر ساحل چی 

د. تا   گردنش بهم گره زد و خودش را بیشیر به او فشر

وقتر جان دوباره نیم گرفت از او جدا نیم شد، چه  

 خوب بود که ماریا هنوز برنگشته بود.  

سورنا همانطور که ساحل در آغوشش بود قدیم جلو  

آمد و ساعتش را روی اپن گذاشت تا بتواند بهیر ظرف  

ها را بردارد، برایش مهم نبود پشها منتظرش بودند، یا  

شاید بخاطر این کارها بعدا رس به رسش میگذاشتند  

دخیر کوچِککوچک میان بازوانش به او احتیاج   ِ
دخیر
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ی بود که میخواست انجامش  داشت و این تنه ر ا چی 

 دهد.  

خانه شد و تا آمد بخاطر تنها   ر ماریا پرعجله وارد آشیی

ر ساحل، عذرخوایه کند آنها را دید و رسجایش   گذاشیر

متوقف ماند! ته دلش از این همه عشقر که برادرش به  

آن دخیر ابراز یم کرد غنج زد و با چشماتر براق  

 نگاهشان کرد.  

شده بود و فقط دستان گره  ساحل توی بغلش گم 

 خورده اش دور گردن سورنا وجودش را ثابت یم کرد!  

دستان مردانه ی برادرش ظرف ها را یم شست و لب  

ک را با بوسه طواف یم   هایش مدام رسشانه و رس دخیر

 کرد.  

ر عشق پاک و   ته دل ماریا لرزید و دلش همچی 

ی از خدا خواست، به  ر حال ساحل غبطه یم  شورانگی 

ر لحظه ای چه ها را که   خورد و نیم دانست برای چنی 
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از دست نداده بود! ت  صدا تلفنش را از جیبش  

برداشت و از آنها عکس گرفت، این همه زیباتی باید  

 جاتی ثبت یم شد!  

ک   سورنا لب هایش را طوالتر روی رسشانه ی دخیر

 گذاشت و با همان پچ پچه ی خاص خودش گفت :  

 عزیِزعزیز سورن؟   _ 

دل ساحل لرزید و همه ی وجودش نبض گرفت، توی  

 آغوشش جابجا شد و هوم خفه ای کرد.  

 سورنا خنده اش گرفت و گفت :  

 دلی  مگه با تو بودم؟!   _ 

ر آورد   ساحل خرناش کشید و رسی    ع یک دستش را پایی 

 و آرام روی سینه اش کوبید و گفت :  

ِ تو منم! فقط  بله، چون تنها عزیِز تو منم!  _ 
ر همه چی 

 من!  
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این ها همان حرفاتی بود که سورنا را به هیجان یم  

آورد، او عاشق رس به رس گذاشتنش و بعد هم  

 شنیدن غرغرهای دوستداشتتر اش بود!  

ر من! غِغِرر ریز من! خاله ریری ِز    _  عزیز من! همه چی 

 من! قرار نیست ظرفا رو تنها من بشورما!  

ی که یم خواست خنداندنش بود، حاال به هر   ر تنها چی 

  !  صورتر

 ساحل صورتش را به سینه اش کشید و گفت :  

بذارشون کنار خودم میشورم ویل بذار من همینجا تو   _ 

م بعد!    بغلت بمونم. یکم انرژی بگی 

بان قلب سورنا که زیر گوشش ت  امان باال رفت، لب   ضر

ک بالخره خندید،  قبال هم این رابطه ی  های دخیر

 مستقیم را لمس کرده بود!  
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 ]06:50 29.11.20[  

 روی قلبش را بوسید و گفت : 

نه!   _  ر  چقدر تند می 

 سورنا با صورتر رسخ و دیل ت  قرار به سختر گفت :  

 آتیش نسوزون خوشگله، مگه منو نمیشناش؟!   _ 

ب و زوری بود چند بشقات  را ک 
ه کف زده  و به هر ضر

 بود، شست و در جا ظرفر گذاشت.  

ساحل هیجان زده از شیطنتر که زیر پوست خودش و  

صدای سورنا دویده بود، رس از سینه اش برداشت و  

 نگاهش کرد.  

 کار هر مردی نبود! اگر روز  
ی

بخدا که این همه مردانگ

 اول 
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 اش  
ی

خدا او را پاداش همه ی سختر های زندیک

 یم کرد، 
ر
محال بود یک بار هم شده از آنها  معرف

 گالیه ای کند.  

روی پنجه ی پا ایستاد و بعد چانه اش را بوسید، حاال  

صورت پش بیچاره رسخ تر از قبل شده بود. چشمانش  

خمار شده بود و این یعتر با کمال میل خودش را به  

ده بود!    دست شیطنت های او سیی

 کشید و با طنازی گفت :  ساحل روی زلف هایش دست  

 چرا نگام نمیکتر پشجون؟   _ 

وقتر میخواست اغوایش کند انگار خدا همزمان چند  

قدرت ماوراتی در وجودش فعال یم کرد. سورنا به  

 سختر آب دهانش را قورت داد و لب زد :  

چون اگه نگات کنم دیگه دلم نمیخواد اینا رو بشورم!   _ 

و  ن انگار یکجا کنار  همه ی آن رس و صدا های آن بی 

گذاشته شده بود، نه برایشان اهمیتر داشت و نه  
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ش یم کردند، موضوع جذاب تری   فکرشان را درگی 

 برای بحث پیش آمده بود!  

؟!   _   دلت میخواد چیکار کتر

ک چه دیل داشت به طغیان یم   بر شیطان لعنت! دخیر

 آورد!  

گذاشت تا او را  سورنا دستانش را روی کابینت باالتی  

 از رس عشق  
ی

کامال حبس تنش کند و سپس با درماندیک

 نگاهش کرد!  

نگایه که میگفت تاب این همه اغواگری را ندارد،  

 مسلمان بس کن!  

رسش را آرام آرام به طرفش خم کرد و نوازش وار لب زد  

 : 

 میخوام...   _ 
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یتر هر چه تمام تر او را بوسید. مست و   و بعد به شی 

 حواس!  ت  



  

  
 3468 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 

                            

                            

_                         

                                           

                

🍀   

  

   30.11.20   16:24    

🍀   

#  _ 219   

#  _  _  _    

#  _    



  

  
 3469 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

  

خانه نزدیک یم شد با   ر مینا خانم که داشت به آشیی

صدای خنده های طنازانه ی ساحل رس جایش ماند،  

سورنا با سخاوت قربان صدقه اش یم رفت و صدای  

بوسه هاتی که روی گونه هایش یم کاشت به خوت  به  

گوش یم رسید. با لبخندی عمیق همانجا ایستاد و از ته  

دل بخاطر خوشبختر پشش از خدا سپاسگذاری کرد،  

اف یم کرد مد ت های زیادی بود  باید پیش خودش اعیر

که آرزو داشت او را همینقدر شاد و رسحال ببیند، چند  

هفته قبل که او را با چشماتر اشک آلود در بیمارستان  

ر معمویل   دید، فهمید که کار آنها از یک دوست داشیر

ین دلییل بود که بعدها   ر بزرگیر گذشته است و همی 

د!  ک پر حاشیه را ندیده به دل بگی 
   باعث شد مهر دخیر
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ین شان را بهم   برای اینکه مجبور نشود خلوت شی 

بزند، نوه ی کوچکش، شهریار را که همان اطراف  

ر یم زد، صدا زد و گفت :    داشت جست و خی 

 مامان جون یه لحظه بیا.   _ 

پشک نفس نفس زنان به طرف مادربزرگش دوید و با  

 صدای کودکانه اش گفت :  

 بله مامان جون؟   _ 

محبت دست روی موهای پریشان و  مینا خانم با 

 آشفته اش کشید، آنها را مرتب کرد و گفت :  

خونه   _  ر ی عمو سورنو از تو آشیی قربون پشم برم، می 

؟    صدا بزتر

م.   _   چشم االن می 

 دستت درد نکنه پش گلم.   _ 
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شهریار که از همانجا با داد و فریاد کودکانه اش  

مینا خانم لبخندی زد و به انتظار  سورنا را صدا زد، 

ایستاد. نیم خواست شب خوبشان به حاشیه کشیده  

شود و وظیفه ی خودش میدانست تذکری مادرانه به  

 پشش بدهد.  

 عمووو سورنااا!   _ 

ساحل با شنیدن صداتی که هر لحظه نزدیک تر یم  

ون آمد و به عقب   شد، هول کرده از آغوش سورنا بی 

 ده بازویش را گرفت و گفت :  چرخید، سورنا با خن 

، شهریاره بابا!   _  ، االن میفتر  یواش دلی 

 بچه ها خطرناک ترن سورن جون!   _ 

سورنا به حرفش خندید و فقط لپش را کشید، حاال  

ی از خدا نیم   ر روی نقطه ای ایستاده بود که دیگر چی 

 خواست، جز سالمتر همه ی خانواده اش.  
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 رسید و گفت :   شهریار پر رسعت 

 عموجون مامان جون کارت داره!   _ 

 و با همان رسعت هم دوید و رفت.  

 ساحل خندید و گفت :  

 چه بامزه است! فک کنم هم سن حایم باشه نه؟   _ 

 بود با وجود اینکه  
ی

حتر حایم گفتنش هم پر از دلتنگ

 و غم هایش را  
ی

خییل حواسش را جمع کرده بود تا دلتنگ

اما باز گه گداری از زیر دستش در یم  مدیریت کند، 

 رفت.  

ر پشک گفت :   ه به مسی  رفیر  سورنا خی 

م دنبال خونه،   _  فردا از دست شهروز خالص شیم، می 

 دیگه بعدش بچه ها میتونن زود زود بهت رس بزنن.  

جمله اش واضح بود، او همیشه رک و راست بود،  

ی را در لفافه بی  ر ان کند و موضوع بهار و  نمیخواست چی 
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حایم از آنهاتی بود که امیدوار بود رس تفاهمش هیچ  

 وقت با ساحل به مشکل نخورد.  

ون فرستاد و با تکان رس تایید کرد،   ساحل نفسش را بی 

حق به او میداد، نمیشد که برای همیشه آنها را اول  

 پیش خودش بیاورد.  
ی

 زندیک

ر  سد یاد  باز تا روی زبانش آمد از پرستارشان چی  ی بیی

حرف های سورنا افتاد و دلش کیم آرام گرفت، اگر یم  

  
ی

ر مادر زندیک شد فردا رسی به آنها یم زد، بدون داشیر

 خییل سخت یم گذشت.  

 سورنا به طرفش برگشت و گفت :  

م پیش مامان بعد برمیگردم به بحث   _  دلی  می 

 قشنگمون برسیم!  

 و چشمگ به ته جمله اش اضافه کرد!  

 ل از اینکه برود رسی    ع گفت :  اما قب
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راستر امشب یادم بنداز یکم باهم حرف بزنیم، یه   _ 

اتی رو باید بهت توضیح بدم.  
ر  چی 

ر گفت :    و تا تشویش به چشمان ساحل افتاد، مطمی 

 جای نگراتر نیست، همه چی حله!   _ 

وقتر او اطمینان یم داد پس حتما جاتی برای نگراتر  

سورنا که رفت، نفس عمیقر کشید و به کارش  نبود. 

پرداخت،ساعتش روی اپن بود و حتر آن هم یم  

ی که مربوط   ر توانست دلش را قرص کند، اصال هر چی 

 به او بود، برایش عشق و حمایت به همراه داشت.  

  

ماریا که با مادرش حرف یم زد و ریز ریز یم خندید،  

ر که سورنا را دید،  لبخند پر شیطنتر به رویش   همی 

خانه رفت، حاال برادرش را طور   ر پاشید و به طرف آشیی

دیگری یم دید، پس او هم بلد بود با این یال و کوپال  

 باشد!  
ی

 مرد زندیک
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 جانم مامان؟   _ 

 مینا خانم با لبخند نگاهش کرد و گفت :  

 جونت سالمت پشم، بیا اینجا.   _ 

ر آنکه موهایش را مرتب یم کرد، در یک قدیم    سورنا حی 

مادرش ایستاد و یک نگاه کیل به مهمانان انداخت که  

پاک فراموششان کرده بود، حاال حس یم کرد غیبتش  

 واقعا طوالتر شده است.  

 میناخانم دست روی بازویش گذاشت و گفت :  

پشم، هوای دل زن عموتو یکم بیشیر داشته باش،   _ 

ی میگه از آتیش توی دلشه، من ر ظوری نداره  اون اگه چی 

 که.  

آوردن نام زن عمو او را یاد بحث ناراحت کننده ی رس  

شام انداخت، پس قرار بود بازخواست شود، اخم  

 هایش درهم رفت و گفت :  
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ر انگار نمیدونن کامران هر   _  همه یه طوری رفتار میکیر

 روز یه دردرس جدید درست یم کرد.  

ی رو غمش داره؟  سورنا! اون مادره، این  _  ا چه تاثی  ر  چی 

اینکه دل یگ دیگه رو بشکنه، غمشو کم میکنه؟   _ 

ر یم لرزید؟ من   ندیدین چه جوری دست ساحل رس می 

 اینجا نیاوردمش که حرف اینو اونو بشنوه.   

مینا خانم که دلخور نگاهش کرد، سورنا رسی    ع به  

 خودش آمد و گفت :  

 . مامان منظورم شما نبودین، کیل گفتم _ 

 و بعد پیشاتر مادرش را بوسید و ادامه داد :  

  

 ]16:24 30.11.20[  
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ر اول   _  شما که فرشته این! ویل همه باید همی 

بفهمن هر چی بوده به کامران ربط داشته و تمام،  

 هیچکس حق نداره پای زن منو وسط بکشه.  

داشت و حاج احمد،   وس فقط کامران خی  از تعرض سی 

او هم مطمئنا قرار نبود فرد دیگری را باخی  کند،  که 

وس با ساحل را پای ناپدری بودنش   همه خصومت سی 

ر احتمال مخوفر را به   یم گذاشتند و هیچ کس چنی 

ذهنش راه نیم داد، اما سورنا حس یم کرد، زن عمویش  

 داشت میان پشش و ساحل  

ه  رابطه ای پیدا یم کرد که انگار بقیه آن را پنهان کرد 

ر بود که داشت عصت  اش یم کرد.    بودند و همی 

د و به آرایم لب زد :    شانه ی مادرش را فشر

اون هیچی نمیگه حتر شکایتم نمیکنه اما فقط من   _ 

میفهمم هر حرفر چقدر اذیتش میکنه، پس لطفا  
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، بیشیر از زن عمو، ساحل به   ر هواشو داشته باشی 

 توجه احتیاج داره.  

عمه ات خییل ناراحت شد، انگار هنوز باور نکرده   _ 

 بود.  

اشاره اش خییل مستقیم بود و سورنا چقدر از بوجود  

 آوردن گذشته اش پشیمان بود.  

ی نگفت اما چانه اش سخت شد، حس بدی بود،   ر چی 

دلش نمیخواست حاال که زن داشت به دخیر دیگری  

 ربط داده شود.  

خانه چرخی ر د و به عنوان حسن  مینا خانم به طرف آشیی

 ختام حرف هایش گفت :  

شو ازت دری    غ   _  اول زندگیته پشم نذار کیس دعای خی 

کنه، عمه ات و زن عموت خییل حساس تر از قبلن  

ین تاثی  رو براشون داره،  
ین حرف تو بیشیر االن، کوچکیر

نذار دلخوری پیش بیاد، تو که به همه خواسته هات  
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نکن، بجاش کیم  رسیدی اونا که نرسیدنو ناراحت 

 درکشون کن.  

ر    برای گفیر
ر
سورنا در سکوت گوش یم کرد، حرف

نداشت چون نیم توانست از همه ی اتفاقات افتاده  

ی کند.    حرف زده و خودش را می 

م پیش ساحل و تنهاش نمیذارم توام برو پیش   _  من می 

مهمونا، ناراحت میشن صابخونه هم صحبتشون  

 نباشه.  

 *** 

ساحل که برای تثبیت آرایشش داشت به سمت اتاق  

سورنا یم رفت، با نگار روبرو شد که به نظر یم رسید  

مدتر بود از آن باال داشت همه را تماشا یم کرد. اول  

جاخورد و رس جایش ایستاد، نگار آن مار زخیم خوب  

بلد بود نیش بزند، بخصوص که کیس هم آن اطراف  

، هنوز او را ندیده بود، شاید بهیر بود عقب گرد یم  نبود 
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ر   کرد و برمیگشت، لحظه ی سختر بود، نه پای رفیر

داشت و نه دل ماندن، اصال نمیخواست با او بحث  

به پا کند اما اگر نگار یم دیدش دیگر سکوتر به جا نیم  

ر که خواست قدیم بردارد، دست نگار باال   ماند، همی 

رفت تا اشک هاتی را که ت   آمد و به سمت چشمانش 

اذن او داشت یم لغزید، پاک کند. انگار یگ قلب ساحل  

ر شد. همزمان عذاب   د و تمام وجودش غمگی  را فشر

وجدان و غصه هم به دلش شبیخون زد، اما دیگر چه  

ر از   ل همه چی 
کاری از دستش بر یم آمد؟ همان اول کنیر

لشان  همه ی شان گرفته شده بود، هر کدامشان با اعما 

 مسی  را برای خود عوض کرده بودند.  

انگار یگ هلش داد که ت  اختیار به سمت نگار رفت و  

بعد مقابلش ایستاد، آن باال کنار وید هیچکیس نبود تا  

ر   ر آن دو به وحشت بیفتد و همی  از کنار هم قرار گرفیر

 باعث یم شد تا هر دویشان منطقر تر رفتار کنند.  
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ا او را مقابلش دید از جا جهید و دستپاچه  نگار ت 

دست زیر چشمانش کشید، گریه اش هیچ معتر  

ی که هرگز نمیخواست او   ر ، چی 
ی

نداشت جز دلتنگ

 ببیند.  

قبل از اینکه بتواند از محدوده ای که ساحل هست  

 فرار کند صدایش همراه هزاران تن غم به گوش رسید :  

شیر از اونچه که  من تاوانشو پس دادم نگار! خییل بی _ 

  .  تو حتر بتوتر تصورش کتر

قدم های نگار خشکید و ت  نفس ماند، فکرش را نیم  

وع کند.    کرد با این لحن غمگسار رسر

من نمیخواستم سق سیاه زندگیتون بشم، من اصال   _ 

 نیومده بودم تا موندتر بشم.  

نفرت تا گلوی دخیر باال آمد، حاال که او را عاشق  

این حرف ها حکم نمک روی زخم را خودش کرده بود 

 داشت.  
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پر از انزجار به طرفش چرخید و از میان دندان های  

ده اش لب زد :    بهم فشر

اف نمیکنه، نمیاد   _  هیچ هرزه ای به کثافت کاریش اعیر

یکتو ُبُربر بزنم.    بگه اومدم رسر

حرفش ته دل ساحل را خایل و تمام صورتش  را رسخ  

 کرد.  

 او آدم این کارها نبود.   این ت  انصافر بود! 

نفرت کالمش او را به لرزه انداخت، چه خشیم در واج  

به واجش نهفته بود، یک لحظه دلش خواست فرار  

کند اما حاال که آمده بود نباید گفتگویش را نیمه کاره  

 رها یم کرد.  

 آب دهانش را قورت داد و گفت :  

ون  تو حق داری ازم متنفر باشر ام _  ا فقط یه بار از بی 

 به این ماجرا نگاه کن.  
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ه در چشمان آتش   لحظه ای مکث کرد و سپس خی 

 بارش زمزمه کرد :  

تو نمیدوتر اما من کیس بودم که اون بیلرسوت قرمزو   _ 

برات انتخاب کردم و سورنا تولدت بهت هدیه داد!  

؟ من یه  همکالش  میتوتر عجیب بودنشو حس کتر

بیشیر نبودم، اصال یه آدم دیگه بودم، اما یهو دیدم  

 عاشقش شدم.  

اشک نگار چکید و انگار صورتش هم سوخت! چه  

راحت داشت از آمدن میانشان یم گفت و انتظار  

داشت او را درک کند! اصال این دخیر لعنتر برای چه  

 آمده بود؟  

ر که خواست به   این فکر تا پشت لب هایش آمد و همی 

 زبان آورد ساحل گفت :  

ر شما وجود   _  من بخاطر اینکه فقط بودم، فقط بی 

داشتم مجازات شدم، بخاطر اینکه دل یک نفرو  
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ناخواسته بردم مجازات شدم، به خود خدا قسم که  

ناخواسته بود، اما بخاطرش ذره ذره ام جواب پس  

 داد.  

  

 ]16:24 30.11.20[  

ی توی این دنیا  میدوتر میخوام چی ب  ر گم؟ هیچ چی 

نیست که حساب کتاب نشه، من نمیدونم چی شد که  

سورنا بهم عالقمند شد، نمیدونم این برای تو لطف  

 تو چه  
ی

خدا بوده و یا غضبش؟ و نمیدونم توی زندیک

اتفافر افتاد که خدا راهتو از سورنا جدا کرد اما فقط اینو  

ی دیگه هم  میدونم اگه عاقبتتون خی  بود، من و صد تا

مثل من وجود داشت از هم جدا نیم شدید! خدا در  

ر اینکه خودش منو با سورنا آشنا کرد اما بخاطر   عی 

بودنم میون شما دو تا، تنبیهم کرد اونم به بدترین  
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شکل، میفهیم؟ پس بدون اون فقط خدای من  

 نیست که واسه من درست کنه. برای همه است.  

خدا میخواست   یک قدم جلو آمد، در حایل که از 

 کمکش کند، دست نگار را گرفت و گفت :  

من به وقتش میتونم دوستت باشم و یا دشمنت،   _ 

وظیفه نداشتم اینارو بگم، اما نمیخواستم نفرینت  

پشت زندگیم باشه، گفتم تا روشن بیسر و از یه زاویه ی  

  .  دیگه به این اتفاق نگاه کتر

 رفت،  نگار که داشت در خلسه ی حرف های او فرو یم

یکهو به خودش آمد و دستش را محکم پس کشید،  

 حاال که کار خودش را کرده بود برایش روضه یم خواند؟  

هر مجازاتر که شدی حقت بوده و امیدوارم بیشیر از   _ 

، تو چطوری روت میشه بیای و این اراجیفو   اینا بکیسر

ها؟؟ یه  تحویلم بدی؟ چطوره خودتو بذاری جای من؟ 

ه ی ت  رس و پا یه روزی بیاد و کیس که سال ها  
دخیر
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ه، چه حیس بهت   یک زندگیت بوده را ازت بگی  رسر

 حکمت خدا؟  
ی

 دست میده؟ بازم میگ

ل کرد تا همانجا رسش داد نزند.    و خییل خودش را کنیر

مردمک چشم ساحل لرزید و دلش تی  کشید هر چقدر  

د نگار جری تر  ر یم شد. اما با    او با مالطفت حرف می 

همه ی این ها تمام تالشش را کرد تا بدون لرزش صدا  

 بگوید :  

آره بازم میگم! دلیلش خییل ساده است چون یا اون   _ 

 مرد لیاقت منو نداشته و بهیر از اون در انتظارم بوده!  

 کیم جلو آمد و سپس شمرده شمرده اضافه کرد :  

 شدم!    و یا من لیاقتشو نداشتم و باید تنبیه یم _ 

 این را گفت و بدون حرف دیگری ترکش کرد!  
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ی که از خود به جا گذاشت نگاری بود که   ر اما چی 

رنگ از رخش پریده و وا رفته بود، انگار یگ دریچه ی  

 جدیدی به رویش گشوده بود.  

 🍀 

  

]20:42 10.12.20[  

 🍀 

   220_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

پنجشبه رسید، همان پنجشنبه ی معروفر که ماه ها  

فکر همه را درگی  کرده بود، چه دردرس ها که بخاطر  

ر به پا نشده بود! حاال وقتش رسیده بود تا   یک تکه زمی 
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سورنا حسابش را با همه صاف کرده و نفس راحتش را  

ون بفرستد، چند ماه دیگر به سال یم  رسیدند،  بی 

ی روبرو شد که همه ی   ر بار با دخیر سایل که برای اولی 

 اش را تحت الشعاع قرار داد، با خودش فکر کرد  
ی

زندیک

اگر هزار بار دیگر هم به دنیا یم آمد، آن روز باراتر 

ون آمد   همانجا یم ایستاد تا دخیر زیبای پشت دیوار بی 

و آن گرمای پر رسر و شور را در رگ هایش به جریان  

 ندازد! ا

ی بود که یم   ر خوشبختر و حس هر روزه اش چی 

توانست به آساتر روی آن همه بدبیاری چشم بسته و  

 گوشه ی ذهنش را هم بخاطرش مکدر نکند.  

از ماشینش پیاده شده تا وارد دفیر دانش شود، در حایل  

ر طبق حدسیاتش بخی  و   که امیدوار بود همه چی 

ر بود    خوشر بگذرد، امروز  که میگذشت دیگر مطمی 
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ر در دنیا نمیتواند ذهنش را خدشه دار کند   هیچ چی 

چون قرار بود تمام این بلبشو را یک جا با هم  

 بخواباند.  

قبل از اینکه پایش را روی پله ی اول بگذارد یاد امجد  

افتاد، نگهداری از خواهر و برادر ساحل و  رساندن آن  

ش در مقابل شهروز و  همه مدریک که حاال برگ برنده ا

حتر دادگاه کامران محسوب یم شد، مدیون او بود، اما  

به هیچ صورتر یک شب زندان افتادن ساحل را نیم  

توانست از ذهنش پاک کند و این تنها دلییل بود که  

ر تصمیم   میخواست او را هم مجازات کند. برای همی 

گرفت صداقتش را سنجیده و به او یک فرصت دیگر  

آساتر بود، اگر کار درست را انتخاب یم کرد   بدهد، راه

او هم قید مجازاتش را یم زد و صورت حسابش را به او  

یم بخشید اما اگر به خودش فکر یم کرد، او هم بلد بود  

د.    چه رفتاری در پیش گی 
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دستش را روی شماره اش گذاشت و تماس را برقرار  

ی به رهاتی از دس
ر ت همه ی شان  کرد، دیگری چی 

نمانده بود، بعد از تمام اینها یک خواب آرام و ت   

 امن و راحت و خیایل که  
ی

دردرس میخواست، یک زندیک

 بالخره راحت شده بود!  

خییل معطل نشد تا صدای امجد در گوشش پییچد و او  

ینش جدا کرد.    را از تصورات شی 

 یک راست رفت رس اصل مطلب و گفت :  

،  برای شهادت علیه ش _  هروز اگه فرصتشو داشته باشر

 میای جلو یا نه؟  

سوال یکهوتی اش تمام تمرکز امجد را گرفت، آنقدر که  

رسی    ع از جا بلند شد تا از پیش مادر و بچه ها فاصله  

گرفته و وارد اتاق کارش شود، این دیگر چه معتر یم  

 داد؟ منظورش چه بود؟  

؟   _  ؟ یعتر چی  چی
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 پر سوال مادرش بست.  و شتاب زده در را مقابل نگاه 

 سورنا گوشر را به دست دیگرش داد و کالفه گفت :  

امروز یه رسی شکایت نامه تنظیم کردیم الزمه که   _ 

توام حرف های مادر ساحل رو تایید کتر تا شواهد  

مستدل تر از قبل باشه، اما شهروزم هست و ممکنه  

. فقط یه   پیشنهاده!  باهاش روبرو شر

و بعد خداحافظ کوتایه گفت و رسی    ع قطع کرد. حاال  

ر دست او بود، یم توانست این پیشنهاد را   دیگر همه چی 

قبول کرده و خییل زود خودش را به مدریک برساند که  

نزدیک به یک سال برایش تالش کرده و به نتیجه ای  

سورنا عمدا  نرسیده بود، یم توانست هم قیدش را بزند. 

ی نداده بود تا درستر ذاتش برایش   توضیح بیشیر

مشخص شود، نه اسیم از ساحل به میان آورده بود و  

ر شود آدم کمک   نه پرونده اش، فقط میخواست مطمی 
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کردن هست یا وقت عمل برخالف حرف هایش رفتار  

 یم کند؟  

هنوز چند ثانیه ای نگذشته بود که شماره ی امجد  

د، از پله ها باال رفت و در همان  روی صفحه اش افتا

ر آیکون وصل را لمس کرد :    حی 

ش صی  کن جوابشم بشنوی، فکر   _  وقتر سوال مییی

ر رفتارهای مودبانه است!    میکنم از رسی اولی 

متاسفم که رفتار مودبانه ای ازت ندیدم که یاد   _ 

م!    بگی 

خب به نظر یم رسید هر دو برای هم شمشی  را از رو  

 بودند.  بسته 

 _   !  پس الزمه بهیر به گذشته نگاه کتر
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ی که   ر سورنا حوصله ی کلکل نداشت تنها چی 

میخواست بسته شدن این پرونده ی پرماجرا و  

ر نزد ساحل بود.    برگشیر

ی   _  ر نگاه کردم و فهمیدم جز خرابکاری و دردرس چی 

ازت به یادگار نمونده آقای امجد! حاال زنگ زدی که  

 
ی

 چند بار ساحلو  بگ
ی

؟ بگ ؟ حرفای آدماتو تکرار کتر  چی

از مرگ برگردوندی و باید مدیونت باشم؟ کاش  

میفهمیدی تو اگه نبودی هیچ کدوم از این اتفاقات  

 نمیوفتاد!  

ر بار بود که داشت دردرسهای ساحل را   برای چندمی 

مستقیم و غی  مستقیم به رسش یم زد، به نظر خودش  

قسمت خوب ماجرا بود، چون پرونده ی  که این تازه 

 سیاه شده ی او دیگر هیچ وقت پاک شدتر نبود.  

چند ثانیه به او مهلت داد و بعد تلفن را قطع کرد، حاال  

از همان پیشنهادش هم پشیمان بود، مردک! چطور  
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فکر یم کرد آن همه وحشتر که به قلب ساحل داده  

ان بود؟    قابل جی 
 بود، به این آساتر

حش زیر لب نثارش کرد و بعد گام هایش را تند تر  چند ف

برداشت، کیم دیگر شهروز و دار و دسته اش رس یم  

ر طبق میل او پیش   رسیدند و او میخواست همه چی 

 برود.  

حاج احمد که داشت با تلفنش حرف یم زد چشمش به  

سورنا افتاد و رسی برایش تکاند، همزمان که او را به  

 اقش راهنماتی کرد رو به تلفن گفت :  سمت ات 

 روزتون بخی  آقای امجد! یم بینمتون!   _ 

 سورنا با چشماتر گرد شده به سمتش برگشت و گفت :  

 ماتر امجد  _ 

  

 ]20:42 10.12.20[  
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 ؟؟  

حاج احمد تلفن را توی جیبش انداخت و در حالیکه  

 دقیق سورنا را نگاه یم کرد پرسید :  

؟ زنگ زد پرسید  از جلسه ی  _  ی گفتر ر امروز بهش چی 

 یک میتونه بیاد تا علیه شهروز شهادت بده.  

ر بهش جلسه بخاطر چیه؟    _   گفتی 

صدای نسبتا بلندش حاج احمد را بیشیر نگران کرد،  

 کاش به او توضیح میداد این جا چه خی  بود؟  

ش نشست و   ر همراهش وارد اتاق شد، سپس پشت می 

 گیج جواب داد :  

چی شده پشم؟ بازم اتفافر افتاده؟ فقط جوابشو   _ 

سید انگار میدونست امروز   ر دیگه ای نیی دادم اونم چی 

اتی هست.    یه خی 
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ر که حرفش تمام شد سورنا نفس راحتر کشید و   همی 

 خودش را روی مبل انداخت، نمیخواست  
ی

با آسودیک

 صداقت ردش کند، خرد  
ر
حاال که قرار بود از صاف

 ای همراهش بیاید.  شیشه 

 دستر در موهایش کشید و گفت :   

بهش یه فرصت دادم ویل فکر نمیکردم قبول کنه،   _ 

 گفت میاد؟؟  

آره، گفت دیگه براش مهم نیست هویتش از شهروز   _ 

پنهون بمونه یا نه، میخواد یه جور دیگه باهاش تسویه  

 کنه!  

سورنا نشست، وقتر  لبخند موزیانه ای روی لب های 

یم فهمید این جلسه برای چه برگزار شده است، چهره  

 اش دیدن داشت!  

 تو که نمیخواستر اون برگه رو بهش بدی.   _ 
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سورنا چشمان ریز شده ی دانش را ندید گرفت و  

 گفت :  

اگه مدارکش نبود کارمون امروز انقدر راحت نبود،   _ 

 نمیدونم ویل فکر کردم باید کمکش کنم.  

ون از اول طرف شما بود، فقط زیریک شهروز رو  ا _ 

 دست کم گرفته بود.  

آوردن نام شهروز اخم های سورنا را درهم کرد تا با  

 بدخلقر بگوید :  

ر امروز دلم میخواد کد بسته بره   _  حاچ  همی 

ف!   ون، ت  رسر  بازداشتگاه و دیگه کال نیاد بی 

حاج احمد برگه های آماده شده ی پیش رویش را  

 تر کرد و گفت :  مرتب 

ه، یک   _  حاال که امجد میاد احتمالش خییل بیشیر

 مدارک تاثی  گذاره. البته  
شاهد زنده خییل بیشیر از بافر
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اگه بیاد! تموم این مدت خودشو از برادرش پنهون  

 کرده فکر میکتر االن...  

نیم خواست امید وایه بدهد، همیشه سیع کرده بود با  

او حرف زند تا مبادا یک جاتی رو دست   شفافیت با 

 خورده و غافلگی  شوند.  

 سورنا نفس عمیقر کشید و گفت :  

دیگه به خودش و ذاتش برمیگرده، مثل جعبه ی   _ 

 شانسه اگه بازش کنه کل دشمنیو برده اگه نه...  

 و بعد ت  خیال شانه ای باال انداخت.  

  

مامورین پلیس آشنای حاج  کمیر از نیم ساعت بعد 

احمد تمام اتاقش را پر کردند، ماموریتر که قرار بود  

برای باطل کردن شکایت نامه ی شهروز از ساحل آنجا  

 باشند و بعد هم دستگی  کردنش.  
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سورنا هر چند دقیقه یک بار مجبور بود تلفنش را  

چک کرده و جواب ساحل که گزارش لحظه به  

ر که قانعش کرده  لحظه اش را یم خواست، بده د، همی 

 بود.  
ی

 بود حاال اینجا نیاید خودش کار بزریک

روی عکسشان دست کشید و یک لحظه دلش  

خواست صورتش را ببوسد کاری که پیش چشم آن  

 همه آدم کار عجیت  بود!  

ت سفید تکیه زده بود به تخت و   خودش با یک تر رسر

ه بود تا سلقر  ساحل کیم جلوتر از او گوشر را گرفت

 تی کادر عکس و لبخندشان  
ند، تمام حواس دخیر بگی 

بود ت  خی  از سورنا که چشمانش راه گرفته و میان  

آبشار درخشان موهایش خزیده بود! یک دستش را کنار  

فت تا   پای او گذاشته بود و دست دیگرش داشت می 

دسته ی موهایش را گرفته و ریه هایش را از عطر آن  

ما تشر پر ناز دخیر او را از خیالش پرانده و  معطر کند! ا
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د و همان   باعث شده بود ت  هوا رس به سمتش بگی 

لحظه چیک! عکس گرفته شده بود! عکیس که حاال  

هر لحظه نگاه کردنش او را هوایِیهواتی همان اتاق  

 خواب تاریک اما گرمشان یم کرد.  

آنقدر به چشمان خمار و لبخند از ته دلش زل زد تا  

ر  ی میان سینه اش به قلقل افتاد و با گردتر رسخ و  چی 

 دیل تنگ از جا جهید.  

دانش و مامورین گرم صحبت بودند و او از خدا  

ون رفت تا صدای ساحل را شنیده و   خواسته از اتاق بی 

ین را رسکوب کند.    این عطش شی 

  

آن طرف شهر ساحل چهارزانو مقابل آینه نشسته و در  

میان نقش و نگار صورتش داشت به دنبال دلیل این  

همه بدبیاری یم گشت و هر آن که فکر میکرد شاید  

 تمام نشده و این رشته دراز تر از  
ی

ر سادیک امروز به همی 
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این شود، قلبش از هزار جا یم گرفت و درهم مچاله  

 یم شد.  

ر داد، کاش خدا بازهم هوای   آیه کشید و بغضش را پایی 

 نوپای
ی

شان را یم داشت، کاش سورنا را سالمت به  زندیک

ر    همه ی این مشکالت همی 
این خانه برمیگرداند و دفیر

ر یم رفت به جهنم! از   امروز بسته یم شد. اصال آن زمی 

دیشب هزار بار گفته بود که مدت هاست دیگر برایش  

هیچ ارزشر ندارد و سورنا هم قیدش را بزند اما او غد تر  

 به راحتر شکست را قبول کند.  از این حرفها بود که  

تلفنش که زنگ خورد فکر و خیال به یک آن ناپدید و  

حواسش جمع شد، کاش صنم بود که زنگ یم زد، از  

دیشب هر بار شماره اش را یم گرفت با خاموشر آن  

مواجه یم شد و این هیچ معتر نداشت جز اینکه از  

ید رس فرصت دوباره  هدایایش استفاده ای نکرده بود، با
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بهش رس یم زد و تمام تالشش را یم کرد تا کدورت  

 میان او و سورنا را خاتمه دهد.  

شماره ی سورنا را که روی صفحه دید افکارش نصفه  

ی بود که به ذهنش   ر ر چی  ماند، شهروز و خطراتش اولی 

ر برداشت و با دلهره   آمد، شتاب زده روی تلفنش خی 

ر را لمس کرد.    خط سی 

الو سورنا؟ صدای پر نفس نفسش سورنا را خنداند،   _ 

 در حایل که از همه ی آدم های  

  

 ]20:42 10.12.20[  

 دفیر فاصله یم گرفت به آرایم گفت :  

؟   _   جاِنجان سورنا؟ خوت  دلی 

صدای گرفته اش چقدر زیبا و مسحور کننده به گوش  

 کرد!  یم رسید انگار داشت با قلبش بازی یم  
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؟ همه چی روبراهه؟   _  ؟ خوت  من که خوبم، تو چی

 عمو اومده؟  

س آب دهانش را قورت داد.    و پر اسیر

من و همه چی اینجا خوبیم، فقط زنگ زدم صداتو   _ 

 بشنوم، چیه اینجوری گرخیدی؟!  

ساحل از روی تخت برخاست و در حایل که مقابل آینه  

 یم ایستاد لب زد :  

، من دلیل خوت  واسه وحشت  وقتر تو اینجا نیستر  _ 

 دارم!  
ی

 زدیک

چشمان براق و قلت  که داشت برایش پر تپش کوبیده  

ین بود.    یم شد، از نتایج این جمله ی ساده و شی 

سورن فدای دل ناآرومت! یه چن ساعت دیگه   _ 

 اونجام و انقدر دلم برای اذیت کردنت تنگه که...  
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تمام شود، ساحل با صدای  و قبل از اینکه جمله اش  

 آرام و پر نازی ادامه داد :  

 هنوز صورتم از اذیت کردنات قرمزه!   _ 

د که ت   
انگار یگ قلب مرد جوان را محکم در سینه فشر

 طاقت دور خودش چرخید و رسزنش بار جواب داد :  

ساحل!! وقتر خونه نیستم حق نداری اینجوری   _ 

  !  حرف بزتر

ک  ریز خندید و موهای ریخته روی صورتش را پس  دخیر

زد، حاال به چشم خودش هم زیباتر از قبل یم رسید،  

وقتر سورنا با آن چشمان براق قربان صدقه ی قد و  

باالیش یم رفت حق داشت اگر بیشیر از خودش  

 خوشش آید!  

 دوستت دارم! خییل زیاد!   _ 

ون داد و گفت :    سورنا نفسش را به سختر بی 
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 دلی  قلبم!  آخ  _ 

خییل خییل دوستت دارم! انقدر که اگه دریا ها   _ 

  ! ر یش کیر  مرکب شن هم نمیتونن اندازه گی 

 و بعد ریز خندید.  

برای بار دوم بود که قلب سورنا لرزید و دلش برای در  

آغوش گرفتنش پر کشید، این انصاف نبود از پشت  

  تلفن این حرف های زیبا را بشنود. لبخند پر عشقر زد و 

 زیر لب فقط گفت :  

 دور رست بگردم!   _ 

 ساحل دهانه ی گوشر را بوسید و بعد رسی    ع پرسید :  

 یک میای خونه؟    _ 

قلب سورنا هنوز میان آن بوسه ی پر فاصله گی  افتاده  

 بود.  

 سورن جون؟   _ 
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سورن جون فدات! اینجور که تو خطرناک شدی   _ 

م دست حاچ    ر االنه که همه چیو بسیی  برگردم!  همی 

یتر زد و لبش را گاز گرفت، یعتر تا   ک تک خند شی  دخیر

ام متقابل پا بر جا یم ماند؟    ابد این مهر و احیر

یم گم ساحل! از این به بعد برای اینکه کیم از   _ 

ر ذکر   مظلومیت من کم بشه، هر وقت نگات کردم همی 

م بنده  پر برکتو ادا کن، باشه؟ هم خدا رو خوش میاد ه

 اشو!  

صدای مردانه اش وقتر میخواست متقاعد کننده شود  

آن قدر دوستداشتتر به گوش یم رسید که وسط گریه  

هم باعث لبخند روی لب های دخیر یم شد، خودش را  

 با دیل گرم از عطر عشق روی تخت انداخت و گفت :  

 جلو همه؟!   _ 

د و دل پش  تازگیا خوب یاد گرفته بود شیطنت کن

بیچاره را بلرزاند، سورنا از این بازی خوشش یم آمد،  
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این ها نشانه هاتی از همان ساحل شاد و رسمستر  

بود که عاشقش شده بود! لبخندی زد و آرام جواب  

 داد :  

ر، پیش بقیه ت  صدا بگو، من لب خونیم   _  جهنم و ضر

 روبراهه!  

جوات  بدهد،  ساحل خنده ی آرایم کرد و قبل از اینکه 

صدای دانش که سورنا را صدا یم زد به گوش هر دو  

رسید و باعث شد ناخودآگاه مسی  صحبتشان عوض  

 شود.  

دلی  باید برم، مواظب خودت باش، از خونه هم فعال   _ 

ون تا خودم بیام، باشه؟    نرو بی 

 چشم!   _ 

چشم گفتنش هم همراه هزار معجون دلرباتی بود!  

ا به سختر خودش را مجبور کرد تا تماس را به  سورن 
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پایان رسانده و پیش دانش و بقیه برگردد وگرنه این  

 صدای گوش نواز ساعت ها شنیدن داشت!  

 *** 

دود از رس و کله ی شهروز بلند یم شد، چه فکر یم کرد  

کت خشکبار شهر   ین رسر و چه شده بود؟ نه تنها در بهیر

داشت هست و  نیم توانست سهیم شود که حاال 

نیستش را هم از دست یم داد، همه هم تقصی  آن تکه  

زمیتر نفرین شده بود که مثل آتش افتاده بود به  

ماتر نیم گرفت.   جانش، انگار تا بدست نیم آورد سی 

شاید هم بیشیر از این لجش یم گرفت که خودش سال  

ر را مفت به برادر   ها قبل باعث شده بود تا این زمی 

 د.  ناتتر اش بباز 

شت  که با خوتر به جوش آمده در حجره را باز کرده و  

ش توپیده بود که چرا ثریا را هنوز   ت  رحمانه به پدر پی 
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رها نکرده، نیم دانست حرص و طمعش سال ها  

 بعد او را به چه دردرسی خواهد انداخت.  

ر پرید و   آنقدر مانند اسپند روی آتش باال و پایی 

خاتر   صدایش را پس  یف امی  رسش انداخت که حاج رسر

 انداخت. اوج ت   
ی

مندیک بزرگ را بخاطر وجودش به رسر

 به ت  نهایتش رساند که او را تهدید کرد  
ایم را وقتر احیر

تا وصیت نامه را عوض کرده و بیابان خشک و ت  آب  

ز کند، همان قطعه زمیتر که   علف را سهم االرث فریی 

اب نابش شده بود.    حاال رسر

مرد بیچاره که تمام ارج و عزتش را خدشه دار یم   پی 

دید، بالفاصله حجره را بست و شتابان به سمت خانه  

راه افتاد تا وصیتش را عوض کرده و پش ارشد و ت  کله  

اش را آرام سازد، هیچ نیم خواست بعد این همه سال  

ز پش    این راز مگو برمال شود، اگر شکوه یم فهمید فریی 

ثریاست، آن همه عذاب وجدان و مشقتر که کشیده  
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بود به فنا یم رفت، پس بهیر بود با پول پشش را  

 این راز را تنهاتی به  
ساکت کرده و همچنان سنگیتر

 دوش بکشد.  

 🍀 

  

 ]18:16 11.12.20[  

 🍀 

   221_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

بهروز که به طرز رقت  شهروز نگاه مفلسانه ای با 

ی هراسیده بود، انداخت و با خودش فکر کرد کار   ر انگی 

 درست چیست؟  
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چند روز قبل که نفرت آنقدر چشمش را کور کرده  

بود که آدم اجی  کرد و توی روز روشن به خانه ی  

ش را   ر سورنا شبیخون زد، امیدوار بود مدریک که همه چی 

د، پیدا کرده و خودش را از زیر این  لبه ی پرتگاه آورده بو 

فشار وحشتناک برهاند، اما نیم دانست که سورنا  

زرنگ تر از او بود، همان روزی که برگه را در صورتش  

کوبیده بود، نسخه ی اصیل اش را هم به اتاقش در  

خانه ی مادر و پدرش منتقل کرده بود تا مبادا دست  

ه آس و پاس  کیس به آن برسد و حاال این شهروز بود ک 

تر از همیشه مقابل آن همه آدیم که از او دلخوشر  

 نداشتند نشسته بود.  

بهروز که از همان اول قافیه را باخته و خودش را کنار  

کشیده بود، عطایش را به لقایش بخشیده و از اینکه  

عقلش را داده بود دست برادرش حسات  پشیمان بود،  

آخر هم نیم    اما شهروز مردی بود که حتر در لحظه ی
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توانست شکست را قبول کند و حاال رسش پر بود از  

 انتقام و انتقام...  

ی یا   _  خاتر میخوای شکایتتو پس بگی  خب آقای امی 

 نه؟ صدای مامور پلیس بود.  

شهروز نگاه درمانده ای به وکیلش انداخت تا گوتی در  

ر چند دقیقه معجزه ای در بند های کتب قان  ونش  همی 

رخ داده و تبرصه ای رهاتی بخش برایش بیابد اما او هم  

د و   انگار به بن بست رسیده بود که لب بهم فشر

چشمانش را متاسف نشان داد تا بلکه شهروز به خود  

آمده و دست از تلف کردن وقت بکشد و آن برگه های  

 کوفتر را امضا کند.  

اخمو داشت نگاهش یم کرد،  سورنا کنار در ایستاده و 

هنوز دلش میخواست یک دور دیگر خونش را بریزد تا  

بلکه زخم های گذشته ی ساحل را بتواند فراموش کند.  

شهروز هنوز هم وقتر راه یم رفت پایش لنگ یم زد و  
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حسات  چهره اش درهم یم رفت و شاید منصفانه  

 نبود اما سورنا از این ناتواتر اش دلش خنک یم شد.  

دای حرص زده ی شهروز او را از افکارش جدا کرد. به  ص

ر   نظر یم رسید پس از این همه مدت هنوز با پس گرفیر

 شکایتش کنار نیامده بود.  

م و شما زیر   _  از کجا معلوم من شکایتمو پس بگی 

 قولتون نزنید؟  

میخواست از آن صورتحساب پر دردرس حرفر بزند اما  

شد؟ چه یم گفت؟   مقابل آن همه مامور پلیس مگر یم 

داری اش حرف یم زد؟؟ هنوز هم   از خبط و کالهی 

ی از محتوای آن نفهمیده   ر مفلسانه امیدوار بود چی 

 باشند.  

 سورنا ت  حوصله نگاهش کرد و توپید :  
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، من تا   _  این دیگه مشکل خودته! مجبوری اعتماد کتر

شکایت نامه باطل نشه گوشه ی اون برگه رو هم بهت  

 نشون نمیدم.  

 زده و احساسات مامورین را به نفع  
ر
وکیلش تا آمد حرف

 خودشان بشوراند دانش پا در میاتر کرد و گفت :  

، کار ما با اون شکایت نامه تموم نمیشه   _  خاتر آقای امی 

ر و بافر ماجرا که خودتون بهیر یم دونید   در مورد زمی 

 هم باید با هم به توافق برسیم.  

کیم آب روی آتش شعله ور شهروز شد. شاید  و این  

بعدا میتوانست از این همه ماموری که آنجا جمع شده  

بودند آتوتی درآورده و آنها را متهم به رشوه خواری و  

تحت فشار گذاشتنش کند، هر چه بود دیگر چاره ای  

 پیش رویش بود به همان اندازه  
ی

نداشت، ریسک بزریک

 هم راه نجات! اگر  
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را پس یم گرفت باز هم زمان داشت  صورت حساب 

ر اقدام کند،   ر زمی 
تا با دوز و کلک برای پس گرفیر

فعال آن برگه ی کوچک بود که حسات  برایش دردرس  

 شده بود.  

نگاه نامطمئتر به رس تا پایشان پاشید، با دستاتر مردد و  

ناخوش جلو آمد و پای برگه را امضا کرد، چه کار دیگری  

!  از دستش بر یم آمد؟   هیچی

ر که برگه امضا شد و رسگرد افخیم آن را گرفت تا   همی 

روند اداری اش را با اختیاراتر که داشت تقریبا در همان  

اتاق انجام دهد، نفس سخت و جامانده ی سورنا  

ون آمد.    بالخره بی 

خسته شده بود، از همه ی این مشکالت و بیشیر از  

زیر پا گذاشته بودند. حاال  اینکه حق ساحلش را همه 

وزی بود   ین پی 
دیگر قانون به دنبالش نبود و این بزرگیر

که به آن دست یافته بود، با صورتر رایصر و خرسند  



  

  
 3516 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

تکیه اش را از چارچوب در گرفت و جلو آمد، حاال راند  

بعدی آغاز شده بود، نگایه به ساعتش انداخت و  

 فکر کرد چرا امجد نیم آمد؟ برای وصیت  

اف کند اما  نا مه ها به او نیاز داشت، نمیخواست اعیر

 کارشان را حسات  راحت یم کرد.  

د و با صورتر رسخ و   شهروز خودکار را توی دستش فشر

 عصت  گفت :  

 خب حاال نوبت شماست. اون برگه!   _ 

و دستش را منتظر به سمتشان گرفت. سورنا خونشد  

ون کشید   و روبرویش گذاشت.   برگه ای از جیبش بی 

وکیلش بالفاصله آن را برداشت و تا تای آن را باز کرد  

 عصباتر و کیم هم ترسیده گفت :  

اینکه کپیشه! کو اصلش؟ سورنا پوزخندی زد و گفت   _ 

 : 
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ی جلو چشم   _  چه تضمیتر وجود داره برگه رو بگی 

؟!    همه پاره پاره اش نکتر

به آتر غلغله به  این حرف یعتر داشت زیر قولش یم زد.  

پا شد و داد و فریاد شهروز و وکیلش و آدماتی که با خود  

 آورده بود به پا شد.  

ساکت تر از همه بهروز بود که رس و صورتش آنقدر  

رسخ بود که کم مانده بود زیر این همه فشار نفس کم  

بیاورد، مدام دستش دور گردنش بود و اگر جرئتش را  

 کذاتی با تمام قوا فرار یم کرد.   داشت از آن 
 دفیر

 همه با هم جر و بحث کرده و صدایشان را پس رسشان  

  

 ]18:16 11.12.20[  
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انداخته بودند تا اینکه مردی به همراه خانم میانسایل  

کنار چارچوب در ایستاد و باعث سکوت یکهوتی این  

 جمع برآشفته شد.  

وز دیدن داشت انگار عزراییل را  حال و روز شهروز و بهر 

دیده بودند، شهروز دستش را روی قلبش گرفت و ت   

جان از جا بلند شد، ذهنش برای یادآوری آن زن داشت  

به در و دیوار خودش را یم کوبید اما چشمان کینه جوی  

 قابل شناساتی بود.  
 ماتر امجد به آساتر

ه؟   _   ای..این جا چه خی 

گفت و با مردمک های لرزانش به  این را نفس بریده  

طرف سورنا برگشت، انگار التماس یم کرد این کار را  

 نکرده باشد.  

امجد دستش را به طرف مادرش گرفت تا او را رو به  

 داخل راهنماتی کند و سپس رو به کل جمعیت گفت :  

 سالم ماتر امجد هستم.   _ 
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ثریا خانم هم به تبعیت از پشش سالم کوتایه گفت  

 خل آمد.  و دا

سورنا با چهره ای باز شده داشت نگاهشان یم کرد،  

تعداد برادرها زیاد شده بود و جالب بود که شهروز و  

 بهروز از این حقیقت هولناک قرار بود پاتک بخورند.  

 و مادرش روی مبل دو نفره ای که گوتی از قبل  
ماتر

 برای آنها خایل مانده بود نشستند.  

امجد که فکر یم کرد برای پرونده ی کامران به این  

جلسه فراخوانده شده بود، حاال یم دید که ماجرا کامال  

یک طور دیگر بوده است پس سورنا بخاطر محک  

ی از پرونده ی ساحل نگفته بود یک لحظه   ر زدنش چی 

از اینکه به حرف مادرش گوش داده و برای آمدن  

کرده بود از ته دل خوشحال شد.  موافقتش را اعالم  

ر داشت،   بدون شک حاال مقابل سورنا حرفر برای گفیر
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به امید دیدن ساحل آمده بودند و حاال انگار قرار بود  

 به طور اختصایص با برادرهای ناتتر اش روبرو شود.  

هر آنچه که الزم بود از در باز شنیده بود و حاال هر دو  

یع شهروز چه  یم دانستند برای محکوم کردن قط

ر صورت   ش برای گرفیر بگویند؟ فقط احتماال مسی 

حسابش به کل عوض یم شد که آن هم فکر کرد، فدای  

رس برادر زاده اش که به قول سورنا پرونده اش را بخاطر  

 او سیاه کرده بود!   

پس از لحظاتر طوالتر که برای برادرها داشت به کندی  

شکست و  یک قرن یم گذشت بالخره امجد سکوتش را 

 گفت :  

داری آقای   _  من هم یگ از شایک های پرونده ی کالهی 

خاتر هستم. از ایشون به جرم فریب قانون و   امی 

خاتر شکایت دارم.    برادرزاده ام ساحل امی 
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ی با صدای بلند منفجر شد که رنگ از رخ   ر انگار چی 

قلبشان  شهروز و بهروز پرید و مثل کساتر که به 

 شلیک شده بود ت  نوا تکرار کردند :  

 برادرزاده؟؟؟   _ 

ثریا خانم که در سکوت فقط نگاهشان یم کرد و شاید  

ظلم هاتی را که در حق پش مرحومش کرده بودند به یاد  

 یم آورد با چشماتر خیس از اشک به آرایم زمزمه کرد :  

خاتر    من ثریا امجد، همش دوم خدابیامرز  _  یف امی  رسر

هستم، منم از ایشون شکایت دارم. بخاطر اعاده ی  

حیثیت از همش مرحومم. من از شاهدین شت  هستم  

یف مجبور شد وصیت نامه رو عوض کنه و   که حاج رسر

ز   وزی رو به نام پشم مرحوم فریی  ر پی  قطعه زمی 

خاتر بزنه، اونم در حایل که پش بزرگش شهروز   امی 

خاتر مجبورش    کرده بود.  امی 
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شوک ها یگ از پس از دیگری داشت به تن و بدن  

لرزیده و ترسیده ی برادر ها زده یم شد، این لعنتر ها  

 دیگر از کجا پیدایشان شده بود؟  

رسگرد افخیم از جایش برخاست، لباسش را تکاند،  

ون کشید.   نفس عمیقر کشید و دستبندش را جیبش بی 

ق توی دستش بود،  حاال چشم همه به او و دستبند برا

 بهروز که علنا پس افتاده بود. 

ون کشید مقابل   مامور دیگر برگه ای از جیبش بی 

 شهروز گرفت و گفت :  

شما به جرم فریب قانون و جعل اسناد بازداشتید،   _ 

حق دارید سکوت اختیار کرده و از پاسخ دادن به هر  

ف و یا  پرسش از جانب پلیس امتناع کنید. هر حر 

 عملتون ممکنه در دادگاه علیه شما استفاده بشه.  

 سپس رو به ماتر و مادرش کرد و گفت :  
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شما هم لطفا برای ثبت شکایت به شعبه...   _ 

 مراجعه کنید.  

خب به نظر یم رسید موفق شده بودند، تمام این  

جلسه یک دام بزرگ، برای برادرها بود. شکایت نامه ای  

کرده بودند حاال با وجود ماتر و مادرش  که از قبل آماده  

بیش از پیش معتی  شده بود و دیگر جای هیچ شبهه  

ای برای بازداشت او نیم ماند، گرچه که در تمام جیک  

و پوکش بهروز هم سهیم بود اما آن کیس که مدام از  

 خودش مدرک به جا گذاشته بود شهروز بود و بس!  

  

و  ز سورنا، شهروز را دستبند زدند و  مقابل چشمان پی 

کشان کشان بردند. چشمانش دو گوی آتش بود اگر  

دستش باز بود شگ نبود که با تمام قوا برای انتقام به  

سمت سورنا حمله یم کرد. ماتر ایستاد و دست در  

کای   جیب نگاهشان کرد، حاال دیگر فقط باید با رسر
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کت صحبت یم کرد تا علیه شهروز شهادت داد  ه و  رسر

پول های از دست رفته اش را زنده کنند، دیگر همه  

ر برمال شده بود. با خودش فکر کرد احتمال قبول   چی 

کردن همکارانش هم زیاد بود وقتر شهروز یم افتاد  

پشت میله های زندان اعتبارش یک شبه رنگ یم  

باخت و واضح بود که کمیر کیس دوباره یم توانست به  

خوت  بود تا خودش روی    او اعتماد کند و این فرصت

 صندیل او نشسته و همه را با خودش متحد کند.  

سورنا با چشماتر براق به حاج احمد نگاه کرد و سپس  

قدم جلو گذاشت و بغلش کرد، شاید باید دستش را هم  

ر   یم بوسید که تمام این چند ماه پشتش بود و همه چی 

را بوسید و از   را به نفعش پیش برده بود. شانه اش

 اعماق وجودش  

  

 ] لب زد : 18:16 11.12.20[ 
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، در حقم پدری کردین، محبتتون رو   _  ممنونم حاچ 

 هیچ وقت فراموش نمیکنم.  

د و گفت   حاج احمد لبخند پدرانه ای زد، بازویش را فشر

 : 

الیه دیگه کارت به حکیم و حاکم نیفته پشم!   _ 

ر بخی  تموم شد!     خوشحالم که همه چی 

 ساحل کجاست پشم؟   _ 

صدای پر تمنای ثریا خانم باعث شد جواب در دهان  

سورنا مانده و به عقب برگردد، این زن جز این سوال  

ی برای پرسیدن نداشت!   ر  دیگر چی 

همان لحظه چشمش به شهروز افتاد که وسط راه  

برگشت و نفرت بار نگاهشان کرد، انگار او هم منتظر  

ر را بشنود.  بود هم  ی 
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ر بار تکان خورد،   قلب سورنا از دیدن این نگاه رسر

 نفهمید چرا اما یکهو زبانش چرخید و گفت :  

ر تو ماشینه!   _   پایی 

حتر اگر یک درصد احتمال انتقام یم داد نمیخواست  

به او فرصت بدهد تا نقشه ای برای اذیت کردن ساحل  

به آن  بکشد. رسش همان لحظه پر شد از احتماالتر که 

چشمان شیطاتر شهروز یم خورد، پر عجله از دانش  

 خداحافظر کرد و رو به ماتر و مادرش گفت :  

ممنون که اومدین، من و ساحل فردا شب برای دیدن   _ 

 بچه ها یه رس یم زنیم بهتون، البته اگه مشکیل نیست؟  

گل از گل ثریا خانم شکفت و در حایل که رس از پا نیم  

ناخت نگاه هیجان زده ای با پشش که هنوز به مسی   ش

ر شهروز نگاه یم کرد، رد و بدل کرد و گفت :    رفیر

معلومه که نیست، خونه ی خودتونه پشم! قدمتون   _ 

 رس چشم، خوش میاید!  
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ر رفت،   سورنا ممنونیم گفت و با دو، پله ها را پایی 

باید به رسعت خودش را به ساحل یم رساند تا بعدا  

فکری برای دردرس های احتمایل شهروز هم پیدا کند.  

قلبش ت  خود گواه بد نیم داد، نیم خواست کار نیمه  

د.    کاره ی شهروز پایان بگی 

ماشینش را که دید دوباره خیالش راحت شد که کیس تا  

نزدیک نیم آمد از پس آن شیشه های دودی نیم  

ر خالیست و یا کیس در آن هست؟    فهمید ماشی 

ر پلیس داشت   شهروز و بهروز سوار شده بودند و ماشی 

راه میوفتاد. یگ از آدم های شهروز با رسعت زیاد از  

ر پلیس فاصله گرفت و سوار ماشینش شد، سورنا   ماشی 

از این عجله ی نامفهومش هیچ حس خوت  نگرفت،  

نمیفهمید اما قلبش یکهو مثل سی  و رسکه به جوشش  

دعاتی خواند و به رسعت سوار ماشینش  افتاد، زیر لب  
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شد، همان لحظه امجد را دید که او هم با رسعت  

ر یم آمد، اه لعنتر ها!    داشت از پله ها پایی 

 چه مرگشان بود؟  

اخم هایش درهم رفته بود، قلبش یم تپید و  

نمیتوانست مانع دلشوره ی عجیب غریبش شود.  

 تلفنش را برداشت تا به  

اب زنگ زده و از او کمک بخواهد که صدای جیغ  شه

الستیک هاتی بلند شد و در همان یک ثانیه امجد را دید  

که او هم سوار ماشینش شد و بلند بلند مواظب باش  

فریاد یم زد، تا به حکم غریزه به طرف صدا چرخید،  

ماشیتر را دید که خالف جهت و با رسعت رسسام  

آمد. مغزش در   آوری یک راست داشت به سمتش یم

یک ثانیه آژیر خطر را اعالم کرد، تا به خودش جنبیده و  

از طرف درب شاگرد خارج شود، صدای مهیب یک  

 تصادف گوش خراش تمام خیابان را گرفت.  
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ر تکان   شیشه ها به یک آن فرو ریخت، ماشی 

وحشتنایک خورد، رسش محکم به صندیل ها کوبیده  

شکسته ها  شد و قطرات خوتر بود که روی شیشه 

 پاشیده شد.  

 🍀 

  

 ]06:42 12.12.20[  

 🍀 

   222_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

 انگار دنیا همان لحظه ایستاد، درد، درد، و تماما درد!  
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ر   رسر پایی  ون غلید و حس خییس که داشت رسر خون بی 

یم آمد او را متوجه کرد که این سوزش عمیق و ناگهاتر  

 خاطر به جانش افتاده است.   از چه  

ر های در حال حرکت وحشت زده و با چشماتر از   ماشی 

حدقه در آمده روی ترمز زدند، صدا ها بلند بلند به  

ر   گوش یم رسید، مردم داشتند به سمت هر سه ماشی 

یم دویدند و از اینکه شاهد یک تصادف از روی قصد  

ر از همسایه ها  بودند، شوکه شده بودند. چند نف

خودشان را از پنجره های خانه ی شان آویزان کرده و با  

ر توی خیابان زل زده    پریده به تصادف خونی 
ی

رنگ

بودند، حاج احمد و ثریا خانم که با دیدن حال منقلب  

ماتر پشت رسش به راه افتاده بودند، خدا خدا یم کردند  

  آن صدای مهیب به افراد توی دفیر مربوط نشود، اما 

ر آمدند با دیدن   ر که نفس نفس زنان از پله ها پایی  همی 
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صحنه ی فجیع پیش رویشان، رس جا میخکوب  

 ماندند.  

حاج احمد دستر روی رسش گذاشت و یا ابالفضل رس  

ر پشش را تشخیص داد کم  داد، ثریا خانم که ماشی 

مانده بود وسط خیابان از حال برود، جیغ زد و به رس و  

رتش کوفت اگر او را هم از دست یم داد دیگر  صو 

 پر درد دوام بیاورد.  
ی

 نمیتوانست در این زندیک

د ساحل که همراه سورنا بود و   نیم دانست کدام را بگی 

 یا پش بیچاره اش را؟  

ر ها دوید، کاپوت های مچاله   حاج احمد به طرف ماشی 

ون یم آمد.   شده و دودی که داشت سخاوتمندانه بی 

ر ح امل شهروز و بهروز ایستاده و با بهت به  ماشی 

صحنه ی تصادف زل زده بودند، رسگرد روی شیشه ی  

ر کوبید و به افرادش دستور حرکت داد :    ماشی 
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ر   _  معطل نکنید برید مرکز، آژیر رو بذار روی ماشی 

ر پلیسه، راه براتون باز کنند.    معلوم شه ماشی 

 :  و سپس رو به شهروز کرد و با لحن خشتر غرید 

از حاال به بعد این پرونده میفته دست من، تا ثابت   _ 

نکنم کار تو بوده دست نمیکشم مرتیکه! جلو این همه  

مامور دستور سوقصد میدی؟ فقط دعا کن اون پش  

یش نشده باشه.   ر  چی 

گرچه که ته دل شهروز رختشوتی به پا بود اما مزبورانه  

نشان دهد، امیدوار بود  تالش میکرد تا خودش را محکم 

به به قدری بوده باشد که هر دویشان را از پا   ضر

انداخته و ارزش اضافه شدن این جرم به خطاهای تمام  

 نشدتر اش را داشته باشد.  

 تونستر ثابت کن.   _ 

ر با رسعت به راه افتاد.    و همان لحظه ماشی 
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رسگرد دندان قروچه ای کرد و به طرف سه ماشیتر  

 کوبیده شده بودند به راه افتاد.  که بهم  

خدا یم دانست اگر امجد با آن رسعت نیم رسید چقدر  

ر ضارب مرگبار تر میشد.   به ی ماشی   ضر

به منحرف شده و چرخ عقب   ر سورنا از شدت ضر ماشی 

ر   و جلوی سمت راستش توی جوب رفته بود، ماشی 

ر او فرو رفته بود و   ضارب درون سمت چپ ماشی 

امجد که با رسعت خودش را رسانده بود تا پوزه ی  

به کم کند جاتی میان  
ر را کج کرده و از شدت ضر ماشی 

ر سورنا و ضارب قرار گرفته بود.    ماشی 

 یک تصادف مثلتر پر خسارت.  

خییل نگذشت که آمبوالنس پر رس و صدا از  راه رسید  

و مردم حلقه زده را پس راند. مثل همیشه تلفن های در  

داری یم کرد.  دست ر فیلمی   شان داشت از صحنه ی خونی 
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ر رس مردم داد زد و دستور عقب نشیتر   رسگرد خشمگی 

ر را به   داد، داشتند با کارهای نادرستشان جان مجروحی 

ر خیالشان هم نبود.    خطر یم انداختند و عی 

حاج احمد با رنگ و روتی زرد و دهاتر خشک شده توی  

ر را باز کرده و از حال سورنا   جوب رفته بود  تا در ماشی 

جویا شود، اما نیم شد، در بخاطر برخورد با دیواره ی  

ه اش دیگر کار نیم کرد، از پس   جوب، تو رفته و دستگی 

ر تار و ناواضح بود   آن شیشه های شکسته هم همه چی 

 افتاده بود.  
ی

 و قلب حاج احمد توی سینه اش به بیچاریک

 بل داد زد و گفت :  دوباره بلند تر از ق

 سورنا؟ حالت خوبه؟ پشم؟؟   _ 

ثریا خانم در حایل که کنار امجد بود یک چشمش  

ر سورنا بود، با ضجه و زاری رو به حاج   سمت ماشی 

 احمد کرد و گفت :  
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نوه ام، ساحل، اون چطوره؟؟ و رو به پرستاران با   _ 

 التماس نالید :  

ر اون  _  م باشی 
تازه از یه  تو رو خدا مواظب دخیر

 تصادف نجات پیدا کرده.  

حاج احمد وسط ناله هایش به طرفش چرخید، کیم  

عصت  بود، انگار هر ناگواری را که برای سورنا رخ  

 میداد، از چشم ساحل یم دید.  

 غرغرکنان توپید :  

 نوه تون همراش نیست، بخاطر شهروز اینو گفت.   _ 

و مادرش این حرف را    چند ثانیه طول کشید تا ماتر 

حالچ  کرده و متوجه شوند، هدف سورنا چه بوده  

است؟ نفس راحتر که از سینه ی شان بر میخاست  

 نشان میداد چقدر از نبودن ساحل خوشحال شده اند.  
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د   ی خودش را به دست پرستاران سیی امجد با حال بهیر

ی تمام  و با خودش فکر کرد، یک از دست این دردرس ها

نشدتر شهروز قرار بود راحت شود؟ اصال یک قرار بود  

ای کارهایش برسد؟ به عالم و آدم داشت بد و   او به رسر

اف  اه یم گفت، اگر با خودش روراست بود باید اعیر بی 

ر این کار را   یم کرد فقط بخاطر حضور ساحل در ماشی 

ر نبود اما شاید اگر میدانست سورنا   کرده بود، مطمی 

ن وقت اینطور جان نثارانه خودش را سیی بال  تنهاست آ

 نیم کرد.  

  

ون دویدند و حاج احمد را پس   پرستاران از آمبوالنس بی 

زدند، باید یم گذاشت کارشان را انجام دهد، اما او دل  

 نگران تر از این حرف ها بود.  

  

 ]06:42 12.12.20[  
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خواهش میکنم بگید حالش چطوره؟ پرستار او را   _ 

 و مضطرب گفت :  پس زد 

 آقا برید کنار! بذارین ببینیمش.   _ 

در را به سختر و به کمک میله ای که رسگرد از ماشینش  

آورده بود باز کردند، سورنا نیمه جان و در حایل که  

خون سینه اش را پوشانده بود به سختر نفس یم  

رمق  کشید، حاج احمد تا او را دید  وحشت کرد! انگار 

از تنش رفت که سست و ت  جان روی لبه ی جوب  

 یک کف دست  
ی

آوار شد و افتاد. تکه شیشه ای به بزریک

مستقیم توی گلویش فرو رفته بود و خون با رسعت  

ون یم غلید، صدای خرخر پر   داشت از میان زخم بی 

ر یم پیچید و مثل ناقوس   درد و نفس نفسش توی ماشی 

 یگشت.  مرگ داشت به گوش حاج احمد برم

ر که پرستار این صحنه را دید، وحشت زده داد زد :    همی 
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رگ گردنش بریده، خون ریزیش شدیده، چند تا   _ 

ر بیارین.    دستمال تمی 

حاج احمد دوباره یا ابوالفضل گفت و روی رسش  

ر پشش عجز و ناله رس   کوبید، ثریا خانم که کنار ماشی 

  یم داد تا این صدا را شنید قلبش هری ریخت و ب 
ی

ا رنگ

 زرد رس باال آورد.  

اگر بالتی رس آن پش یم آمد نوه اش هم از دست یم  

 رفت.  

ر پیاده یم شد   امجد به کمک پرستاران داشت از ماشی 

ابرویش شکافته و صورتش داشت کبود یم شد اما حال  

ر   کیل اش روبراه بود. او هم ترسیده نگاهش به ماشی 

ر  مچاله شده ی  سورنا بود. همه داشتند به ماشی 

آمبوالنس منتقل یم شدند جز سورنا که بخاطر فرو  

ون آوردنش هم   ر حتر بی   شدید یک طرف ماشی 
ی

رفتگ

 همراه چالش فراوان بود.   
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چند تا مامور پلیس برای همرایه ضارب وارد  

آمبوالنس شدند و حاال نییم دیگر از پرستاران دور  

ر سورنا بسیج شده بود  ند تا فکری به حال جوان  ماشی 

 خون آلود درونش کنند.  

ر معلق شده بود، با یگ از   پرستاری که وارد ماشی 

دستمال ها، تکه خرده های شیشه را که روی سینه اش  

ریخته بود، به آرایم پس زد، سپس اطراف شیشه ی  

 را که توی گلویش رفته بود، نرم نرم پاک کرد،  
ی

بزریک

تنایک بود، یم ترسید ذرات کوچک شیشه  اوضاع وحش

توی زخم رس بازش فرو رفته و مشکل وحشتناک تری  

 ایجاد کند.  

 پرستار به عقب چرخید و به یگ از همکارانش گفت :  

ر کنم.   _   نورو بگی  باالتر، میخوام اطراف شیشه رو تمی 
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سورنا چشمانش را بست تا مبادا درد طاقتش را طاق  

این شیشه ی بزرگ، سیب  کند و مجبور شود با 

 گلویش را جابجا کند.  

د و با صدای دلگرم کننده   پرستار دستش را به نریم فشر

 ای گفت :  

خوب مییسر پش، ما اینجا حواسمون هست. فقط   _ 

  .  یکم باید تحمل کتر

 سورنا ت  جان تر از آتر بود که حرفر زده و یا تایید کند.  

وع یم شد    سوزش مرگباری داشت از  رس انگشتانش رسر

و به قلبش یم رسید. شیشه ی لعنتر مثل یک دسته  

سوزن زهرآلود گلویش را خراشیده و همزمان درد  

قابل تحمیل به رسارس بدنش پخش یم کرد.    غی 

پرستار فوت پر قدرتر روی گلویش کرد تا ذرات سبک  

ر بریزند.    شیشه از روی گردنش پایی 
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اطراف گردنش  خون بخاطر فوت محکمش به 

متمایل شد و خییس اش مورمور دردنایک به جانش  

انداخت. نه تنها دستانش را، که هیچ کدام از اعضای  

بدنش را هم نیم توانست تکان دهد. پهلوی سمت  

راستش انگار که همزمان چند باتوم محکم خورده بود،  

به   خرد شده و در گردنش درد جان فرساتی در اثر ضر

 ایجاد شده بود.  

ون یم غلید و رفته رفته رنگ   خون گرمش هنوز بی 

صورتش داشت به زردی یم گرایید. دیگر وقت چنداتر  

برای پرستار نمانده بود باید هر چه زودتر مسی  خون  

ریزی را یم بست اما مشکل ذرات شیشه ای بود که  

روی گردنش هنوز مانده بود، ذرات کوچگ که برق یم  

آنقدر روی گردنش را فوت کرد تا بالخره  زد، پرستار 

خیالش راحت شد و حس کرد وقت چسباندن حوله به  

 آن تکه شیشه ی لعنتر است. 
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 رسش را کنار گوش پر خونش پیش آورد و گفت :  

شیشه رو نباید دربیارم، چون نزدیک شاهرگته، ویل   _ 

این حوله رو میذارم زیرش، اولش تی  میکشه بعد دردش  

؟  آروم تر میش  ه، میتوتر تحمل کتر

 مگر چاره ی دیگری هم داشت. 

 به آرایم پلک زد.  

 لعنت به آن نمک به حرام شهروز!  

 زهرش را بازهم ریخته بود.  

همان لحظه که پرستار میخواست کارش را آغاز کند  

صدای زنگ تلفن سورنا بلند شد، گوشر افتاده بود آن  

ر زیر یک کوه شیشه شکس  ته.  پایی 

ی گفت که به گوش   ر با صداتی که در نیم آمد چی 

هیچکس نرسید. پرستار تا حرکت لب هایش را دید رس  

 به سمتش خم کرد و گفت :  
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ی میخوای؟ سورنا دوباره تکرار کرد :   _  ر  نفهمیدم چی 

 تلفنم.   _ 

 پرستار لبخواتر کرد و گفت :  

 االن وقتش نیست پش، بذار برای بعد.   _ 

 مرصانه لب زد :  سورنا 

 مهمه.   _ 

 و از درد زیاد تمام بدنش به فغان افتاد.  

چشمانش براق شده بود و اشک داشت نرم نرم از  

گوشه ی چشمش یم لغزید. مرگ مثل سیایه داشت او  

را فتح یم کرد، حاال دیگر سو از چشمانش رفته و کم کم  

ر برایش محو یم شد.    همه چی 

 درد های گزنده دوباره لب زد :   با همه ی این

 لطفا.   _ 
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پرستار نگاه کالفه ای به او انداخت و رو به همکارانش  

 گفت :  

 تلفنش زیر پامه، یگ برش داره.   _ 

حاال همه جا تار و مبهم شده بود، مستر خواب به  

ل باز نگه   چشمانش شبیخون یم زد و دیگر کنیر

 داشتنشان داشت از دستش در یم رفت.  

د دوباره   قبل از اینکه درد غی  قابل تحمل امانش را بی 

 لب زد  

 : 

 نذار بفهمه تصادف کردم.   _ 

  

 ]06:42 12.12.20[  

ر   دست پرستار که پر رسعت داشت اطراف زخم را تمی 

 یم کرد با دیدن حرکت لب هایش، خشک شده ماند.  
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 پس پای یک دخیر در میان بود! 

 محوی زد و رسزنش بار گفت :  لبخند 

؟   _   پش اوضات قرمزه هنوز فکر فردین بازتی

 همکارش گفت :  

 پیداش کردم، چیکارش کنم؟   _ 

پرستار همانطور که نگاهش به زخم ناسور مقابلش بود  

 گفت :  

بده دست یگ از آشناهاش، فقط اگه زنش بود   _ 

 نفهمه تصادف کرده.  

خوب جفت و جور  زنش را شانیس گفته بود و از قضا 

 شده بود.  

صدا منتقل شد و به گوش حاج احمد که مثل پاندول  

ین   ساعت در رفت و آمد بود، رسید. دیدن پش بهیر

دوستش آن هم در حایل که خون از رس تاپایش رسازیر  
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بود داشت قلبش را از درد رس یم کرد. بالفاصله  

کرده بودند، از    فاصله ای را که پرستاران برایش ایجاد 

ر برد و تلفن را گرفت.    بی 

سورنا حاال کیم خیالش راحت شده بود، حاج احمد  

کارش را بلد بود، اگر دخیر یم فهمید اینجا چه رخ داده،  

 بدون شک به آغوش مرگبار سایکوز برمیگشت.  

  

ون   صندیل به سختر خوابانده شد تا راه برای بی 

پرستاران در را تا به انتها  آوردنش راحت تر شود، یگ از 

کشید و پرستار دیگر رو به بقیه همکارانش که همراه  

 برانکارد منتظر ایستاده بودند گفت :  

ر که به رسعت منتقلش کنیم، نباید بیشیر   _  آماده باشی 

 جابجاتی  
ر از این خون از دست بده، فقط حی 

حواستون به دست راست و رسش باشه. دستش در  

 رفته و احتمال رگ به رگ شدن گردنش هم هست.  
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 ]07:48 16.12.20[  

 🍀 

   223_ پارت#

 آب  _ در_ افتاده_ ماه#

اده  _ یگانه# ر  علی 

  

حاج احمد که داشت از جمعیت و رس و صداها فاصله  

میگرفت تا جواب تلفن سورنا را بدهد با دیدن همهمه و  

پرستاران افتاده بود، قید جواب  تکاپوتی که به جان  

دادن را زد و برگشت، رنگ پریده ی سورنا رمق را از تن  

همه ی کساتر که آنجا ایستاده بودند، برد، صدای  

مردم که با ت  رحیم تمام در این باره اظهار نظر یم  

کردند به خوت  به گوش یم رسید، هر کدامشان دکیر  
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ندنش حرف یم  شده و داشتند از زنده ماندن و یا نما 

 زدند.  

برانکارد که از پیش چشم حاج احمد برده شد، هری دل  

مرد بیچاره ریخت و وا رفت، چشمان بسته ی سورنا و  

خون وحشتنایک که هنوز بند نیامده بود، همه ی تنش  

را سست کرد، همانجا کنار خیابان نشست و با خودش  

فکر کرد با این حال پریشان به خانواده اش چه جوات   

 بدهد؟  

ر آمبوالنس شده   امجد و مادرش که حاال وارد ماشی 

 پرستاران خودشان را کامال  
ی

بودند، با دیدن شتاب زدیک

کنار کشیدند تا مبادا در کارشان اختالیل ایجاد شود،  

ماتر نگایه پر نفرت به مرد ضارب انداخت و در دلش  

ا بست، حیف که یک گوشه ای   او را به باد فحش و نارسر

ر نیم کرد دمار از روزگارش  از هوش رف ته بود و اال تضمی 

 در نیاورد.  
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ر به رسعت به راه افتاد، صدای   در بسته شد و ماشی 

آژیرش بلند و رسا به گوش یم رسید و همه را از رس  

راه خود پس یم زد، ثریا خانم که دل دیدن سورنا را با  

ز ریز  آن همه خون نداشت، چشمانش را بسته بود و ری 

هق هق یم کرد، امجد به آرایم و ت  صدا از پرستار  

 پرسید :  

 زنده میمونه؟   _ 

و درست لحظه ای که چشمان پرستار با ناامیدی روی  

هم افتاد و سکوت کرد، قلب امجد هم بالخره تکان  

خورد و وحشت روی صورتش رد انداخت. با تمام  

نارضایتر و ناخوشایندی که از او داشت دلش نیم  

است او را اینطور نیمه جان ببیند. او تنها کیس بود  خو 

 که بلد بود از برادر زاده اش چطور مراقبت کند.  

آمبوالنس رسید، برانکارد با رسعت باال به درون بخش  

منتقل شد در حایل که تمام مدت سورنا بیهوش بود.  
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ر پرستار امجد را آماده ی   آن نگاه رسگشته و نامطمی 

های ناخوشر کرده بود.    شنیدن خی 

 *** 

بوی حلوا و گالب، گل های لیلیوم و گالیل، صوت  

الرحمن، و از همه بدتر هق هقر که تمام نیم شد، به  

ی از آنچه که رخ داده بود،   ر خوت  جلوه ی غم انگی 

 ایجاد کرده بود.  

زن و مرد، پی  و جوان گله به گله ی قرص زیبای خانزاده  

بودند، کیس نبود که در این مصیبت جان    ها را پر کرده

فرسا غم افشاتر نکند، هر قاب عکیس که از او به دیوار  

ها آویخته شده بود مثل مرثیه آتش به جان عزاداران 

 یم انداخت.  

زتر همان اطراف در حایل که خرماتی دست نوه ی   پی 

 کوچکش یم داد با غصه زمزمه کرد :  

 میگن تازه نامزد کرده بوده!   _ 
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 و با این حرف غم همه را تازه کرد.  

 زتر دیگر گفت :  

م برای دل پر خون مادرش، جوونش فقط  _    24بمی 

 سالش بود.  

 باز بقیه آه کشیدند و هق زدند.  

صدای شیون بلندی از آن طرف خانه توجه همه را به  

خود جلب کرد، مینا خانم دوباره از حال رفته بود، یم  

ر باری بوده است   گفتند از دیروز تا به حال این صدمی 

ر که بهوش یم آمد و با این فاجعه   که غش کرده. همی 

روبرو میشد دوباره روز از نو و روزی از نو. مگر این درد  

 داشت؟  
ی

 کهنگ

پریوش و نگار با دو چشم پرخون مانده بودند چه کنند؟  

 یگ گفت :  

ش پیشش بود.    _   کاش دخیر
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 جواب داد :  و دیگری   

ی بیمارستانه.   _   اون طفل معصومم بسیر

او رفته بود و به معنای واقیع از خودش ویرانه به جا  

 گذاشته بود.  

رد غم در هر طرف هویدا بود، انگار خاک مرگ همه جا  

پاشیده بودند، شادی از آن خانه و آدم هایش  

 خداحافظر کرده بود.  

  

ستان حاال چه غم  ر تر از همیشه شده بود،   قی  انگی 

شاید هر کس که از آن حوایل رد یم شد و چشمش به  

 یم افتاد همینطور ناله رس  
ی

های لعنتر خانوادیک این قی 

 یم داد.  

 عرق پیشاتر اش را پاک کرد و بیل و  
ی

گورکن با خستگ

 کلنگش را یک طرف انداخت و گفت :  
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ر تو کار ما  _  مرگای دسته جمعیه. اصال  بدترین چی 

 حال آدمو از بیخ و بن بهم یم زنه.  

های آماده ی کنارش   ه به قی  همکارش آیه کشید و خی 

 لب زد :  

شایدم واسه خودشون بد نباشه، دیگه اینجوری از   _ 

 هم جدا نمیشن!  

 گورکن لبخند تلچر زد و گفت :  

! اون یگ مال زنشه، یه ساعت بعد پشه   _  ر شاید! ببی 

کرده! این دو تام واسه مادر و خواهر پشه اس!    تموم
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میگن امروز و فرداست که اونام رایه شن!  

 

 ساحل! مادرش! و ماریا!    

       

🍀   

  

   17.12.20   01:47    

#  _ 224     

#  _  _  _       

#  _        
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برایش عزیز بودند که به دست و پای عزراییل  آنقدر  

 افتاده و او را    

 به دادن مهلت متقاعد کند.    

 دکیر فریاد زد :    

ر !     _  بانش برگشت!! بجنبی   برگشت!! ضر

قلب او هم آنقدر ت  قرارانه یم تپید که کم مانده بود  

 پنس و وسایل    

تقرییا همان لحظه که مرد  جراچ از دستش بیفتد،  

 جوان را همراه    

با گردن بریده شده آوردند، عمل را ت  نتیجه خواند،  

 آنقدر تجربه    

داشت که بداند بعد از آن همه خونریزی چه خواهد  

 شد؟ اما قسم    
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 گذارد.    
ر
مقدسش نیم گذاشت تا این راه را نرفته باف

زیر  نیم دانست در آن کمای کوتاه مدتر که بیمار 

 دستش داشت،    

بانش یکهو و ناگهان   چه رخ داد که خط صاف ضر

 شدت گرفت و    

به جریان افتاد . معجزات زیادی دیده بود اما انگار این  

 یگ کیم  

  

 ]01:47 17.12.20[  

متفاوت تر بود. شاید بعد ها که آب ها از آسیاب یم  

 افتاد و جان    

عنوان یک اتفاق نادر در برنامه  دوباره یم گرفت به 

های   تلویزیوتر حاضر یم شد و از پشت پرده ی این  

 اتفاق محی  العقول    
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 داد سخن رس یم داد.   

 ساعت گذشت!    7

از همان لحظه ای که ته دلش خایل شد و یکهو و ت   

 دلیل قلبش    

بان گرفت و با حایل خراب از جا جهید  ساعت   7ضر

 گذشت.   

ساعتر که قدر قرن ها طول کشید و تمام و دل و   7

 زهره اش را    

ون اتفافر رخ داده بود وگرنه   ر بود آن بی 
آب کرد، مطمی 

 چطور    

ر روز   ممکن بود سورنا تلفنش را جا گذاشته و در چنی 

 مهیم او را    

 ت  خی  بگذارد؟    
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مثل  همانطور که توی اتاق در رفت و آمد بود و دلش 

 سی  و رسکه    

یم جوشید، چند تقه به در خورد، شتابان به سمت در  

دوید،   امیدوار بود، آن پشت سورنایش را ببیند اما با  

ون   چهره ی نگران   مادرش روبرو شد، نفس بندش بی 

 خودش    
ی

 آمد و با دستپاچگ

را کنار کشید تا او داخل بیاید، اما مینا خانم پریشان تر  

   از آتر بود  

ش را به جا آورد، از همان رس   که مراتب سالم و احوالیی

 ظهر که    

ک غذایش را پس زده و به اتاقش خزیده بود دلش   دخیر

 گواه بد یم   داد.   

 این پا و آن پا کرد و برای بار چندم پرسید :  
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 ]01:47 17.12.20[  

م، چرا سورنا نیومد پس؟  _  مطمئتر  شب شد دخیر

 نیوفتاده؟    
ر
 اتفاف

 کم مانده بود ساحل هم از این ت  جوات  به گریه بیفتد.  

 دستانش را    

 در هم مچاله کرد و با گلوتی بغض کرده لب زد :    

نمیدونم بخدا، من دیگه با حاج احمد حرف نزدم،   _ 

 میشه شما این    

 بار بهشون زنگ بزنید.    

 مستاصالنه نگاهش کرد.    و 

مینا خانم البته ای گفت و ساحل بالفاصله تلفنش را  

 داد دستش.    

قلبش در گلویش یم تپید، نیم دانست از که کمک  

 بخواهد؟ نیم    



  

  
 3560 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 دانست اصال این دل پر هراسش را چطور آرام کند؟    

ی   ر آرام بود چطور سورنا نتوانسته بود خی  اگر همه چی 

داقل کیس را در خیابان پیدا یم کرد که  به او   بدهد؟ ح

 تلفنش را قدر یک    

تماس ساده به او قرض دهد و اینها افکاری بود که مثل  

 خوره   رسش را داشت یم خورد.    

صدای بوق هاتی که در اتاق یم پیچید و ت  جواب یم  

 ماند مزید    

ک شده بود  .  بر علت، دلیل اعصاب خردی زن و دخیر

ساحل  چشمان پر اشکش را از تلفن گرفت و به عقب  

 چرخید. گریه اش    

گرفته بود، ترسیده بود و آنقدر ضعیف شده بود که از  

ر حال      همی 

 خودش را باخته بود .    
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ر نداشت وگرنه حال   ون رفیر حیف که اجازه ی بی 

خیابان های   لعنتر شهر را بخاطرش زیر و رو کرده  

 بود.  

  

 ]01:47 17.12.20[  

هنوز چند بوق از تماس دوباره ی میناخانم نگذشته  

 بود که صدای    

خش دار، گرفته و دردمند سورنا در تلفن پیچید که یم  

 گفت :    

! درو باز کن.     _   دلی 

رسر فرو چکید، معلوم   اشک پشت چشمان ساحل رسر

ی .      نبود اشک   شوق بود و یا دلگی 

چشمان مینا خانم پر فروغ شد و لبخند راحتر به روی  

 ساحل زد و   گفت :   
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بالخره پیداش شد، اومد یه جوری گوششو بپیچون   _ 

س نندازه. من برم به   که دیگه   اینجوری مارو تو اسیر

 ماریا خی  بدم، طفیل    

 اونم خییل نگران شده بود .    

زد و تند تند رس تکان داد.  ساحل تک خند پر گریه ای 

ی     ر  تنها چی 

که یم خواست فقط دیدن صورت سورنا بود و بس،  

 غرغرهایش    

 را برای بعد کنار گذاشته بود.    

ر رفت و او به رسعت صورتش را شست   مینا خانم پایی 

 تا با ظاهر    

ی پیش رویش بایستد.      بهیر

ان نوجوان در حشت رخ   وقتر دوان دوان و مثل دخیر

 یار پله ها    
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر یم دوید هیچ فکرش را نیم کرد که با هیبت   را پایی 

 زخیم   سورنا مواجه شود.    

 سورنا در را پشت رسش بست و به سختر لب زد :    

 خوبم بخدا مامان .   _ 

  

 ]01:47 17.12.20[  

، رس تا پات خونیه.    _   چه خوب بودتر

 خون بقیه اس!     _ 

 و به زور لبخند زد.    

 اما که باور یم کرد؟  هنوز ساحل را ندیده بود.    

به سختر دست دور شانه ی مادرش انداخت و اضافه  

مامااان چرا گریه؟ آخه قربونت برم، بخدا یه  _ کرد :   

 تصادف کوچیک    
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

بود! یم بیتر که رس تا پام سالمه فقط دستم در رفته.  

 ر رفته!    اونم نشکسته   فقط د

 رس مادرش را بوسید و ادامه داد :    

احت کنم بهیر   _  الن خییل خسته ام مامان ! اسیر

 میشم.    

و تا رویش را برگرداند با ساحل مواجه شد که تمام  

 صورتش خیس    

 از اشک بود!    

لرزش چانه اش به خوت  هویدا بود. قلب سورنا از جا  

 کنده شد!    

دیده بود، کنار خودش، زیر خروار  چند ساعت قبل او را 

 ها خاک.    

نیم دانست چند نفر توی دنیا بودند که خدا اینطور به  

 آنها نظر    
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   یگانه علیزاده 

ر   کرده و دری از آینده به رویشان بگشاید؟ اما مطمی 

 بود آن چه که    

دیده بود یک خواب و یا وهم و گمان نبود، کیس چه یم  

 دانست؟    

رویای صادقه بود! شاید هم پیش بیتر از آینده!  شاید 

 تا مواجه شود    

اگر تسلیم مرگ شود چه بالت  رس عزیزانش خواهد  

 آمد.  

  

 ]01:47 17.12.20[  

 یه بیا اینجا!     _ 

 و آغوشش را برایش باز کرد.   

رسر چکید و با قدم های بلند به   اشک های دخیر رسر

 سمتش دوید،    
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ی نگاهش میکرد،  هر چه نزدیک تر یم  شد با ولع بیشیر

 پس آن    

 همه دلشوره ی لعنتر حقیقت داشت.    

روی شلوار جینش پر بود از لکه های ریز و درشت  

ر بود، از خط   تش به طرز عجیت  تمی  خون، و تر   رسر

ی   ر ر الن خریده و تن زده. چی  اتویش معلوم بود که   همی 

ناک تر از تصورش  که نشان میداد تصادف   وحشت

 بوده.    

ر بود که لکه های خون رسازیر شده   آنقدر چشمانش تی 

 از زیر آتل    

دور گردنش را ببیند . با این ظاهر آسیب دیده چطور  

 یم گفت همه    

ر خوب است؟      چی 
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ر که به یک قدیم اش رسید پر گریه نگاهش کرد   همی 

 و با لب و    

 :    لوچه ای که ت  امان یم لرزید گفت 

 چه بالت  رست اومده؟    _ 

میناخانم بغض کرده رو گرفت و با کیسه ی داروهایش  

خانه رفت، خدا یم دانست چطور قرار بود   ر به   آشیی

ون بکشد.      حقیقت را از   زبانش بی 

ر نشست و یک دل سی  زیر   خانه پشت می  ر توی آشیی

 گریه زد .  

 هر    

ری کرده بود حال  چقدر بخاطر دل پشش خوددا

ون بریزد .    میخواست از   دلش بی 

  

 ]01:47 17.12.20[  



  

  
 3568 
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   یگانه علیزاده 

رس بانداژ شده اش، پای چشم و فک کبودش، آتل  

 دور گردنش،    

دست در رفته اش، اینها مگر نشانه ی یک تصادف  

 کوچک بود؟؟    

سورنا ت  جواب فقط نگاهش یم کرد، داشت میان تیله  

     های گرم و 

 عاشقش غرق یم شد.    

 سورنا؟؟     _ 

و بعد ناتوان به گریه افتاد. چقدر سخت بود دیدن حال  

 و روز خون    

آلودش. حال یم فهمید وقتر خودش تصادف کرده بود  

 چه حایل به    

 او دست داده بود.    
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

سورنا دستش را پشت رسش گذاشت و او را به  

د، به      خودش فشر

همان سینه ی خرد شده اش. شاید اگر آن گورستان  

 تاریک را نیم    

 دید بر نیم گشت.   

، االن خوبم.   _   خوبم دلی 

  

 ]07:50 17.12.20[  

    225_ پارت#

 آب    _ در_ افتاده_ ماه#

اده    _ یگانه# ر  علی 

اگر یم توانست تا ابد سنجاق سینه ی سورنا یم شد و  

نواز قلبش گوش یم داد، اما  به آن   صدای گوش  

 وضعیت آشفته اش نیم    
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    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 گذاشت او را رس پا معطل کند.    

با هق هق و دیل پر پر کنج سینه اش رس از سینه اش  

 برداشت و   دستش را گرفت.    

ر باری بود که حس میکرد یگ قلبش را از   شاید این اولی 

 سینه    

ون کشیده و تکه پاره کرده است. چه درد ت  درماتر    بی 

 بود.  

 انگار    

ی یم کرد.      هر لحظه اش را داشت توی جهنم سیی

د و گفت :      سورنا انگشتانش را به نریم فشر

قربونت برم خوبم بخدا! یه تصادف بود دیگه. برای  _ 

 هرکیس پیش    

 میاد.   
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   یگانه علیزاده 

این حرف ها که مرهم دل پرخونش نیم شد، به  

 جایش بیشیر سینه    

 را تنگ یم کرد.  اش 

  

 ]07:50 17.12.20[  

آنقدر گلویش پر بغض بود که اگر دهان باز یم کرد به  

ون یم ریخت.   همراه   کلمات هق هق بلندش هم بی 

 پس لب هایش را بهم    

د و فقط کمک کرد تا همراهش از آن پله ها باال   فشر

 بروند.    

زد اما از اینکه از   با اینکه درد به همه ی تنش نیش یم 

 کام مرگ    

جسته بود، آنقدر خوشحال بود که با ولع داشت به  

 همه جا نگاه یم    
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   یگانه علیزاده 

 هم برایش اعیاتر و باشکوه به  
ی

کرد. حاال خانه و زندیک

 نظر یم    

اه نبود اگر   رسید. چه کابوش را گذرانده بود! شاید پر بی 

 یم گفت    

 بوده است.    دردش از زخم های تصادف هم بیشیر  

ساحل در را که بست، هر چقدر جلوی خودش را  

 گرفت و لبش را    

گزید نتوانست سکوت کند و مظلوم و ت  صدا به گریه  

 افتاد.    

همانجا ایستاد و دستانش را روی صورتش گذاشت.  

دیگر نیم   توانست، دیگر نیم شد، مگر از سنگ بود  

 که او را اینطور خون    

 آلود دیده و بغضش را رسکوب کند؟    
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   یگانه علیزاده 

قلب سورنا درد گرفت و یک قدم فاصله را یط کرد،  

دخیر   کوچکش وسط اتاق ایستاده و از غصه ی  

 حال او زار یم زد.    

 آرام آرام دوباره او را به سینه اش چسباند و گفت :    

! اشک نریز که مرواریدات ویرونم   _  هیشش دلی 

 میکنه.    

 فزوتر گرفت، مگر دست خودش بود؟    هق هق دخیر 

رس شانه و تمام ماهیچه های دستان سورنا تی  یم  

 کشید، اما از    

ر   داشتنش میان بازوانش آنقدر رایصر بود که به چی 

 دیگری حتر   فکر نیم کرد.  

  

 ]07:50 17.12.20[  
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   یگانه علیزاده 

رسش را به آرایم از سینه اش برداشت و سپس دستان  

 کوچکش    

 چقدر  
ی

را از روی صورتش کنار زد. اگر یم دانست زندیک

کوتاه   است هیچ وقت اینطور سخاوتمندانه اشک  

 نیم ریخت.    

سورنا دست سالم ترش را یک طرف صورتش گذاشت  

 و گفت 

   : 

به قرآن! به جون خودت که همه چییم، االن خوبم!   _ 

 نگاه کن!    

ساحل دوباره لرزید و این بار ت  تابانه دست  لب های 

 دور گردنش   انداخت.   

آتل دور گردنش را بوسید، نه یک بار که صد بار، روی  

 سینه اش    
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   یگانه علیزاده 

را بوسید، گری ه یم کرد و باز ت  تابانه یم بوسیدش.  

 از نداشتنش    

 قالب تیه کرده بود.    

سورنا خنده ی آرایم کرد و مستاصالنه خودش را به  

 دست بوسه    

د.     ین او سیی  های شی 

فدای رست بشم آخه! نکن! من با این بوی خون   _ 

 بوسیدن دارم؟!    

دل ساحل رمیده ناله کرد و همان طور بغض کرده،  

 زارید :    

م!     _  یت بشه، میمی  ر م تو یه چی   سورنا!! من میمی 

ک   قلب سورنا لرزید و خون به صورتش دوید، دخیر

ینش   راست میگفت.      شی 
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   یگانه علیزاده 

 با تو با عزراییلم تباتر میکنم   _ 
ی

من واسه زندیک

 خوشگله، خیالت   تخت.  

  

 ]07:50 17.12.20[  

ساحل باز اشک ریخت و رس و صورتش را بوسید. انگار  

یم   ترسید مصیبتر دیگر یهو از ناکجا غلیده و  

د.      سورنایش را از او   بگی 

ی قربونت برم.   عم _   عِمِرر سورن، بوی خون میگی 

 به جهنم، چرا فکر میکتر برام مهمه؟    _ 

خب پس بذار برم حموم تا ماچت بچسبه بهم.   _ 

خب؟  ساحل دست زیر چشمانش کشید و بریده بریده  

 گفت :    

 میام کمکت!     _ 
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   یگانه علیزاده 

شاید اگر یک زمان دیگری بود، میتوانست رس به  

 رسش بگذارد،    

اال که تمام بدنش کبود بود. بدون شک اگر  اما نه ح 

 واقعیت تصادف    

را یم دید طاقت نمیاورد و او نیم خواست هیچ  

ی     ر  کدامشان چی 

 بفهمند.    

ر کمک مامان، اونم حالش مثل   _  ، تو برو پایی  نه دلی 

 توعه، بگو    

ون.      که حالم خوبه، منم تا اون موقع میام بی 

سورنا دستات زخمیه، چه جوری میخوای حموم   _ 

ر پشت در وایمیسم، بخدا نگات   ؟ اصال   همی  کتر

ون، خیالم      نمیکنم. بذار بیای بی 

    . ر م پایی   راحت شه بعد می 
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   یگانه علیزاده 

سورنا کیم نگاهش کرد و چون قاطعیت کالمش را دید  

 به ناچار    

 رسی تکاند و گفت :    

، پس حمو  _  م رو میذارم واسه بعد. بریم پیش  باشه دلی 

 مامان.  

  

 ]07:50 17.12.20[  

ی که میخواهد  ر ساحل یم دانست با آن حالش تنها چی 

ر      حمام رفیر

است اما اگر پیش مادرش نیم رفت این کار شدتر نبود.  

برای   اینکه تا حدی بتواند خیالش را راحت کند،  

 دستش را با دو دست    

 خودش گرفت و گفت :   

ر ویل قول بدی نری حموم. باشه؟     _  م پایی   می 
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   یگانه علیزاده 

سورنا خنده ی تو گلوتی کرد و فقط نگاهش کرد.  

 دوست داشت او    

د تا   را در آغوش یم کشید و آنقدر به خودش یم فشر

صدای   غرغرهایش در یم آمد اما با آن بدن زخیم اش  

 شدتر نبود.  

 به    

و لب هایش را روی گونه    جایش صورتش را پیش برد 

 اش گذاشت    

و چند ثانیه ی طوالتر گریم و نریم گونه اش را به آرایم  

به   دندان کشید! حس میکرد از صبح تا به حال بیشیر  

 از سال ها غم    

 دوری کشیده است.   

قلب ساحل درون سینه اش هیجان زده به غلغل افتاد  

 و رسشار از    
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   یگانه علیزاده 

ر طرف دیگر صورتش را هم پیشش  عشق و  خواسیر

 برد و گفت :    

 حاال این طرف!     _ 

فقط چند ثانیه طول کشید تا مغز سورنا قصدش را  

 درک کرده و    

 احساسات ت  شماری به دلش شبیخون بزند.    

ِ گرِگر سورن، نکن! با این بدن زخیم   _  رررر! جیچ  دلی 

 کار میدم  دستتا!    

صدای ت  طاقت و پر خنده بالخره توانست  این 

 لبخندی از ته دل    

روی لب های ساحل هم بیاورد. همانجا پیش پایش  

ر    روی زمی 

  

 ]07:50 17.12.20[  
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   یگانه علیزاده 

نشست و رسش را با نهایت احتیاط روی پایش  

گذاشت، دلش   نمیخواست قدر ثانیه ای از او جدا  

 بود.  شود، چقدر غنیمت دان شده  

  

 ]08:00 19.12.20[  

    226_ پارت#

 آب    _ در_ افتاده_ ماه#

اده   _ یگانه# ر  علی 

سورنا لحظه از از درد زیاد چشمانش را بست و دست  

 مشت شده    

ر   ر که ساحل را پایی  د. همی  اش را به دیوار حمام فشر

 فرستاده بود    

ت  درنگ به حمام آمده بود تا این خون لعنتر را از تنش  

 کند    پاک  
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و حاال آنقدر تمام بدنش از درد به فغان افتاده بود که  

 کم مانده بود    

ت را بجای در آوردن، در تنش پاره کند.      تر رسر

ون کشید و گوشه ای   به هر سختر که بود آن را بی 

 انداخت، چند    

لحظه چشمانش را از زور درد بست تا جاتر دوباره به  

. تمام بدنش سوزن سوزن یم شد، انگار  تنش   برگردد 

 یگ مشت مشت    

نمک روی زخم های رس ب ازش یم پاشید که دلش از  

 درد بسیار    

ضعف رفته و فشارش افتاده بود. با همه ی این  

 مصیبت ها، مقابل    

آینه رفت تا وضع کیل بدنش دستش آید، نیم دانست  

 تا چند روز    
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ر بلند    پوشیده و آتل ببندد؟    مجبور بود آستی 

ر یم که   داشت توی رسش احتماالت را تخمی 

 چشمانش در آینه    

روی تصویر خودش جفت و جور شد و با دیدن کبودی  

 عظیم و    

 وحشتناک روی بدنش شوک شد، شاید هم هول کرد.  

  

 ]08:00 19.12.20[  

وجود  مجبور شد خودش زیر بال و پرش را گرفته و با 

 درد غی    قابل تحمیل که داشت، زیر دوش ب رود.   

ساحل گل گاو زباتر که دم کشیده و کم مانده بود به  

 غلغل بیفتد از    
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روی شعله برداشت و کناری گذاشت. از لحظه ای که  

آمد و با   چشمان رسخ مینا خانم روبرو شد دیگر  

 دلش نیامد زن بیچاره را    

کرده و برگردد. یم توانست درکش کند وقتر عزیزش  رها  

 را در    

 آن حال دیده بود چه حایل به او دست داد.   

ر لیوان را برای او ریخت و بعد مقابلش گذاشت و با   اولی 

 محبت   گفت :   

ه.     _   بفرمایید یکم بخورید، قلبتون آروم بگی 

مینا خانم تشکر آرایم کرد و انگشتانش را دور لیوان  

 حلقه کرد.    

دردی که توی چشمان سورنا شناور بود، تمام  

 احساسات مادرانه    
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اش را به غلیان انداخته بود و حاال به هیچ شکیل  

 نمیتوانست   خودش را آرام کند.    

ساحل دوباره نگایه به تلفنش انداخت و چون نگاه مینا  

 خانم هم به    

     همان سمت کشیده شد، رسی    ع توضیح داد و گفت : 

به سورنا گفتم اگه کارم داشت زنگ بزنه انگار هنوز   _ 

 مشکیل   پیش نیومده.   

 و لبخند کم جاتر زد.    

 مینا خانم آیه کشید و لب زد :  

  

 ]08:01 19.12.20[  

م، اون غدتر از این حرفاست که   _  برو پیشش دخیر

 کمک بخواد.    
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ی

همینطور بود، دوست داشت همه کاراشو  از بچگ

 خودش تنهاتی   بکنه.    

ساحل لبخند زوریک به حرفش زد و از خدا خواسته از  

 جا پرید.    

تمام هوش و حواسش آن باال پیش سورنایش بود.  

 رسی    ع لیواتر هم    

برای سورن ا ریخت و تا خواست خداحافظر کرده و  

وی سیتر  برود، مینا   خانم لیوان خودش را هم ت 

 گذاشت و گفت :   

م، توام خییل هول کردی، من برای   _  خودتم بخور دخیر

 خودم االن    

یزم.     می 

ساحل فقط توانست با قدرداتر نگاهش کرده و تشکر  

 کند، دوست    
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داشت سیتر را کنار گذاشته و صورت زن را یم بوش  

 د، هم به    

سورنایش شبیه بود و هم او را به شدت دوست  

    
ر
ر کاف  داشت، همی 

 بود تا مهرش به دل ساحل هم بنشیند.   

وقتر وارد اتاق شد و سورنا را ندید، هری قلبش ریخت  

 و   رسآسیمه کنار حمام رفت و گفت :    

 سورنا؟ رفتر حموم؟؟     _ 

جیغ ترسیده اش، سورنا را خنداند، در حایل که حوله ی  

 کوچکش    

ت و تقریبا کارش به پایان رسیده  را روی رسش انداخ

 بودگفت :    

 بیا تموم شد! هیچیمم نشد!     _ 

 ویل سورنا! تو قول داده بودی!   _ 
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ر کوفت.     و بعد مثل دخیر بچه ها پایش را به زمی 

ر شد در را باز کرد و   سورنا وقتر از رس تا پایش مطمی 

ون   آمد،  حاال فقط دلش میخواست کنار اوی  بی 

ین زیر پتوی نرم و      شی 

 گریم فرو رفته و تا آنجاتی که میشد یم خوابید.    

ر آنکه موهای   لبخندی با چهره ی دلواپسش زد و حی 

 روی   صورتش را پس و پیش یم کرد گفت :    

نه دیگه خوشگله من قویل ندادم فقط به جاش   _ 

 ماچتکردم!   

غرولند ساحل خییل طول نکشید چشمانش هنوز با  

نگراتر در   صورت سورنا یم دوید، دستش را گرفت و  

 گفت :   
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احت کن، بدنت باد نخوره استخون   _  حاال بیا اسیر

ی.      درد بگی 

 سورنا پیشاتر اش را بوسید و به آرایم گفت :   

قربون دل نگرونیات عزیز سورن! حالم االن خییل   _ 

ه.      بهیر

 روی تخت نشست و ادامه داد :    

 مامان چطور بود؟     _ 

ساحل بالفاصله گل گاو زبا نش را به دستش داد و گفت  

    : 

 _     . ر  همونطور که خودت حدس زدی، نگرانیر

 و تحت تاثی  داروهای مرصفر  
ی

گرچه که از خستگ

 اش،داشت    

چشمانش بسته یم شد اما دلش نیم آمد به مادرش  

 رسی نزند. آن    
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رویا خواه ناخواه باعث شده بود از عشق و عالقه ی  

 همه نسبت به    

 خودش رس در بیاورد.  
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؟ تو دلت میخواد؟    _  ر  بریم پ ایی 

 این را به ساحل گفت و منتظر نگاهش کرد.    

ک هنوز خیس بود، اگر کیم بیشیر زخم   چشمان دخیر

 هایش را    

ه به انگشتان   نگاه یم کرد باز اشکش در یم آمد، خی 

 زخیم اش    

 زمزمه کرد :   

 معلومه، هر چی تو بخوای منم میخوام.    _ 
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و قبل از اینکه به او فرصتر بدهد دستش را گرفت و  

 روی بند   انگشتانش را بوسید.    

ک،  دل سورنا برایش ضعف رفت، با آن صورت کوچ 

 آن چشمان    

 اشگ خمار، چقدر دلی  تر شده بود!    

فتم   _  اگه میدونستم انقد پیشت عزیز میشم زودتر می 

 تو دیوار!    

 سورنا!     _ 

 جان سورنا؟!    _ 

 و بعد به نریم خندید!    

ساحل که ت  تابانه داشت نگاهش میکرد و قلبش برای  

 این همه    

زیر چشمانش کشید  جذابیتش معرکه گرفته بود، دستر 

 تا اشک    
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ر نریزد، سپس انگار که ت  طاقت شده بود   هایش پایی 

 یکهو گفت :    

 چقدر خوشتیپ تر شدی!     _ 

 و بیتر اش را باال کشید!  
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ان به طرفش برگشت. هر   ابروهای سورنا باال پرید و حی 

 لحظه ی    

 متفاوت تر از قبل بود.   این دخیر عجیب و 

 دوباره دست زیر چشمان خیسش کشید و گفت :    

 مثل شی  شاه شدی!     _ 

معلوم نبود داشت تعریف یم کرد و یا غر یم زد،  

 صورتش اخمو    

 و غصه دار بود.    
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سورنا با چشماتر عاشق و نگایه که عیان بود چطور  

 دلش برای    

 است، به آرایم زمزمه کرد :   آن دخیر کوچک رفته 

 بیا ا ینجا زندگیم!     _ 

 معتر اش کامال واضح بود.    

ساحل لب برچیده جلو آمد و صورتش را پیشش برد.  

 یم دانست    

بخاطر آتلش، نمیتوانست رسش را حرکت بدهد و او  

 داوطلبانه این    

 کار را برایش انجام میداد.    

شه ی لبش،  روی چشمان خیسش، روی گونه ها، گو 

 پیشاتر اش،    
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تمام صورتش را با لب هایش طواف کرد، به نظر یم  

ک هم هیچ مشکیل نداشت که با آن   رسید   دخیر

 چشمان بسته خودش را به    

ده بود! هنوز بغض توی   دست بوسه های او سیی

 گلویش عیان بود!    

 طرف دیگر صورتش را به سمتش گرفت و گفت :   

   این ورو کم ماچ کردی!  _ 

 ]08:01 19.12.20[  

تمام وجود سورنا ریخت و به خنده افتاد! اگر هر  

 بیماری پرستار    

یتر مثل او داشت دیگر بیماری در جهان بافر نیم   شی 

 ماند.    

 دور رست بگردم!     _ 

 و محکم تر صورتش را بوسید.    
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قلب ساحل لرزید و چشمانش خیس تر شد. دیگر  

 همه     برای آن 

ی نیم   عشقر که توی دلش بود واحد اندازه گی 

 شناخت.   

 دست زیر چشمانش کشید و گفت :    

 بذارم رسمو رو پات؟     _ 

ر های   سورنا تو گلوی ی خندید و دلش برای اجازه گرفیر

 بامزه اش   ضعف رفت.    

 با پشت دست صورتش را نوازش کرد و گفت :    

 پرش فدای رست بشم؟ من که کال مال توام!    چرا یم   _ 

ک هیجان زده به تپش افتاد و در حایل که باز   دل دخیر

 بیتر اش را    

باال یم کشید روی تخت دراز کشید و رسش را با  

 احتیاط روی   پای ش گذاشت.   
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ه؟     _   پات درد نیم گی 

یم    مگر نزدیگ اش، هوش و حواس برای پش بیچاره

 گذاشت؟   

 نه قربونت برم!     _ 

 سورنا؟   _ 
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؟     _   جان دلی 

 در مورد تصادف حرف بزنیم؟     _ 

 در مورد چیش؟     _ 

ساحل چشمانش را به چشمان پر محبت او دوخت و با  

 چانه ای    

 لرزان زمزمه کرد :    
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 کتر باز  همه چیش! تو اگه چشم بسته هم  _ 
ی

رانندیک

 امکان نداره    

، چی شد که این بال رست اومد؟   اینجوری تصادف کتر

 بازم کار    

فه؟ نه؟      شهروز ت  رسر

 به اندازه ی این اعتماد ت  حد و حرص به جان  
ر هیچ چی 

سورنا   نیم چسبید. با رس انگشتانش موهای روی  

 صورتش را پس زد و   گفت :  

، تقصی  خودم بود.    این بار ت  احتیایط کرد _   م دلی 

ر لعنتیو نمیخوام، بخدا دیگه نمیخوام.   _  من اون زمی 

 اگه بخاطرش    

    ...  قرار باشه تو یه زخیم بیسر

داشت گریه اش یم گرفت. سورنا دست روی لبش  

 گذاشت و مانع    
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حرف زدنش شد، صدای لرزانش تمام وجود او را هم  

 یم لرزاند.    

دیگه تموم شد، همه ی همه اش. شهروز افتاد   _ 

 زندون و شکایتشم    

ر و وصیت نامه هم چند تا   از تو پس گرفت، برای زمی 

 شاهد پیدا    

 شده که حاچ  گفت اونو تموم شده بدون!    

 چشمگ زد و با لبخند اضافه کرد :  
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 یعتر که همشون دارن تقاص پس میدن!     _ 

برای ساحل هیچکدامش مهم نبود، نه حاال که  

 سورنایش به این    
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روز افتاده بود. چشمانش در اشک غلطید و با  

 نهایت قدرداتر که    

 یم شد به چشمانش داد زمزمه کرد :   

نمیدونم چه کار خوت  کرده بودم که خدا تو رو بهم   _ 

 داد!   سورنا خندید و گفت :    

 منم هست!    این سوال  _ 

تا حاال شده از اینکه با من آشنا شدی از خدا   _ 

؟      شکایت کتر

 آره!     _ 

ک را لرزاند.   جواب ساده و ت  تکلف سورنا قلب دخیر

م روی چشمانش رد   خون به   صورتش دوید و رسر

اف یم      انداخت. باید اعیر

 کرد بدجوری توی ذوقش خورده بود.   
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خدایا چرا انقد دیر؟ من همه ی لحظاتمو  گفتم   _ 

 میخواستم با این    

!     24بنده ی فسقلیت بگذرونم چرا تو 
ی
 سالگ

 از چشمانش پر زد و رفت، حتر  
ی

مندیک تمام آن رسر

 فکرش را هم    

 نیم کرد اینطور آچمز شود!    

ی فهمیده باشد ناباور لب زد :     ر  بعد انگار که چی 

    سالته سورن جون؟!  24تو  _ 

سورنا خنده اش گرفت! هر چه در زمان بیماری اش  

 پرسیده بود،    

 حاال هم داشت با همان لحن یم پرسید!  
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! نمیاد بهم؟!     _   آره دلی 
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ساحل رسی    ع رس از روی پایش برداشت و در یک  

 قدیم اش دو    

توی  زانو نشست. چشمانش مثل بچه ها با تعجب 

 صورتش یم    

 دوید.   

 سورنا دوباره خندید و گفت :    

 کم کم داره بهم بر میخوره! نکنه پشیمون شدی؟!      _ 

 ساحل هول کرده رسش را به شدت تکان داد و گفت :    

 سالت باشه.     24نه نه نه! فقط پر ابهت تر از ایتر که  _ 

ِرر    َِ َِ 

ت مودبانه!     _   همون پی 

سورنا او را هم به خنده انداخت. با  لحن پر خنده ی 

 نهایت احتیاط    
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دست دور گردنش انداخت و صورتش را پشت رس هم  

 بوسید و   گفت :   

الیه قربونت بشم نه! تو جذاب ترین مردی هستر   _ 

 که تا حاال    

دیدم! اصال هیچکس به گرد پاتم نیم رسه. منظورم  

 این بود پشای    

، اصال یه جور ناجورین!    ساله ا 24 ر  الن شبیه تو نیسیر

سورنا با خنده داشت اوی دستپاچه را نگاه یم کرد که  

تند تند   حرف یم زد تا متقاعدش کند، یکتای اب 

 رویش را باال انداخت و   گفت :   

 خب یم فرمودین!    _ 

 سورنا! اذیت نکن! بخدا منظورم این نبود!   _ 
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 و با پشیماتر رس و صورتش را دوباره بوسه باران کرد!   

صدای تلفن که آمد لحظه ای ساحل پس کشید و  

 به دنبالش رس    

 چرخاند اما سورنا با تخیس و خنده گفت :   

 ولش کن اونو بعدا جواب میدم تو به کارت برس!   _ 

  

 ]05:29 28.12.20[  

  🍀 

    227_ پارت#

 آب    _ در_ افتاده_ ماه#

اده   _ یگانه# ر  علی 

ر آمده و روی کاناپه ی   نیم ساعتر بود که سورنا پایی 

احت بود.      مقابل   تلویزیون در حال اسیر
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مادرش و ساحل مثل پروانه به دورش یم چرخیدند و  

 هر چند ثانیه    

با پرسیدن سواالت ت  شماری راجع به سالمتر اش، او را  

 کالفه    

کرده بودند، آنقدر که رسانجام مجبور شد با لحتر  

 شوچر جدی    

 بگوید :    

بابا مرد گنده زشته این سوسول بازیا! سالم و رسحال   _ 

    ! ر  جلو   روتونما! ولم کنی 

اما فقط خودش یم دانست که هیچ کدام از حرف  

 هایش واقیع   نبود.    

یم کشید و جای بخیه ها هر   پهلویش ت  رحمانه تی  

 لحظه بیشیر    
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 بود آچر از میان لب  
ر
از قبل یم سوخت، اما کاف

ون یم      هایش بی 

آمد آن وقت بود که مادرش و ساحل با چهره ای هول  

 کرده باالی    

رسش آمده و انبویه از سواالت را با دلواپیس ازش یم  

 پرسیدند.  

به رسش نیم  مژه های ساحل هنوز خیس بود و اگر رس 

 گذاشت    

ک هر چقدر   اشکش به راحتر فرو یم لغزید. دخیر

 نگاهش یم    

کرد، قلبش بیشیر درد یم گرفت. آنقدر توی دلش  

 باعث و باتر    

تصادف را نفرین کرده بود که حس یم کرد خونش را  

 بخاطر این    



  

  
 3606 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 همه انزجار مسموم کرده است.   

ر کرد و گفت :    سورنا بالش زیر    کمرش را باال و پایی 

 من یه نمه بخوابم. دیگه چشام باز نمیشه.     _ 

ساحل رسی    ع از کنارش برخاست تا جا برایش باز شود،  

 اما سورنا    

 دستش را گرفت و پرسید :    

 کجا؟     _ 

م اون طرف تر، تو راحت دراز بکش.     _   می 

ر االنم راحتم. بیا ببینم.     _   من همی 

 او را دوباره روی کاناپه نشاند.    و 

یم دانست اگر از او فاصله یم گرفت، دیگر خودداری  

 اش را از    

دست یم داد و خییل راحت خودش را به دست غصه  

د. هنوز با رس پرستار در ارتباط بود و هنوز   ها یم   سیی
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هم احتمال   برگشت سایکوز وجود داشت، احتمایل  

 اتر قدرت ویراتر    که به آس 

حالش را داشت و او به هیچ وجه نیم خواست زمینه را  

 فراهم کند.    

یگ از اون کوسن کوچیکا رو میدی بهم؟   ساحل   _ 

 البته ای گفت و رسی    ع به دستش داد.  

  

 ]05:29 28.12.20[  

در حالیکه نیم دانست زیر آن آتل چه فاجعه ای  

     خوابیده بود که

د.      سورنا مجبور بود مدام رسش را باال بگی 

  
ی

کوسن را گرفت و زیر رسش گذاشت تا فشار و کشیدیک

 از روی    
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گردنش برداشته شود. حاال کیم بیشیر میتوانست درد  

 را تحمل   کند.   

خانه آمد و تا او را آماده ی خواب دید   ر مینا خانم از آشیی

 دوباره   گفت :   

 پشم کاش غذاتو میخوردی بعد میخوابیدی.     _ 

 سورنا خمیازه ای کشید و جواب داد :   

 چشم غذا هم میخورم ویل اول خواب!    _ 

 و بعد چشمانش را بست.    

ساحل و مادرش نگاه پر استیصایل با هم رد و بدل  

 کردند و دیگر    

ماندند چه کنند. به طرز مرموزانه ای مقابل غذا  

 مقاومت    خوردن 

یم کرد و آنها هم دیگر از رایصر کردنش عاجز مانده ب  

 ودند، نیم    
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دانستند که با آن انبوه بخیه، بلعیدن چه کار طاقت  

 فرساتی برایش   شده بود.   

ک را برداشت و   میناخانم که رفت سورنا دست دخیر

روی سینه   اش گذاشت، عجیب بود! اما رسی    ع ترین  

 رایه ب ود که به آرامش   یم رسید.   

 دل ساحل ریخت و چشمانش پر از محبت شد.  

 آرام آرام گفت :    

چرا غذا نمیخوری سورنا؟ یه ساعت دیگه وقت   _ 

 داروهاته، با   شکم خایل که نمیشه.    

 سورنا با همان چشمان بسته جواب داد :    

غذا  چون االن میل ندارم، بابا تازه توی بیمارستان  _ 

 خوردم!    

 مال ظهر مگه نبوده؟ االن وقت   _ 
ی

این تازه ای که میگ

 شامته   آخه.   
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 را  
ی

در حایل که خواب روی صدایش هم رد خستگ

 انداخته بود،   زمزمه کرد :   

 دلی  امون بده! االن جز خواب هیچی نمیخوام!     _ 

ی میل داری؟ هر چی   _  ر برات چی درست کنم؟ چی 

 بخوای.    

ر خورد و خنده اش گرفت :      گوشه چشمان سورنا چی 

 از غذای دیروزت هنوز مسمومم عزیزم!     _ 

ک حرفش را حالچ    فقط چند ثانیه طول کشید، تا دخیر

 کرده و    

 تا مغز استخوانش را بسوزاند. یک لحظه  
ی

مندیک رسر

 خودش هم    

اه  نفهمید چطور با اعتماد به نفس این  را گفت؟ پر بی 

ر باری بود که   نبود اگر   سورنا شکایتر یم کرد، اولی 

 دست به کار شده بود،    
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 آن هم به کمک حافظه اش و گوگل!   

 خییل بد بود؟؟   _ 

  

 ]05:29 28.12.20[  

این را با لحن ناامیدانه و خجالت زده ای گفت و زل زل  

ه شد      خی 

 !    به چشمان بسته اما خندان سورنا 

معلوم نبود داشت اذیتش یم کرد یا واقعا راست گفته 

 بود!  

 حاال که    

 فکر میکرد خودش هم از طعمش خوشش نیامده بود.    

سورنا دستش را باال برد و به لبهایش چسباند، کف  

 دستش را بوسید    
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و در حالیکه دیگر داشت کامال به خواب یم رفت،  

 آهسته گفت :    

فقط کافیه دست تو بهش خورده باشه، واسه من   _ 

ر بسه.      همی 

مینا خانم که از دور داشت نگاهشان یم کرد، آنقدر  

 محو چشمان    

بسته و لبخند روی لب سورنا شده بود که یادش رفته  

 بود نگاهش    

ل کند.      را باید کنیر

هر بار آنها را دیده بود پشش خندیده بود، عمیق و از  

 ته دل!  

 و کم    

کم داشت ایمان یم آورد عشقشان عمیق تر از تت   

 است که زود   عرق کند.    
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شور و طراوت جواتر شان مثال زدتر بود و چشم هر  

 کیس را به    

ه یم کرد.     خود خی 

ک دست سورنا را با دو دست خودش یم گرفت،   دخیر

 روی بند    

وسید و معلوم نبود  انگشتان زخیم اش را هزار بار یم ب 

ی     ر  چه چی 

را زیرلب زمزمه کنان میگفت که پشش را اینطور جانانه  

 به خنده   یم انداخت!  

میناخانم به سختر دل از نگاهشان کند و به رساغ  

 اسپند هایش رفت    

تا حسات  خانه را با دودش از هر چشم شور احت مایل  

 ضدعفوتر   کند.   
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نیم ساعتر بود که سورنا خوابش برده بود و  بیشیر از  

 دست ساحل    

ر یم رفت. گرچه که آنطور   بانش باال و پایی  همراه با ضر

 نشستنش    

ک را به درد یم آورد، اما به طرز   کم کم داشت کمر دخیر

 عجیت     

ر در نزدیک ترین قسمت به   به آن بها نیم داد. نشسیر

ی     ر  سورنا چی 

به این آساتر نمیخواست از دست بدهد، آنهم   بود که 

حاال که   مجروح بود. آرام و دلنواز دستش را پیش برد  

و موهای روی   پیشاتر اش را مرتب کرد، یادش آمد که  

از سن و سالش او را   باخی  کرده بود! هنوز هم اثرات  

 روی صورتش   مانده بود، آنقدر او را  
ی

شگفت زدیک

  24نمیتوانست او را یک   پش مردانه دیده بود که  

 ساله ببیند.    
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رسش را با احتیاط روی سینه اش گذاشت و با  

 خودش زمزمه کرد    

  : 

تو با این سن کم چطور میتوتر انقد مشتر و پهلوون   _ 

 باشر آخه   پش؟!    

مینا خانم که با رسعت باال مشغول تدارک غذا برای  

 شام شبشان    

خانه ایستاده بود،   ر بود با دیدن ساحل که در درگاه آشیی

 دست از کار   کشید و گفت :  

  

 ]05:29 28.12.20[  

ی میخوای؟     _  ر م؟ چی 
 بله دخیر

ساحل این پا و آن پا کرد و با اعتماد به نفیس که خواه  

ر      ناخواه پایی 



  

  
 3616 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

 آمده بود جواب داد:    

ی اگه دارید، می  _  ر  تونم کمکتون کنم.    کاری چی 

احت کن مادر.     _   نه عزیزم کاری نیست، برو توام اسیر

قلب ساحل لحظه ای میان مادر گفتنش ایست کرد و  

 دلش هری    

ریخت، انصاف نبود یک کلمه اینطور وجودش را بهم  

 یم ریخت.    

 رسی    ع آب دهنش را قورت داد و گفت :    

نیستم، شما از صبح همش تو  ممنونم خسته   _ 

خونه اید، بقیه     ر  آشیی

ید به من.      شو بسیی

 و بعد لبخند دستپاچه ای زد و اضافه کرد :    

اتی بلدم!     _ 
ر  یه چی 
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لحن معذب و خجالت زده اش چشمان مینا خانم را  

 برایش پر محبت    

کرد، سورنا راست میگفت خییل زود بلد بود جای  

 ز کند.    خودش را در   قلب ها با

میناخانم از پیشنهادش سپاسگذاری کرد و در حالیکه  

 به او اطمینان    

 یم داد کار دیگری نمانده است ادامه داد :    

م تو ناهارم نخوردی گفتر با سورنا میخوری،   _  دخیر

 اونم که   نخورد!  

ون کشیدن قابلمه   به طرف یخچال رفت و ضمن بی 

 اضافه   کرد :   های غذا 

ی، از رس   _  تا بیدار میشه یه لقمه غذا بخور جون بگی 

 صبح همش    

س داشتر عزیزم.      اسیر
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ساحل لحظاتر طوالتر میان لحن گرم و صادقانه ی زن  

 ماند و    

 هاتی که او را فقط یاد خانجون یم  
غرق شد، مهرباتر

 انداخت،    

 همانطور خالصانه و همانطور ت  چشم داشت!   

در حالیکه بغض داشت به گلویش یم رسید رسی    ع گفت  

    : 

دستتون درد نکنه، االن واقعا میل ندارم. شب دیگه   _ 

 حتما با   سورنا شام یم خورم.    

یک لحظه دلش پر زد برای زنگ زدن با خانجونش. یم  

 رفت و    

زن خایل یم کرد، از     یک دل سی  بغضش را روی پای پی 

زن به سبک خودش   روزگار یم نالید و غر یم زد تا پی 
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غصه   های دلش را بچیند. اما حاال یکه و تنها میان  

 خیل عظیم جمعیت    

مانده بود. فقط یک سورنا را داشت و خواهر و برادری  

 که نصفه    

 و نیمه قرار بود داشته باشدشان.    

قبل از اینکه غم و غصه اش به چشمانش نیشیر بزند  

خانه خارج شد.   رس  ر  ی    ع با   اجازه ای گفت و از آشیی

اما برق اشک توی چشمانش آنقدر واضح بود که مینا  

خانم را   متوجه ی خود کند، دلش برای تنهاتی های  

 دخیر سوخت و ت  صدا    

ان همه ی ت    آه کشید. خوب بود که پشش به جی 

 کیس هایش،  

  

 ]05:29 28.12.20[  
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هوای دلش را داشت وگرنه دیدنش با این حجم از  

 مشکالتر که    

ر بود .      دوره اش کرده بودند غم انگی 

ر که چشم ساحل به ساعت افتاد با شتاب از روی   همی 

 مبل برخاست    

ر کنار سورنا هجوم برد، لحظاتر دیگر   و به سمت می 

 آالرم تلفنش    

سورنا با این صدا از   به صدا در یم آمد و نمیخواست

د.      خواب بیی

هشدارش را قطع کرد و بعد کنارش روی کاناپه نشست.  

 دست و    

دلش ب ه بیدار کردنش نیم رفت اما چهره ی تب  

 کرده و کم و بیش    
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گلگونش نشان میداد وقت خوردن مسکن هایش  

 رسیده است.  

 درد    

را به عرق انداخته  استخوان سوزی که یم کشید تنش 

 بود و دیگر    

ر رفته بود. به سمتش خم  اثر   ِزز قبل هم از بی  َِ َِ

 همان مسکن های ناچی   

شد روی ته ریشش را طوالتر بوسید و سپس در حایل  

 که دستش    

 را با دو دست خود میگرفت زمزمه کرد :   

 سورن جون؟     _ 

پلک هایش تکاتر خورد اما هنوز غرق خواب بود که  

 نش   دیگری نشان نداد.    واک
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یم توانست تا ابد انتظار بکشد و نام زیبایش را با تمام  

 وجود هچ     

کند اما نه حاال که یک کیسه دارو منتظر نگاهش  

 میکرد.    

بار بعدی که کیم محکمیر صدایش زد بالخره چشمانش  

 باز شد و    

 ت  رحمانه  همان اول، رسچر بیش از حدش به دل 
دخیر

 تازید.  

یک ساعت خواب کوتاه این بال را رسش آورده بود، اما  

 صد تاسف    

ینش وا بگذارد.      که نیم توانست او را به خواب شی 

 روی ساعدش را نو ازش کرد و گفت :    

 وقت داروهاته!     _ 
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ی مثل یک صدای آشنا از ذهنش گذشت،   ر و چی 

 قلبش یک طوری    

ر   ر دیگری اما حس یم کرد چنی  شد، دژاوو بود یا چی 

روزی را   قبل تجربه کرده است، شاید مربوط به زماتر  

 که خودش بیمار بود.    

ر   همان لحظه دلش گرفت و غصه چشمانش را غمگی 

 ساخت، یک    

تصادف مرگب ار بسش نبود که بعد به آن بیماری  

 عجیب غریب    

 داشت که  مبتال شده بود، خدایا آن پش چ
ی

ه دل بزریک

 از پس همه    

ی اینها برآمده بود، آن هم وقتر هر روز هزار و یک  

 حاشیه در    
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ر حاال با   ون یم غلید. خودش که همی  اطرافش بی 

 دیدنش کم آورده   بود.    

دوباره بند انگشتان زخیم اش را بوسید و رو به او که  

 هنوز کیم    

 گیج و منگ بود زمزمه کرد :   

د   _ 
ْ
ی بعبْعد اولش باید سوپ بخوری تا یکم جون بگی 

 داروهات،  باشه؟    

سورنا خمیازه ی نصفه و نیمه ای کشید و مجبور شد  

 بافر اش را    

در دهانش خفه کند وگرنه درد بخیه ها تشدید یم  

 یافت، خوب بود    

که بیدارش کرده بود، معلوم نبود خو اب بود یا  

 ه این  شکنجه گاه ک 
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 ]05:29 28.12.20[  

درد ت  درمان تمایم نداشت، تمام تنش از فشار زخم  

 هایش خیس    

 عرق بود، کالفه زیر لب غرید :    

 اه، باز لباسام چسبیده بهم!     _ 

سورن جون نمیشه بری زیر کولر، رسد و گرم بشه   _ 

 بدنت، دیگه    

 اضافه میشه.   استخون دردم به بقیه شون 

این را گفت و سپس لب برچید و کاسه ی سوپ را از  

ر      روی می 

ر از درد هایش   برداشت و روی پایش گذاشت. حتر گفیر

 هم صی     

 جزیل یم خواست.   
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چشم سورنا تازه به او افتاد که به شکل جمع و جوری  

 کنار دستش    

نشسته بود. چطور وقتر او را سالم و رسحال کنارش  

 داشت به   خییس لباس هایش توجه میکرد؟!    

انگار دستر از غیب، غبار روی چشمانش را زدود که به  

 یک آن    

اعصاب خردی اش پر کشید و یک شادی عمیق به  

 تنش مستویل   شد.   

ر آنکه کمرش را به پشتر   ر شد و حی  روی کاناپه نیم خی 

 اش تکیه    

که داشت محتویات کاسه را هم  یم داد، رو به ساحل  

 یم زد    

 زمزمه کرد :   

ر یک اینجاست!    _   به ببی 
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صدای گرفته و خواب آلودش لبخند محوی روی  

 لب های دخیر    

نشاند. در حالیکه بغضش را یم خورد، قاشق را پر کرد و  

 به   طرفش گرفت :  

 نگو نمیخوام که دیگه اصال راه نداره.     _ 

دور آتل سورنا یم چرخید و از    چشمانش گریزان بود،

 چانه اش    

باالیر نیم رفت. یم ترسید با اشک چشمانش با او چشم  

 در چشم   شود.   

سورنا به نریم دست پیش برد و موهای ریخته روی  

 صورتش را    

 پس زد و گفت :    

باز بغض کردی؟! بابا آدم اینجوری شوهر عزیز   _ 

 دوستداشتتر    
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 شو از خواب بیدار میکنه؟!    

من خییل ضعیف شدم سورنا! دیگه اون ساحل   _ 

 چند ماه پیش    

 نیستم. نمیتونم قوی باشم وقتر تو انقدر درد داری.    

جمله ی یکهوی ی و پر گریه اش سورنا را تکان داد! به  

 راحتر    

رفته و بلرزاند.  توانست قلبش را درون سینه به چنگ گ

او نباید   دست روی نقطه ضعفش یم گذاشت. گریه  

 اش بدجوری مرد   مقابلش را از پا یم انداخت.   

 یک گفته من درد دارم؟! حتر اگرم...      _ 

 ساحل وسط حرفش پرید و گفت :    

خودم میدونم، خییل خوب میدونم وقتر اینجوری   _ 

 عرق میکتر    

 دردیه.   یعتر بدنت درگی  چه  
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موهاتی را که دوباره از پشت گوشش رس خورده بود،  

 به نریم   پس زد و با لبخند گفت :  

  

 ]05:29 28.12.20[  

نه عزیز سورن! اینبار اشتباه زدی، من گرماییم!   _ 

 خییس بدنمم از    

درد نیست! مگه یادت نیست تو زمستون همیشه  

 کاپشنم تن تو بود؟!    

ه؟ غذا هم   _  با کلمات بازی نکن خودم میدونم چه خی 

 نمیخوری،    

 بهم. اصال نمیفهمم...    
ی

یم نمیگ ر  چی 

سورنا دست روی لبهایش گذاشت و او را به طرف خود  

 کشید.    
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ر یک ساعت حسات  او را   درست حدس زده بود همی 

 غرق افکار    

 ناخوشایند کرده بود.    

یم بدهکار شدیم.    بیا اینجا ببینم! انگار یه   _  ر  چی 

اشک های دخیر که چکید و روی دستش فرود آمد  

 فهمید کار از    

 کار گذشته است!   

یزی؟!     _   یه مگه من مردم که اینجوری اشک می 

 سورنا!!     _ 

 جان سورنا؟     _ 

ر بغض آلودش را دوست داشت   ِ ِ
صدای پر تشتشر

 ببوسد!   

ی که  خدایا این ساحل مارو  _  عوض کردیا! اون دخیر

 قاپ دلمو    
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 برد یه پرخاشگر ت  اعصاب بود، نه این کوچولوی...    

 زرزرو؟!     _ 

سورنا با صدای بلند به حرفش خندید و شانه اش را  

 بیشیر به سینه    

 ی دردآلودش چسباند.  

؟! میخواستم بگم این   _  زشته! عیبه! زرزرو چیه دلی 

 کوچولوتی    

 که اشکش همش دم مشکشه!   

 و بعد رسی    ع اضافه کرد :    

 خداتی تازگیا پیچ چشمات خییل شل شده ها!    _ 

ر اومده.     _   شاید مقاومتم پایی 

راست میگفت! هر کس دیگری هم جای او بود کم یم  

 آورد.    

 سورنا رسش را بوسید و جواب داد :   
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    نخی  خوشگله فقط یه نمه لوس شدی!  _ 

 ساحل وسط گریه چشم غره ای رفت و گفت :    

خیله خب بسه دیگه، بگی  غذاتو بخور، منو انقدر به   _ 

    .  حرف   نگی 

قربون اون سیاه چاله هات که خوب بلده منو اسی    _ 

 کنه، چشم!    

تو فقط امر کن! ویل بذار اول برم صورتمو بشورم، بعد  

 میام سوپ    

 ...    بدمزه تو 

 _     ! ر  سورنا!! مامانت پخیر

و با ت  دفاغ محض نگاهش کرد، آن چشمان ناتوان  

 تمام ابهت    

سورنا را آب کرد، آنقدر که بالفاصله به سمتش خم شد  

 و گفت 
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   : 

سورن فدای رست! شوچر کردم به قرآن! اینجوری   _ 

 نگام نکن   بیچاره میشم!  

  

 ]05:36 28.12.20[  

 و تمام صورتش را با ندامت بوسه باران کرد.    

مینا خانم از دور داشت نگاهشان یم کرد، خییل دوست  

 داشت تا    

حداقل یک نمای کیل از حرف هایشان دستش آید،  

 سورناتی که بعد    

از دعوایش با کامران به یک پش غد و عنق تبدیل شده  

 بود حاال    
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یم توانست انقدر رس به زیر و آرام شود؟! آن  چطور 

دخیر   کوچک چه جادوتی در کلماتش داشت که  

 پشش را اینطور مرید    

 خود کرده بود؟!   

؟!     _   منو دوست داری دلی 

ساحل با همان چشمان خیس خندید و رسش را زیر  

 گردنش برد.    

 یم  
ی

ی بود که از زندیک ر همان چند وجب جا تمام چی 

 خواست!  

 _     ! ر بار بله! از جونمم بیشیر  بله! برای هزارمی 

 سورنا خوشش آمد و دوباره گفت :    

 حتر اگه سوپ بدمزه اتو نخورم؟!     _ 

تا ساحل با دندان قروچه به طرفش برگشت، لب  

 هایش را شکار    
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 کرد و او را به دام انداخت!    

چطور فکر میکرد از خی  بوسیدنش آن هم وقتر  

ین      اینطور شی 

 توی آغوشش خزیده بود یم گذشت؟!  

سورنا که برگشت ساحل کیم بیشیر از قبل به خودش  

 مسلط شده    

 بود، شاید هم چون مینا خانم کنارشان آمده بود.    

ر که نشست، ساحل قاشق را دوباره پر کرد و به   همی 

 طرفش  گرفت.    

سورنا خندان بود، از این توجهاتش خوشش یم  چشمان 

 آمد، اما ت ا    

 وقتر که چانه اش نیم لرزید و به گریه نیم افتاد!    

 با خنده به ژستش نگاه کرد و گفت :    
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با این هیکل غذا میخوای دهنم بذاری؟! بده ببینم   _ 

 بچه!    

مینا خانم مداخله کرد و ساحل کاسه را شتابزده پس  

 کشید.  

 نیم    

خواست بیشیر از این اذیت شود، دست در رفته اش  

 مگر قدرت    

 باال و پاتی ن کردن هرباره ی قاشق را داشت؟   

چه اشکایل داره مادر، زنته! توام که دستت درد داره.    _ 

دل سورنا غنج زد برای زنش! میتوانست ساعت ها این  

ین را زیرلب تکرار و رسخوشانه کیف کند.      نسبت  شی 
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ر مادر من! تموم ابهتم جلو   _  ر زتر گفیر مردی گفیر

 ضعیفه به  

 َِ
ُ
َ _    

      

       

          

           

_          

                

_               
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 و رستقانه ابروتی باال انداخت!   

ب و زوری بود، زور مردانه اش به آنها چربید   به هر ضر

 و کاسه    

اول او را متوجه کرد  ی سوپ را گرفت، اما همان قاشق 

که   محتویاتش آنقدر بزرگ و زیاد هست که گلویش را  

 بخراشد.    

ساحل که با دقت زیرنظرش داشت، با دیدنش که  

 داشت فقط آب    

 سوپ را یم خورد نگران زمزمه کرد :    

گلوت درد میکنه که نمیتوتر بخوری؟   سورنا خودش    _ 

 را به آن راه زد و گفت :    

ش   ررسرِ َِ ه.   َِ  کنم بهیر

ت    _ 
َ
 نه معده ام خشکیده اول ت
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 بده االن درستش میکنم.     _ 

خانه برگشت و   ر کاسه را گرفت و تند و فرز به آشیی

 نگاه پر از مهر    

سورنا را هم به دنبال خود کشاند. نگایه پر از غرور و  

 افتخار!    

انگار با زبان ت  زباتر داشت میگفت چقدر کیفور شده  

ک      که دخیر

 اینطور هوایش را دارد!    

ساحل که جای گوشت کوب برفر را قبال از مینا خانم  

 یاد گرفته    

بود، بالفاصله قارچ، جو، ذرت، هوی    چ و رشته های  

گوشت را از   توی کاسه جدا کرد و در کاسه ی دیگری  

 ریخت و سپس تا آخرین    
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غرغر گوشت  جاتی که یم شد آنها را له کرد. صدای 

 کوب که بلند    

 شد سورنا گفت :    

؟ بیا همونجوری میخورم!   _   دلی  چیکار میکتر

ساحل چند دقیقه بعد رایصر از کارش به همراه کاسه ی  

 پر آب    

سوپ برگشت و آن را به دستش داد. میناخانم با دقت  

 نگاهش یم    

 کرد و سورنا با لذت!   

    خرد کردی برام؟  _ 

ر کرد.     ساحل با لبخند رسی باال و پایی 

 و دل سورنا رفت برایش!    

بدون شک اگر مادرش نبود یک طور دیگر ابراز محبت  

 یم کرد.    
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سوپش را به هر سختر که بود خورد، با اینکه با  

 دست چپ خییل    

سختش بود اما به نظرش بهیر از این بود که این کار را  

 به کس    

 کرد.   دیگری محول یم  

هنوز برای یک کاسه ی بیشیر داشتند چک و چانه یم  

 زدند که    

صدای زنگ در بلند شد و آنها را متوجه ی خود کرد.  

 مینا خانم    

زودتر به سمت در رفت و با دیدن آدمای درون تصویر  

 رو به   سورنا کرد و گفت :    

شده،  پوریا و ماری ان، کاش میذاشتر بگم چی  _ 

 اینجوری ببیننت    

ر پشم.      بیشیر هول میکیر
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االن ببننم ترسشونم یم ریزه، اونطوری تا یم رسیدن   _ 

 هزار و    

 یک فکر با خودشون یم کردن.    

مینا خانم چی بگیم گفت و به طرف در ورودی رفت،  

ر که      همی 

ر یم رفت دیگر    این زخم و زیل های سورنایش هم از بی 

ی از   خدا نیم خواست.   ر  چی 

  

 ]05:36 28.12.20[  

آنها که رسیدند ساحل هم از باال برگشته بود، واضح  

 بود که سورنا    

دوست نداشت آن ابریشم های بلند را مرد دیگری جز  

 خودش ببیند.    
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موهایش را بسته و شال ساده ای روی رسش  

یک  انداخته بود. بلوز   شلوار خرش اش را هم با 

 تونیک نسبتا بلند عوض کرده بود.    

وقتر آمد و کنار سورنا نشست، در چشمانش قدرداتر و  

ر را      تحسی 

 به وضوح یم توانست ببیند.   

ک به آرایم زمزمه   سورنا غرق میان اجزای صورت دخیر

 کرد :    

 _   ، پوریا که رفت دوباره همون بلوز شلوارتو بپوش دلی 

 بهت میاد!    خییل    

ی نگفت!     ر  و دیگر از آتیسر که در دلش یم انداخت چی 

 چشم!    _ 

 آخ چه پدری ازم درمیاره این چشم گفتنت!     _ 
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ساحل بالخره از ته دل خندید! و چشمانش غم  

 ویرانگرش را کمیر    

ی بود که خیال سورنا را   ر به نمایش گذاشت و این چی 

 عمیقا راحت   یم کرد.   

ان دیشب که  دلی  امشب   _  کیل باید حرف بزنیم به جی 

 قرار بود!    

ببخشید سورن جونم! من نمیدونم چرا انقدر خسته   _ 

 بودم دیشب.    

 سورنا شیطان چشم و ابروتی آمد و گفت :   

اون غذای خوشمزه رو پخته بودی دیروز ظهر! حقم   _ 

  !  داشتر   بعدش اونجوری تو بغلم بیهوش شر

ر ساحل رفت تا او را و  بعد خندید! چشمان اخطارآمی 

 مجازات کند    

 که صدای وحشت زده ی ماریا بلند شد.   
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ر که وارد سالن نشیمن شده بود، با دیدن دست   همی 

 باندپیچی شده و    

نصف صورت زخیم سورنا، هری دلش ریخته و هیم  

 کشیده بود.    

با دست  ساحل و سورنا هر دو از جا بلند شدند و ماریا  

 و پاتی که    

یم لرزید به سمتشان آمد. حال و روزش تعریقر  

 نداشت، رنگش    

 همان ابتدای کار بد پریده بود.    

جواب سورنا در چی شده ی پر هراس پوریا یگ شد و او  

 هم   وارد هال شد.   

 بیا! حاال این بچه رو یک آروم کنه!    _ 

 راز کرد و گفت :    و بعد دستش را به سمتش د

ر که کامال سالمم.    _   بیا اینجا از نزدیک نگاه کن ببی 
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پوریا یا خداتی گفت و به سمتش قدم تند کرد. قلب او  

 هم ریخته    

بود. برادر لجبازش باز چه بالت  رس خودش آورده بود؟    

چی شده پش؟ این چه حال و روزیه؟ تصادف   _ 

ماریا هنوز همانجا ایستاده و ت  صدا داشت  کردی؟؟   

 اشک یم ریخت.    

 سورنا به طرفش رفت و رو به برادرش گفت :    

 سالم، خوش اومدین! آره ویل بخی  گذشت.    _ 

به ماریا رسید او را در آغوش گرفت و در حالیکه سمت  

 راست   بدنش داشت تی  یم کشید دوباره ادامه داد :  

  

 ]05:36 28.12.20[  

ر دیگه!     _   بابا اآلن خوبم! انقدر گریه زاری نکنی 

 داداش جونم!    _ 
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ماریا این را با صدای لرزاتر گفت و با همه تن چشم  

 زل زد به   ابروی شکافته و کبودی زیر چشم سورنا.    

اما پوریا گوتی بیشیر اعصابش خرد شده بود که نگاه ن  

 اراحتش را    

د، نگایه که به طرز  از سورنا گرفت و به ساحل  سیی

 بدی پر   شماتت بود.    

معلوم نیست پای کیو به زندگیت باز کردی که   _ 

 بدبیاریات تمویم   نداره.    

د تا این را شنید رسخ   ر سورنا که داشت با ماریا حرف می 

شد و   رسی    ع رس باال آورد. مفهوم حرفش واضح بود، و  

مزده مانده  بدتر از آن   ه روی ساح ِ  ل نگایه ک رسر

 بود.   

نتوانست نگراتر برادرش را درک کند، چطور باید حایل  

 شان یم    
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کرد به ساحلش کاری نداشته باشند تا او خوش اخالق  

 بماند!    

 اخم کرده نگاهش کرد و توپید :    

تر به خودم نگاه کن.     _  ر  وقتر با من حرف می 

 🍀 

  

 ]05:36 28.12.20[  

    228_ پارت#

 آب    _ در_ افتاده_ ماه#

اده   _ یگانه# ر  علی 

هنوز توی رسش داشت پوریا را مالمت یم کرد، اگر  

 میناخانم پا    

در میاتر نیم کرد خدا میدانست این معرکه یک خوابانده  

 یم شد؟    
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برادرش بود و عزیزش، قدر جانش هم دوستش  

 داشت، اما باید یاد    

ام خودش و زنش را حفظ کند.    میگرفت   احیر

ساحل که همراه با کیسه ی داروها وارد اتاق شد،  

 لحظه ای حواس    

سورنا از مکالمه ی آزاردهنده اش با پوریا پرت شد. یم  

 شناختش،    

اگر جدی تذکر نیم داد به همان رفتارش ادامه یم داد،  

 با وجود    

ام ب  د  اینکه نمیخواست احیر ی اش را زیر سوال بی  زرگیر

 اما الزمه    

ی رابطه ی برادری شان یم دانست که به او بفهماند  

 حق آزردن    

د!      زنش را ندارد حتر اگر بخاطر او بمی 
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 ساحل روی تخت نشست و گفت :    

 راند بعدی!     _ 

سورنا پوریا را کامال از ذهنش پس زد و همه ی حواسش  

د. نمیخواست حتر     را به دخیر زیبای روبرویش سیی

 لحظه ای که او را    

 داشت به موضوع ناراحت کننده ای فکر کند.  

  

 ]05:36 28.12.20[  

 با نگاه به داروها غرغر کنان گفت :    

بخدا بیمارستان مونده بودم بیشیر یم تونستم نفس   _ 

 بکشم!  

 شکمم    

 موال!   پر شده از قرص و کپسول، زشته به 

 ساحل خنده ی آرایم کرد و گفت :    
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ید که   _  تونو بگی 
جناب خانزاده باید یقه ی دکیر

 اینارو واستون    

 نسخه پیچیده نه من که مامورم و معذور!   

دل سورنا برای این لحن حق به جانب و بامزه اش پر  

زد، به   دلچست  هر چه تمام تر دستش را گرفت و  

    گفت : 

آخه من فدای این مامور و معذور! بیا یه ماچ بده   _ 

 ببینم!    

ساحل لبخند نازی زد و گونه اش را به سمتش پیش  

 برد، با خودش    

فکر کرد، چه خوب بود که که روزی به نام بوسه در  

 تقویم وجود   داشت،    
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انگار دانشمندان زودتر از مردم عادی به معجزات این  

 تی برده بودند که برایش  
ر لمس   کوچک و شورانگی 

ر کرده بودند!      اختصایص روز   تعیی 

سورنا طوالتر تر از همیشه او را نگه داشت و بوسید،  

ک   سپس   همانطور که لب هایش روی گونه ی دخیر

 بود با پچ پچه گفت :    

 حرف بزنیم؟     _ 

 بزنیم!     _ 

تش  و سپس لیوان آب و قرص هایش را کف دس

گذاشت. حاال که باالخره پس از مدت ها فرصت حرف  

 زدن مهیا شده بود به    

 هیچ وجه نمیخواست وقفه ای میانش بیفتد.    

قرص را رسی    ع بلعید و آب را هم تا ته رس کشید سپس  

 به او اشاره    
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 زد به آغوشش برود.    

هاتی که قصد داشت از آن رونماتی کند سخت و  
ر چی 

قابل باور      غی 

بود و یم دانست باید تحت حمایت مستقیمش قرار 

 داشته باشد تا از    

 شوک ماجرا کم شود.    

 نه میخوام روبروت بشینم.     _ 

 سورنا دلیلش را فهمید و رسی    ع گفت :   

بیا ببینم بچه! هنوز انقد اقسایط نشدم که نتونم تو   _ 

م.      رو تو بغلم   بگی 

 نه سورنا، کل بدنت درد داره، نمیام.     _ 

هر بار برخاستنش را دیده بود که چطور نفسش از درد  

 بند یم آمد    
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و حاال قرار نبود با چند تا تعارف وا بدهد. سورنا که  

 اضار هایش    

را ت  نتیجه دید، لب و لوچه ای کج کرد و با  

 ناخوشایندی غر زد :    

ر که بغ ِل  ا کشف میکیر  یار تو    مکیر

   َِ
ُ
َ 

 حاال چند سال بعد این دکیر    _ 

 چقدر تاثی  داره، اونجا که اینو فهمیدی  
روند درماتر

 باید بری و به    

 کار زشت امشبت فکر کتر ساحل خانم!    

لحن نارایصر و اخمویش دل ساحل را به ضعف  

 انداخت، آنقدر که    

صورتش را  شوریده رس به سمتش خم کرد و یک طرف 

 به محکم    
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 ترین شکل ممکن بوسید و گفت :  

  

   

الیه قربونت برم من! ویل باید بگم این متد برای هر   _ 

 بیماری    

 تجویز نمیشه آقای خانزاده ی قشنگم!    

سورنا دستش را روی قلب خودش گذاشت که با این  

 طنازی هایش    

  داشت پر رس و صدا تاالپ تولوپ یم کرد، مگر 
ی

زندیک

ر جز      چی 

ر بود؟!     یتر های شورانگی  ر شی   همی 

ر آقای خانزاده!     _   شما که قشنگ تری همه چی 

 سپس دستش را بوسید و ادامه داد :    



  

  
 3656 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

حاال که اینجوره، پس یه ماچ دیگه بده تا بنده شارژ  _ 

وع کنم.      شده و   عرایضمو بتونم رسر

دوباره به سمتش خم  ساحل غش غش زیر خنده زد و 

 شد، صورت    

مردانه اش را بوسیدن لطقر بود که خدا شامل حالش  

 کرده بود و او    

 قصد نداشت این موهب ت را ت  استفاده بگذارد!    

ر آنکه او را   سورنا دست دور کمرش انداخت و حی 

 نزدیک سینه    

 اش نگه میداشت با لحن وسوسه کننده ای لب زد :    

؟ اگه من بخوامم میتوتر از دستم در بری و   _  حاال چی

؟!      بری   روبروم بشیتر

ورانه اش   چشمانش شیطان خالص شده بود! لحن رسر

ک      دل به دخیر
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 نیم گذاشت اما بلد بود چطور او را به  
ر
بیچاره باف

 دام بیندازد.    

ه  چانه باال انداخت و در حایل که او هم صدایش را تا ت 

ر یم      پایی 

 آورد لت  گزید و زمزمه کرد :  

  

   

نه دیگه سورن جون! شما با این بر و بازو! با این یال   _ 

 و کوپال!    

با این همه محاسن کجا؟! م ِن پس یه نمه بچه کجا؟!  

 معلومه که از   

 زور بازوتون بر نمیام حاج آقا!    

اشک از گوشه ی  سورنا آنقدر به حرفش خندید که 

ر      چشمانش پایی 



  

  
 3658 

  

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

انه   انه اش وقتر داشت دلی  لغزید. صورت کوچِ ک دخیر

 یم شد   

بخدا که بوسیدن داشت، کاش یم شد همان لحظه را  

 مثل یک فیلم    

زنده نگه میداشت و به دیوار اتاقش یم زد تا با هر بار  

 نگاه   کردنش، جان تازه ای در رگ هایش بدود!    

 همینقدر عشق  المصب   _ 
ی

! از بچگ دوست داشتتر

 بودی یا خودتم    

 در این راستا نقش داشتر گوگول خانم؟!    

از وقتر زن حاج سورن شدم به این خصیصه مبتال   _ 

 شدم حاج   آقا!   

 آخ آخ! چه فتنه ای بودی تو و من خی  نداشتم؟!     _ 

 فتنه دوست ندارین؟!     _ 

 دش را رسگرم بازی با انگشتانش کرد.   و با موزی گری خو 
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نکن! با دم شی  بازی نکن! عنان از کف بدم فقط   _ 

 خود خدا باید    

 بیاد وساطت ها!    

ین   ی ناشیانه ای بحث را عوض کرد و  ساحل شی  َِ

 خندید و با زیرک  گفت :   

ید من چیم حاج آقا؟!   _   شما اگه شی 

  

   

گفتنش سورنا را دیوانه ی خود کرده بود!  این حاج آقا  

ک   شیطان ت  انصاف! داشت با ت  رحیم تمام، او  
دخیر

 را به آستانه ی   تحملش هول میداد!    

! تو   _  ! تو غزایل! تو از اون سنجاب کوچیکاتی تو آهوتی

! تو طاووس سفیدی! تو جیگری! تو   مایه   مازندراتر

 نفیس! تو چش و    
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! تو  !    چال ماتی ر این سورن فلک زده ای دلی   همه چی 

دل ساحل ضعف رفته بود برای این عاشقانه های  

ناب، کجا   میتوانست مردی شبیه به او بیابد؟! بخدا  

 که نیم توانست!    

ی! خطرناک و   _  ویل بعیصر وقتا مییسر هاسگ سیی 

 خشن!    

و خرسنایک کشید و به طرفش خم شد تا لپ سفیدش را  

د!      گاز بگی 

 با او زیبا ترین قسمت رسنوشتش بود، خنده و دل  
ی

زندیک

 ضعفه    

های دلش تمایم نداشت و دوست داشت در امتداد  

 طنازی های اوی    

 از قبل اسی  دو چشم  
ین زبان غرق و هر روز بیشیر شی 

 مستانه   اش شود!    
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 جای گازش را با دو انگشت نوازش کرد و پرسید :    

 دردت که نیومد؟!     _ 

 ساحل خندید و گفت :    

ی فقط حجیم از لپمو   _  تو که دلت نمیاد گاز بگی 

 خیس میکتر   همیشه!   

 سورنا اشاره ی ناامیدانه ای به خودش کرد و گفت :  

  

   

یگ باید به این قلب دیوونه ی ما حایل کنه که این   _ 

 رسمش    

ضعیفه ی تو دل برو یکیم بیشیر  نیست! باس به این  

 سخت گرفت!   

 آخه دلت میاد اصال؟    _ 
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نه به وهلال! اینجوری نگاه کتر آدم دلش نمیاد که   _ 

 هیچ به غلط    

 کردنم میوفته!    

صداقت از واج به واجش عیان بود، آنقدر با هر  

ک لرزید که دیگر نفس هایش هم تند   حرفش دل   دخیر

 .    شده بود 

ی که فکر میکتر   _  ر دوست دارم! هزاران بار از اون چی 

    !  بیشیر

 سورنا لبخندی زد و گفت :    

؟!     _   که من ت  نهایت بار بیشیر
 میدوتر

 میدونم!     _ 

دل ساحل درون سینه اش گرم شد و حرارتش روی  

 چشمانش مهر    
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انداخت، فقط توانست توی دلش خدا را بابت  

شکر کند. او لیاقت این را داشت  داشتنش هزار بار   

 که حتر خودش را برایش فدا کند!    

 سورنا؟     _ 

 جان؟     _ 

تو جدی بودی وقتر گفتر من عاشق اون ساحل   _ 

 پرخاشگر شدم؟    

 من اصال نفهمیدم یک و چه جوری انقدر تغیی  کردم!   

! اون محض مزاح بود   _  تم دلی  ر من عاشق همه چی 

 خوشگله!  

  

   

 ساحل من متر کرد و دوباره گفت :    

 تحمل شنیدنشو دارم سورنا بگو!     _ 
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 سورنا خندید و گفت :    

؟! هر چی بوده رو گفتم تعارف که ندارم   _  چی بگم دلی 

 باهات!    

 اون مدل التر منو بیشیر   _ 
ی

واقعا ناراحت نمیشم اگه بگ

 دوست   داری!    

 سورنا دستش را بوسید و شمرده شمرده گفت :   

من همه مدلتو دوست دارم جیگر سورن! مگه من   _ 

 نگفتم عاشق    

ه   وجودت شدم؟ یعتر هر چی از وجودت رسچشمه بگی 

 واسه من    

 پرستیدنیه!    

قلب ساحل تند تند تپیدن گرفت و دلش قرص شد.  

 یک وقت هاتی    
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ی که به  ان  از این همه تغیی  مرور زمان کرده بود، حی 

 یم ماند و    

ی   ر تمام ترسش از این بود که مبادا دل سورنا را بزند چی 

 که فقط    

 باید خوابش را یم دید!    

تو خودت کدومو بیشیر دوست داری؟ اینجوری یا   _ 

 اونجوری؟    

 ساحل کیم فکر کرد و سپس صادقانه گفت :    

، ویل از اینکه به چشمت  جفتش واسم باحاله _ 

 خانومانه بیام خییل    

 بیشت ر خوشم میاد!    

 و با لپ های گل انداخته نگاهش کرد.  
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اف   قلب سورنا یک طور دیگر نبض گرفت، باید اعیر

 میکرد از   نغزپراتر اش جا خورده بود!    

او قدرت این را داشت هر لحظه با هر حرفش دلش را  

 ت  تاب تر    

 قبل کند!    از 

من از همون روزی که دیدمت، تو رو واسه قلبمو   _ 

    !  خونه ام   نشون کردم دلی 

اگر ت  خیال حرف زدن یم شد تا فردا با دین و ایمانش  

 دل میداد    

و قلوه میگرفت، اما مجبور بود این راز مگو را بالخره  

 فاش کند.    

باالخره رفت رس اصل  آت  برای خودش ریخت و  

 مطلب، فقط خدا    
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 229#پارت_  

 #ماه_افتاده_در_آ ب  

اده   ر  #یگانه_علی 

  

_ اگه قدرت اینو داشتر به عقب برمیگشتر چیو   

عوض میکردی؟ ساحل که هنوز در تب و تاب  

ینش درون ابرها سی  یم کرد، با شنیدن   جمالت شی 

هوایش   این سوا ِل کم و بیش جدی به یک  آن حال و 

 پرید و گیج لب زد :  

؟!     _ چی

 تکرار کرد :  سورنا لبخندی زد و حرفش را دوباره  

_ میگم اگه میتونستر گذشته رو عوض کتر چیو   

ک حاال بهیر یم توانست جمله   عوض میکردی؟ دخیر



 

 

درموردش فکر کند، هر چند که    اش را واکاوی کرده و 

 هنوز هم کیم گیج بود . 

 لحظه ای مکث کرد و سپس با اندوه و تاتر گفت :   

ز کنار  _ هیچ وقت به دیدن کامران نیم رفتم، تمام رو 

 میموندم.  خانجون  

 این را گفت و آه کشید. آیه غلیظ و غمناک .  

چه افسوش در لحن و کلماتش نهفته بود! انگار سورنا  

 دلش را سوزانده بود .   ناخواسته بد 

ر امکاتر وجود یم داشت.    _ کاش همچی 

ر بازی با موهای ریخته   سورنا دستش را بوسید و حی 

 صورتش زمزمه کرد :   روی  

ه.    _ یه بغض نکن دیگه! قلبم یم گی 

دل ساحل ریخت و خون به صورتش دوید. چقدر  

ی   ر سورنایش دوست داشتتر بود! لبخند نریم زد و چی 



 

 

ر شد. نیم   نگفت، فقط سیب گلویش باال و پایی 

توانست بغض نکند، اسم خانجون که یم آمد قلبش  

حداقل    تکه تکه یم شد، کاش وقت مرگش کنارش بود،

ل کرده و هر   میتوانست این حشت گزنده اش را کنیر

 وقت یادش یم افتاد  

فقط از غم نداشتنش آه یم کشید، اما حاال با هر بار  

 نبودنش بود که یم سوزاندش .   یادآوری، این 

دستر زیر چشمانش کشید و رو به سورنا که مغموم و  

 نگاهش یم کرد، گفت :  متاثر  

 پرسیدی؟    _ حاال چرا یهو اینو  

یک کند، به   نیم خواست او را در غم هایش رسر

 رنجش داده بود .  اندازیه کافر 

 سورنا رسی متاسف تکاند و جواب داد :   

_ مثال میخواستم مقدمه چیتر کنم واست ویل   

ر   انگاری خراب کردم .ساحل چانه باال انداخت و حی 



 

 

شان   آنکه موهایش را باال یم گرفت تا خودش را از رسر

 راحت کرده و باالی رسش ببندد زمزمه کرد  

:  

_ نه خوبم، یه لحظه احساساتر شدم. حاال مقدمه   

؟    چیتر برای چی

ش    ی نبود که بخوای تغیی  ر _ جز خانجون، دیگه چی 

 بدی؟  

ای دیگه!    ر  _ چرا خییل چی 

 _ مثال؟   

کیم شیطنت به صدایش پاشید و در حالیکه به  

 اغواگرانه زمزمه کرد :   سمتش خم میشد 

سالم بود تموم تالشمو میکردم که   12_ مثال وقتر 

آدرس خونه تونو پیدا کنم، اون وقت میومدم و بست  

 اغفالت کنم!   میشستم در خونتون تا 



 

 

! سورنا آنقدر باهوش بود که بداند منظور   12
ی
سالگ

 ساحل چیست!  

د اضافه کرد:  پس بدون اینکه تی اش را    بگی 

_ اگه این قر و فرای االنتو هم به نمایش یم ذاشتر که  

 همونجا عقدت میکردم!   د یگه 

ک رویاتی و سحر کننده بود!  
تصورش هم برای دخیر

اما با این حال خندید و در حالیکه دستش را  باال یم  

ر گفت :   برد و اخم هایش را در   هم یم کرد، شعار آمی 

 مشی! _ نه به کودک ه 

قلب سورنا یک طوری شد، دلش رفت تی خمار  

 چشمش! او  

کوچک بود، معصوم بود، پر  بود از ناز و نیاز  

انه! حتر وقتر حرف یم زد هم دلش را یم لرزاند!   دخیر

دلش نمیخواست اشتباه گذشته اش او را نگران کند،  

 قلب او دارد!   کاش خودش میفهمید چه جایگایه در 



 

 

یادش به روزهای نه چندان دور مرییصر اش افتاد، روز  

ه یم شد و هیچ   هاتی که ساعت ها به نقطه ای خی 

واکنش معقویل از او دیده نمیشد، یا روزهاتی که به  

 یم لرزید .  تشنج یم افتاد و تمام تن کوچکش  

سینه اش تنگ شد و در حالیکه انگار از تصور برگشت  

سیده بود تکیه اش را از تاج تخت  به آن روزها تر 

 گرفت و او را به  

اف یم کرد که یم ترسید، بد   آغوش کشید. باید اعیر

 ترسید .   جوری هم یم 

بدون اینکه به عز و جز های پر هراسش گوش کند او  

د و زیرلب زمزمه کرد :    را محکم تر   به خودش فشر

 _ خداروشکر که دارمت!  

دوستداشتتر تر به  صدای کوبش قلبش حرفش را 

ک لرزید و صورتش گلگون شد،   گوش رساند. دل دخیر

ی کر   ر حاال حتر تپش های قلبش هم به طرز اغراق آمی 



 

 

کننده شده بود. سورنا از همان روز اویل که آمد، با  

 و اعتبار زیادی آورده بود، آنقدر که  
ی

خودش مردانگ

نفهمید یک عمادی که همه ی ذهنش را پر کرده بود  

و یک دل نه صد دل شیفته ی روحیه پهلواتر   فراموش

 شد!  و جوانمردی سورنا 

ساحل روی قلبش را بوسید و در حایل که نگران بدن  

 گفت:    دردش بود، 

 _  بذار یکم برم عقب تر، اینجوری اذیتر .  

به نظر یم رسید هر چه را فراموش کند این تصادف  

 نیم کند.   لعنتر را  

سورنا چشم غره ای به تقالیش رفت و در حالیکه با  

دستش را شل میکرد غرغرکنان نچ    ناخشنودی گره 

 نچی کرد و گفت :  

 _ بابا من از خونم گذشتم تو از شهادتت نمیگذری؟!   

؟!     _ این دیگه یعتر چی



 

 

 _ یعتر خییل دوری، بیا یکم نزدیک تر .  

یتر خندید و در  ساحل به چشمان اخمویش به شی  

را روی پایش یم گذاشت، جواب داد   حایل که دستش  

 : 

 سورنا؟ از تصادف تو که هولناک  
ی

_ چی میخوای بگ

 نگران نباش میتونم تحمل کنم، بگو!   تر نیست؟  

 پس او هم حاشیه رفتنش را فهمیده بود!  

گرچه که هنوز دوست داشت رس به آغوش گرفتنش  

شد به این بحث کهنه رو  بزند اما مجبور   چک و چانه  

 بیاورد . 

 دستر پشت گردنش کشید و فکر کرد  
ی

سورنا با کالفگ

واقعا هم کار سختر بود! این همه اتفاق افتاده بود که  

ح میداد! آن هم   اتش یکجا باید برایش رسر همراه با تاثی 

وقتر او اینطور زیبا به چشمش یم درخشید، موهای  

چند تار با ت    پرش را باالی رسش گوجه کرده بود و 



 

 

حواش از حصار کش در آمده و توی صورتش لغزیده  

 بود،  

یم توانست تا فردا صبح دل به دل طنازی اش داده و  

ردیف کند اما نه حاال که استارت حرفش   برایش شعر  

 را زده بود!  

 نفس عمیقر کشید و گفت :    

فقط  _ یه رسی اتفاقات افتاده که همه شم خوبه 

؟    داره تو چطوری باهاش برخورد کتر
ی

بستگ

میخواستم با اون سوال اولم واست مقدمه چیتر کنم  

  اما نشد! انگاری بلد نیستم، به همون روش خودم  

ه. حاال آماده ای؟    بگم بهیر

ساحل آب دهانش را قورت داد، دستش را محکم تر  

حالیکه به سمتش پیش یم خزید پر   گرفت و در  

س لب زد   :  اسیر



 

 

ی االنه که از شوک   _ سورنا اینجور که تو پیش می 

 حال برم پشجون!  ِد بگو دیگه نوکرتم.    نگفته هات از 

سورنا لبخندی زد و نگاهش کرد، یک لحظه دلش  

ر زده و بدون آوردن نام   خواست پشت پا به همه چی 

وع کند،   ش را با او رسر ر  شورانگی 
ی

امجد و مادرش زندیک

 حرکت جان  اما آن تصادف و  

نثارانه ی ماتر باعث میشد بیشیر از چند ثانیه به این  

 خودنماتی ندهد.  ایده اجازه ی  

به ی کوچگ زد و سپس لپش را با دو   روی بیتر اش ضر

 کشید و گفت :    انگشتش 

  ، _ االن میگم ویل به نفعته خوب باهاش برخورد کتر

اشک بریزی اون روی دیگه ام میاد باال ها!   چون باز  

 گفتم . ن 
ی

 گ



 

 

_ وای سورنا، دستام یخ کرد، بگو دیگه! بخدا تو اصال  

نباس بیسر دل و روده ی آدمو میاری تو    پیک خی  

 حلقش . 

 سورنا خنده ی ت  صداتی کرد و گفت:    

 _ ای روزگار، اینه رسمش؟! ز ن مارو باش!   

 و بعد دو دستش را توی مشتش گرفت و ها کرد!   

میشه. کجا از این خدمات بهت  _ االن دستاتم گرم 

 رایگان! هان؟ باز تو همش غر بزن!   میدن؟ اونم  

ک به داد و بیداد   کم مانده بود از رس ت  قراری دخیر

بیفتد، معلوم نبود چه را میخواست با او در میان  

نبود و هم از زور    بگذارد که هم ناراحت کننده 

سش نمیتوانست از آن رونماتی    کند؟!  اسیر

 یا از دستت برم رس به بیابون بذارم؟   
ی

 _ میگ

 _ منم بی  با خودت!   



 

 

 _ سورنااااا!  

ش لبخندی زد و یکهو    ر اض آمی  سورنا به جیغ اعیر

 گفت :  

_ همیشه میگفتر کاش برادرزاده ی شهروز و بهروز  

 نبودی نه!  

حاال خدا بهت نظر کرده و آرزوت برآورده شده! بابا  

خانجون یه زن دیگه هم داشته که پدرت  بزرگت جز 

پش اون خانومه. اسمشم ثریا ست، ثریا امجد، مادر  

 ماتر امجد! یعتر ماتر عموی واقعیته!  



 

 

شهروز و بهروز هم پشای خانجونن فقط. یعتر دوباره  

 مادر بزرگ دیگه شدی خوشگله!    صاحب یه 

      



 

 

    

 230#پارت_  

 افتاده_در_آ ب #ماه_  

 # یگانه_ عل یزاده  

  

یچ اعتباری نبود اگر  دخیر ب یچاره همانجا از حال یم  

رفت،  یگ نبود ترمز سورنا  را گرفته و او  را به خود یم  

ا ین اخبار غافلگ یر  کننده با  ید ا    آورد. مگر پرده از  

 ین گونه بر م  یداشت؟ 

بعد از  شوک  قرمز شد، بعد پ  اول رنگش  پر  ید،  

یشا تر اش نبض گرفت و گلو یش خشک شد، زبانش   

هم که ع ین چوب خشک به سقف دهانش چسب  

یده بود، در  حایل که تمام لحظات انتظار داشت  

سورنا پقر  ز یر  خنده زده و از  او  بخاطر رسکار  

 گذاشتنش   



 

 

شد   عذرخوایه کند، اما تنها چ یزی  که از او د یده یم 

 بس.   جد یت بود و 

 _ شوچر نبود؟    

 _ دوست داش تر یم بود؟   

 _ سورنا!   

همراه با لحن وارفته  اش  خودش هم  ت  حال نگاهش  

 کرد.  

 _ همه اش که خوبه  دلی  !   



    ساحل  

 

فقط نگاهش کرد. همه ی کلمات از ز یر زبانش  گر  

نیم دانست چه بگو ید؟  پدرش  پش  یخته بود، ح تر  

خانجون نبود؟؟  خانجونش  مادربزرگ خودش  

نبود؟؟  نوه  ی ثریاتی بود  که ح تر  یک بار هم او  را  

ند یده بود! همان  زن  ب یچاره ای که  به جرم بچه  

 شوهرش رها یش کرد و  یک شبه از  زن حاج رسر  
ی

مریک

رجه  مطلقه نزول د یف بودن به   یک  ب یوه ی  

 کرد!  

ح تر فکرش را  هم نم یکرد روزی که با  دلسوزی  

 نشست پای  

صحبت های  پ یرزن  و قلبش به طرز  عج یب غر   

به پرپر افتاد ربظ به  ارتباط     ی ت   برای  هوو یش  

 خو تر شان داشته باشد!  

 خدا یا آن  زن  ب یچاره مادربزرگ خودش بود!   



       ساحل  

 

چطور تو ی  دلش انباشته  ا ین همه نگفته را  سورنا    

 بود؟  

هنوز همه ی وجودش رسشار از  شوک بود ، وق تر   

 کرد :   ت   نا  زمزمه 

_  یع تر آقاجون  پش ثر یا  خانمو داد به خانجون؟   

سورنا شانه  ای  بال  انداخت و   چطور  تونست؟؟  

 گفت :  

 _ گوتی از عشق ز  یادش همچ ین کار ی کرده.  

دیگر چه جور عشق   ت  انصافر  عشق ز یاد؟  ا  ین 

زن ب یچاره چقدر درد کش   بود؟ خدا م یدانست 

 یده بود تا با  ا ین  مسئله کنار  ب یا  ید.  

_ خوده ثر یا  خانم هم تازه پ یدات کرده! پدرتو    

هم قبل از فوت ند یده. شوکه تر از قبل دست روی  

 دهانش گذاشت و بدون ه یچ   



    ساحل  

 

به  او  زل زد. انگار هر لحظه    صداتی با چشما تر ناباور 

داشت تکذ یب یه ی  حرفها یش را  ب یرون    انتظار   

 آورد.  

_ چطور تونست اونو  از بچه ی  کوچ یکش جدا  

 سال؟؟؟   کنه؟ اونم ا  ین همه  

 _ ناراحت شدی؟    

 _ اصال نم یدونم با  ید چی بگم .   

همه چ یز داشت توی رسش  یم چرخ ید، حرف های   

پش یما تر و  ندامتش، عذاب وجدا تر که   خانجون، 

 بابت آن  زن  داشت. 

آنقدر خی   های عج یب  غری ت  به او  داده بود که  

نم یدانست ب یشیر بخاطر کدامش شوکه شود و  

مثل دانه   همان لحظه  یکهو  یاد امجد افتاد. قلبش   

 های تسب یح به هر طرف پاش یده شد.  



       ساحل  

 

د عمو یش بود؟؟؟  همان آدم مرموز پش  امج 

 از رس وحشت ج ییعر زد و گفت :   مادربزرگش  بود؟؟  

 _ امجد عموی منه؟؟؟؟   

سورنا که از  ابتدا منتظر  هم ین واکنش بود و  کم کم  

خونشدی اش نگران  یم شد، نفس راح تر   داشت از  

 کش ید و گفت :  

! عموی تن یت!     _ بالخره! بله دلی 

دهانش را قورت داد و  در حایل که غافلگ  یر  آب 

 شده بود و  

مضطرب، موهای چس ب یده به  صورتش را تند   

 زد و گفت :   تند  و با  ت  دق تر پس 

_ اون امجد لعن تر پس برای  هم ین بود که  یهوتی  

 زندگ یم پ یدا شد!   رس و  کله اش تو  



    ساحل  

 

ر  چطور م یتونه  عموی من  باشه؟ وق تر  منو مجبو 

کت   شهروز مگه نم یدونست من چ  یکاره   کرد برم رسر

 شم؟ 

چند ثان یه مکث  کرد و دوباره  عصباتر تر از  قبل و  

صدا یش  از زور  ه یجان یم لرز ید    در  حایل که 

 نفس زنان گفت :  

_ سورنا با اون لعن تر د  یگه حرف  نزن، اون  خ ییل  

م داره... اون ... تو  رو  خطرناکه، اون...اون  کیل آد

سمتش نم یری،  بهم قول   خدا! بهم قول بده د یگه   

 بده. تو  نم یدو تر اون ...  

سورنا لبخندی به  چشمان گشاده شده اش زد و  بعد  

 دست دور شانه   

انداخت و او  را در آغوش  کش ید بازهم  ب یشیر از  

 بود.    همه نگران  حال او 



       ساحل  

 

 قربونت برم! نگران نباش  من...  _ خوشگل سورن!  

_ نباشم؟؟ مگه  م یشه؟ تو اونو نم یشناش اون خ   

 ییل خطرناکه!  

سورنا با مال یمت موهای روی  صورتش را  پس زد و    

 گفت :  

_ کیس که تو تصادف  امروز منو  نجات داد امجد 

بود! اگه با ماش ینش نرس یده بود  من الن  زنده  

کیس که برای شکا یت از     نمونده بودم، دلی  ! 

 شهروز، مدرک قطیع آورد امجد بود! کیس که خواهر 



 

 

برادرتو از ترک یه آورد  امجد بود! کیس که برای حکم  

کامران هم مدرک جمع کرد باز امجد بود! اون فقط   

مجبورت کرد بری   یه اشتباه  بزرگ کرد اونم ا ینکه  

کت شهروز، دلم باهاش  صاف نم یشه    رسر

ان   رس ا ین  کارش ویل  بعدش هر کاری  کرد تا جی 

 واقعا آدم درس ت یه دلی  !   مافات بشه ، اون  

؟؟   
ی

 _ چی داری م یگ

اگر توی خوابش  هم یم د ید نمیتوانست باور کند که  

هر بار او  را  با  مسائل  ما تر امجد آن مرد مرموزی که 

وحشتنایک روبرو  کرده بود عمو یش  باشد!! عموی  

خودش!! و بدتر  آنکه فقط ادای آدم بد ها را درآورده  

بود! حال چطور باور میکرد او چن ین نقش  مثب تر  

 اش داشته؟؟   در  
ی

 زندیک



 

 

نجات جان سورنا  یش  اگر که حقیقت یم داشت  

 توانست او  را  از تمایم  که یم   بزرگیر ین  دل ییل بود 

ی کند.    اتهاماتش می 

 _ اون جون  تو  رو نجات داد؟؟؟   

و قبل از ا  ینکه جوا ت   بشنود  با  سوظن و ترد ید  

 زل زد و گفت :   دوباره  به  چشمانش  

_ اصال  یع تر چی که با ماشینش  رس تصادف تو رس  

؟    رس ید؟ از  کجا   م یدونسته تو کجاتی

نکه  چشمان زیبای کارآگاهانه اش سورنا را  به   قبل از ای

 ب یندازد ، جلو یش  را گرفت و گفت :   خنده  

_ کوچ ی ک  من! انقد  مشکوکانه نگام نکن  که م یزنه   

 تو ضیح دادن ...    به  رسم جای 

 جلوی خودش را هم گرفت و با خنده  گفت :   

 _ ل اله  ال هللا! نگاش  کن آخه!   



 

 

م یخندی؟؟  ا  ین مسئله  شوچر بردار   _ سورنا چرا  

ن یست، من  بهش  مشکوکم شا ید فقط برای  اینکه   

کمک کرده! اصال    خودشو خوب جلوه بده امروز بهت 

 از  کجا معلوم تصادف کار خودش نباشه؟  

و گوتی از  حدس یاتش حسا ت   ک یفور شده بود که  

روزش را فرو کرد در  ابرو تی بال انداخت و نگاه  پ ی 

؟! به    چشمان خندان سورنا!  یع تر  که  داش تر

 ذهنت هم نیم رس ید  همچ ین احتمال ز یرکانه  ای !  

؟ حال هم فکر م یک تر قصدش خ یر    _ حال چی

 بوده؟  

خنده ای که به زور پشت لب ها  یش پنهان  شده بود  

 با ا  ین چشمان  

آنقدر  به حرفش  حق به جانب  پر  صدا آزاد شد! 

هم م یان بهت عظ یمش  و با   خند  ید که ساحل را 

 گ یچ  به خنده انداخت!  



 

 

در حال یکه بر یده بر یده یم خند  ید زیرلب زمزمه   

 کرد :  

 _ من تمام قد فدای ا  ین  شم پل  یس یت کوچ یک!   

و صورتش را  با همه ی عشقر که در دلش داشت   

 بوس  ید!  

نم یدیا! م یگم کارش درسته!  یع تر   _ دلی  اصال گوش  

از هر نظر امتحانش کردم که الن  ا  ینو  م یگم، وگرنه  

واست درست کرده بود که  ب   بخاطر  دردرساتی که 

 یچاره اش یم کردم! 

دس تر به صورت ما ت  یخ کرده اش  کش ید و  

نگاهش  کرد، هنوز دو ماه از آن  تصادف مرگبار نیم  

 بود!   اق دیگر افتاده  گذشت و هزاران  اتف

 دور بود. با   یادآور ی  
ی

گوتی به اندازه ی  چند زندیک

اش، فکش  منقبض شد و  به  سخ تر   صورت  زخیم 

 زمزمه کرد : 



 

 

_ اون روز ی که تصادف  کردی، قبل ا ینکه  اون   

شهروز  ت   ناموس کار د  یگه ای بکنه  بازم امجد بود  

ا . من وق  که رس رس  ید و  بالفاصله بردت  پیش دکیر

وصل   تر پ یدات کردم که کیل دم و دستگاه بهت 

  !  بود. در واقع اون  جون هر دومونو نجات داد دلی 

ک آنقدر  گرد شده بود که کم مانده بود   چشمان دخیر

بزند، امج د  هم یشه تار  یک چه    از حدقه  ب یرون  

 کارنامه ی درخشا تر داشت!  

 م یشه!  _ باورم ن  

 _ منم! ویل  حق یقته !   

 ما تر امجد برادر پدرش!!!   

 ح تر فکرش هم مو به  تنش س  یخ یم کرد!  

پس برای  هم ین بود که یم توانست به راح تر او  را با   

 تهد ید کرده و از سوقصدش بگو  ید!   جان خانجون   



 

 

حتما از گذشته ی  مادرش مطلع بود که چطور همه  

و آنقدر ک  ینه  به دل گرفت که با     تنهایش گذاشتند 

 نقشه  ی انتقام از شهروز جلو  آمد!  

یاد وق تر افتاد که اردش یر قصد   ت  حرم تر به او را    

داشت و امجد آن چهره ی ترسناک  را  از خودش به  

نمایش گذاشت! حال ح تر یم توانست رگه ها تی از  

 مهر و  محبت را هم در رفتارش  پ یدا کند.  

ر    نگاه های  خ یره و  طول تر اش گوتی  برای  یافیر

 ردپای  برادرش   

توی چشمانش  یم چرخ ید! چه حس عج ی ت  بود!  

ر  یک عموی    جد ید که با او  هم از قضا   داشیر

 خاطرات ناخوشا یند ز یادی  داشت! 

اصال خانجونش چه؟  خانجون مهربانش چطور یم  

مادربزرگش نباشد؟  یع تر این همه سال برای   توانست 

  کرده  
ی

پش هوویش اشک  ر یخته و  اظهار دلتنگ



 

 

بود؟ تمام ا ین  سالها نوه ی  هوو یش  را با چنگ  و  

دندان بزرگ کرده و  بخاطرش با فرزندان  خودش  

 مرافعه کرده بود؟  دعوا  

 خدا یا مگر یم شد؟؟   

خانجونش  قلبش درون س  ینه  مچاله شد، چطور  

ر کار    ناجوانمردانه  ای زد؟   دست به  چ نی 

با غصه با احساسا تر مبهم و نامفهوم رس از سینه ی  

 برداشت و گفت :    سورنا   

؟ اون چطور تونست ا ین کارو  بکنه؟     _ خانجونم چی

و بعد  یاد  حرف هایش افتاد که در هیچکدامش ا ین   

 گنجانده نشده بود.    حق یقت هولناک  

نجون خی   نداشت! آقاجونت تا  آخر عمرش  _ خا 

 پش ثر  یاست.   بهش  نگفت اون   



 

 

قلب پر تپشش کیم آرام  گرفت، نمیخواست ب تر که  

ساخته بود ا  ینطور وق یحانه  فرو بر    از  مادربزرگش 

 یزد. 

سورنا به آرایم از  جا بلند شد و  بعد از ز  یر تخت   

دوباره  نزد  یک پالس تیک سف ید را برداشت و 

ساحل برگشت. حال نوبت مادرش  بود! گرچه که از   

آن  زن هیچ دلخوشر نداشت اما تا ابد که نم  

یتوانست آن  همه نامه را از  او پنهان کند. دسته  های  

نامه به همراه چند کارت اعتباری و  اسناد و  مدارک  

مربوطش را  از توی  پالس ت یک  درآورد و مقابل  

د یگر خ یال   ا ین  را هم که م  یگفت  ساحل گذاشت. 

 جفتشان راحت م یشد.  

_ ا ین  نامه ها هم مال مامانته  دلی  ، برات نوشته  تا   

 سوالتتو بهت بده. این کارتام...   جواب  یه  رسی  

 آیه کش ید و به آرایم گفت :  



 

 

 _ سهم الرثته.   

چقدر سخت بود که از مادر و پدرش  فقط چند برگه   

 بود.   ادگار مانده  به   ی 

دستانش یم لرز  ید وق تر داشت  یگ از آنها  را بر م  

یداشت! پنج سالش بود که  خودش را عادت داد تا   

بدون مادر و  پدر  بزرگ  شود و حال یم د ید همه ی  

از آنها    همه اش  فقط تظاهر بوده است! هر رد پا تی 

 تمام وجودش را یم تکاند .  

ورنا تغ ی یر واکنش  ها یش  را داشت نگاه یم کرد،  س

از  اینکه  ممکن بود روزهای ز  یادی را  درگ یر غم   

از این صالح نبود    غصه شود نارا یصر بود اما  ب یش  

 او را  در  ت  خی  ی بگذارد.  

همان لحظه چند تقه به  در خورد و هاله ی سکوت   

 ناخوشایند هر دو شکسته شد.  

 بلند گفت :  مار یا   



 

 

 _  بیام تو؟!   

آنقدر حواسشان پرت آن  برگه ها  بود  که ه  

 کالمش را نفهم یدند!    یچکدامشان ش یطنت 

 _ بفرمای ید!   

 اش  را  
ی

ساحل دس تر به صورتش کش ید تا وارفتگ

بزدا ید، بوی مادرش او را  به  حال و هوای د  یگر ی  

چ یز م یخواست، ا ینکه    برده بود. حال فقط   یک  

یک گوشه نشسته  و  تک تکش را  باز  کرده و برای  

 با   
ی

عز یز  از دست رفته اش هق  هق کند! دلتنگ

 زمختش دوباره به رساغش آمده بود .   دست قوی و 

مار یا در را  باز کرد، رسش را تو آورد و بدون  آنکه  

 گفت :   وقت تلف کند 

، حاج اح   ر مد با  خونواده واسه ع  _  بیا ین  پا یی 

 یادت اومدن.  

***  



 

 

تمام شب را مجبور شد لبخند خسته زده و تظاهر به  

هاتی که ش   روبرایه کند اما تمام رسش  پر بود از  خی 

ن یده بود، تنها وق تر که  داروهای سورنا را  به  او  یم  

شد د ید، در   خوراند   یک ساحل حواس  جمع را یم 

  و خ  یال تمامش را یم گرفت. غ یر  اینصورت  فکر  

 231#پارت_ 

 #ماه_افتاده_در_آب   

اده   ر  #یگانه_علی 

  

دم دمای صبح بود که با صدای هشدار تلفنش از آن  

ون پرید. وقت داروهای   خلسه ی وحشتناکش بی 

 سورنا رسیده بود. آنقدر  

غرق نامه ها شده بود که این چند ساعت گذر زمان را  

 نکرده بود . ای حس  حتر لحظه 



 

 

قبل از اینکه صدای زیرش سورنا را هم بیدار کند از  

روی پاف کنار تخت خواب برخاست و صدای تلفنش  

را قطع کرد. تمام بدنش خشک شده بود، نه از یکجا  

نشست ِن چند ساعته، که از هجو ِم حقایقر که  

یکباره بر او تازیده بود! کاش هیچ وقت آن نامه های  

عنتر به دستش نیم رسید، کاش تا ابد در این وهم و  ل

داشت دست و پا یم زد و حال به این   گماتر که 

 حقیقت مرگبار نیم رسید . 

فکش قفل شده بود و رسش تی  یم کشید. بیچاره  

دست این همه فاجعه به ستوه   قلبش که دیگر از  

 آمده بود. 

ا  با حایل خراب و ذهتر ویران شده پالستیک دارو ها ر 

برداشت و زیر نور کم آباژورها، داروهاتی را که در این  

ساعت باید یم داد، برداشت، دستش یم لرزید وقتر 

لیوان را بر میداشت. مادرش! مادرش! چطور این کار را  



 

 

اف به این درد کشنده مگرفایده ای داشت   کرد؟ اعیر

 که با این سخاوت از آن نوشته بود؟  

ش را قورت داد، تمام  لبش را گزید و بغض بزرگ گلوی

به ای   آرواره هایش درد گرفته بود، این دیگر آخرین ضر

 توانست از روزگار دریافت کند .   بود که یم  

با همان صدای لرزان آرام آرام سورنا را صدا زد، تنها  

کیس که واقعا داشت، تنها کیس که او را از ته دلش  

ر   ر بود که حاال مطمی  دوست داشت! چقدر غم انگی 

مادرش نبوده!   د هیچ وقت فرزند دوستداشتتر یم ش

 حتر مرورش هم درد مرگباری داشت . 

ر که کیم پیشیر خزید تا دوباره صدایش زند با   همی 

خییس لباس های تنش و عرفر که گر و گر روی پیشاتر  

اش شبنم زده بود، دلش هری ریخت. خودش و  

یادش رفت و  مادرش و گذشته ی لعنتر اش به یک آن 



 

 

وحشت زده و پرگریه دوباره تکانش داد، نه یم توانست  

ی به    محکم تر صدایش بزند نه با این دلشوره فکر بهیر

یش یم شد، وگرنه این   ر ذهنش یم رسید. او نباید چی 

 دیگر 
ی

 به هیچ دردی نیم خورد .   زندیک

ک بالخره سورنا را به خود   تکان های مالیم دست دخیر

هوا باز شد. آنقدر گلویش یم  آورد و چشمانش ت  

سوخت که حتر نا نداشت حرف بزند. نفس پر دردش  

خودش را باال کشید تا به تاج   را فرو خورد و به سختر  

 تخت تکیه بزند . 

حتما دوباره وقت داروهایش رسیده بود. دیگر شکایتر  

از این توجه وسواس گونه ی ساحل نداشت چون به  

 آن مسکن های شدید نیاز  

وگرنه این درد ت  درمان داشت بیچاره اش یم    داشت،

کرد. هرچه بیشیر یم گذشت جای بخیه ها سوزنده تر  

 یم شد . 



 

 

ساحل لیوان شی  و زردچوبه ای که از قبل برایش گرم  

ر   کرده و با گرمای اتاق هم دما شده بود، از روی می 

برداشت و به طرفش گرفت. تاثی  داروها آنقدر زیاد  

ک مجبور بود  بود که بدنش را ضع یف یم کرد و دخیر

نوشیدتر    بخاطر درد گلویش قبل از هر وعده دارو، 

 مقوی  به او بخوراند . 

سورنا که از درد زیاد چشمانش را بسته بود با لمس  

بازویش بازشان کرد، سکوت ساحل به نظرش خییل  

عجیب نیم آمد شاید چون هنوز ذهنش در دست درد  

 اسی  بود. دستش را پیش برد تا لیوان  و خواب  
ی

آلودیک

د که لرزش ت  امان دست ساحل همه ی   را بگی 

حواسش را به خود جلب کرد، این یگ دیگر قدرت  

پراندن خواب و هر کوفت دیگری را داشت. اخم کرده  

و با قلت  که گروم گروم به کوبش افتاده بود جای  



 

 

همان صدای   لیوان، مچ دستش را گرفت و با 

 دردمندش پرسید :  

 _ چرا دستت انقدر یم لرزه؟  

 شدید صدایش قلب ساحل را خراشید و سینه  
ی

گرفتگ

اش دوباره تنگ شد، انگار داشت نفسش هم از زور  

بغض رسکوب نشده اش بند یم آمد. مهر و محبت  

 سورنا همیشه او را یاد ت  مهری  

نزدیکانش یم انداخت و حاال با آن نامه های لعنتر  

 بیشیر شده بود .   هم  دردش

برای اینکه مبادا با صدای پر گریه اش حرفر بزند،  

چانه ای باالانداخت و دوباره لیوان را به سمتش  

 گرفت.  

ر نگران کننده به نظر یم رسید.   حاال دیگر همه چی 

لرزش دستانش، نیمه شب و سکوتر که داشت سورنا  

 را یاد آن مرییصر  



 

 

ر  پر از وحشت و ناباوری  لعنتر یم انداخت، برای همی 

بلند کرد و ضمن تکان دادنش دوباره   صدایش را  

 پرسید :  

؟؟ ساحل؟؟   تر ر  _ دلی  چرا حرف نمی 

این صدای ترسیده مجبورش کرد همانطور پرگریه لب  

 کند، حتر اگر بیشیر نگرانش یم کرد :    از لب باز 

_ تو.. رو خدا اول دا..داروهاتو بخور، بعد میگم بهت   

. 

 داروها؟ مگر دردش در آن لحظه به چشم یم آمد؟  

  
ی

، میگ _ گور بابای داروها، کم مونده تشنج کتر

ی بگو تا سکته نکردم.  داروها؟ مرگ  ر  سورن یه چی 

بغیصر که به هزار بدبختر پس رانده بود با صدای بلند  

ترکید و قلبش عاجزانه به ناله افتاد. حتر اگر مادرش  

و را نیم خواست چه لزویم داشت این را  هیچ وقت ا



 

 

جز هزار درد چه    به خودش بگوید؟ برمال کردنش 

 سود دیگری برایش داشت؟؟  

لیوان شی  را هول هولگ روی پاتختر گذاشت و   

ل احساساتش خودش را به آغوش سورنا   ناتوان از کنیر

انداخت. آنقدر هق هق کرد، آنقدر زار زد که حس یم  

 است!  ش هم خشک شده کرد دیگر حتر اشک

بیچاره سورنا که نیم دانست چه شده که ساحل  

 همیشه خوددار اینطور در آغوشش زار یم زند . 

ی بگو، االن سکته میکنم .   ر  _ دلی  تو رو قرآن یه چی 

د. در آن نیمه شب ذهنش   و او را بیشیر به خودش فشر

 قد نیم داد.  به هیچ جا  

انم واقعا دوسم  _ سور..نا! من اشتباه نمیکردم! مام 

 نداشت!  



 

 

این را گفت و انگار که خنجر زهرآلو ِد سینه اش را با  

ون کشید! چه دردی داشت   دست های   خودش بی 

اف گزنده .   این اعیر

وس بوده! حتر قبل از ازدواج    _ اون از اول عاشق سی 

 با بابام!  

هن سورنا را بیشیر در دستش مچاله   کرد.  زار زد و پی 

همه ی وجودش داشت یم سوخت، حاال ازدواجش با  

آن مرد آن هم بعد از فوت پدرش مرگبار تر به نظر یم  

رسید. قلبش داشت از این همه راز شنیع یم سوخت!  

اف کرده بود؟ لعنت به   ر   چرا مادرش اعیر همچی 

جرکننده ای .  ر  صداقت میر

وس دوست نزدیک بابام بود، ویل بعدش بهش   _ سی 

د و شد دشمن درجه یکش. هیچوقت  خیانت کر 

؟ اما حاال میفهمم که پای مامانم   نفهمیدم بخاطر چی

 بیارم؟   در میون بوده! سورنا! من چطور دووم  



 

 

هنش رفته رفته خیس یم شد و او را یاد همان   پی 

روزهاتی یم ا نداخت که روزهای تمام توی آغوشش  

اشک یم ریخت و بخاطر از دست دادن مادر و  

هق یم زد، حاال هم دوباره روزگار همان   مادربزرگش 

ایط را ایجاد کرده بود با این تفاوت که کیم دردناک   رسر

 تر!  

نفرتش از آن زن حاال حتر بیشیر هم شده بود، خییل  

ل کرد تا درشتر نثارش نکند، حتر مرده   خودش را کنیر

 آزارشان میداد .  اش هم داشت  

  

به نور مالیم آفتاب یم داد و هق  تاریگ اتاق جایش را 

هق ساحل هنوز به راه بود. سورنا دیگر حرفر برای  

ر نداشت این قسمت از پازل ذهنش هم داشت   گفیر

 تر بود!   تکمیل یم شد و این یگ چقدر هولناک  



 

 

به جای هر ابراز همدردی فقط او را نوازش کرد و  

بوسید، حرف ها ت  اثر شده بودند و جز گذر زمان  

ر این غم را کهنه  هیچ   نیم کرد.  چی 

وی ساحل رفته رفته   ساعت های زیادی گذشت تا نی 

همانطور روی سینه اش به خواب   تحلیل رفت و 

 رفت، شاید هم از حال رفت.  

نگاه سورنا با تنفر روی نامه ها مانده بود، کاش قبل از  

یکبار یم خواند شان تا حاال اینطور غافلگی    دادنش  

 نیم شد . 

ک از دور گردنش رسخورده و  دست رس  د و ت  رمق دخیر

روی شانه اش افتاده بود. چشمان مرطوب و ملهتبش  

بسته بود و رسچر اش داشت دست و دل سورنا را یم  

لرزاند. مثل کودیک رنج کشیده، کودیک ت  پناه و آواره  

در آغوشش به خواب رفته  بود و تمام وجود سورنا یم  

 ساحل دیگر روبرو شود . ترسید با بیدار شدنش با یک  



 

 

 

مثل یک آدم تو خایل شده بود، قسمت عظییم از  

خوشر هایش را از دست داده بود، صورت رنگ پریده  

و چشمان ت  فروغش به همه فهمانده بود چه دردی  

یم کشد و با سکوت قصد داشت همه اش را فراموش  

حایم و بهار  کند اما اگر یم شد! حاال دیگر یم ترسید با 

روبرو شود، یم ترسید غیم که برای پدرش داشت  

روی نگاهش به آنها هم سایه بیندازد و یک وقتر به  

 ت   
خودش بیاید که رسشان داد و فریاد زده و تالفر

 دربیاورد .  مهری مادرش را رس آنها  

  

ی بود که عیادت کنندگان   ر یگ از آن روزهای غم انگی 

او یم توانست با خیال راحت  سورنا تازه رفته بودند و 

د و   ر به آغوشش رفته و درد دل کند. باید حرف می 

 نبود .   هیچکس از سورنا برایش محرم تر 



 

 

 به آرایم توی آغوشش خزید و زمزمه کرد:   

_ میدوتر سورنا این روزا به چی فکر میکردم؟ به اینکه  

 چقدر ت  رحمه! چقدر حساب کتاب حالیشه!  
ی

زندیک

کچ  هم که بری جواب پس دادن    یعتر یه دونه راه

بشکنه، که اگه   داره! یه حرف زدن ساده که اگه دیل 

 حس بدی به یگ بده، حساب کتاب داره . 

ده بود، نیم   سورنا در سکوت گوشش را به او سیی

اه    بزند چون فقط بلد بود بد و بی 
خواست حرفر

دن شانه و یا بوسیدن   نثارشان کند. گه گداری با فشر

به ادامه ی حرف زدن دعوت یم کرد  رسش او را  

امیدوار بود این بغض چسبیده به گلویش بعد از روزها  

 شده و بالخره سبک شود .  کنده  

سم،   _ دیگه االن از این همه دقت باالش خییل مییر

چون میدونم هر خبظ که بکنم به زودی باید  

 بخاطرش استیضاح بشم. مثال چند  



 

 

ا و بخاطر چی ورق  سال بعد وقتر حتر یادمم نمیاد چر 

مو از دست بدم .  برگرده و   ر  همه چی 

لب هایش یم لرزید وقتر داشت به سختر کلمات را  

کنار هم یم چید تا از برداشت و تجربه هاتی که به  

 بزند :   دست آورده بود، حرف 

_ همه مون باید تقاص خالفامونو پس بدیم سورنا،  

و سوز نداره. خانجون یه  دیر یا زود داره اما سوخت 

روز واسم تعریف کرد که ثریا خانم یک بود و چی شد؟  

وقتر در ظاهر پش اون مرد و پش خانجون زنده موند،  

ی که روی آقاجون داشت باعث شد اونو طالق   با تاثی 

بده و بفرسته تی کارش. دیگه هم هیچوقت تی اشو  

تی  نگرفت که تنهاتی تو این شهر ت  در و پیکر چه بال

 رسش  



 

 

اومد. همون لحظه کارما به کار افتاد و چند دهه بعد  

ماجرا رو فراموش کرده بودن یهو فعال   وقتر همه اون 

 شد. 

خانجون پش جوونشو از دست داد و یه عمر غصه ی  

 مرگ  

یهوتی شو خورد، تا دقیقا همون دردی رو که به ثریا  

 بود، بچشه .   خانم داده  

 اضافه کرد :  و سورنا توی دلش  

 _ و بعدشم بخاطر همون زن سکته کرد و مرد!  

_ مامان توی نامه هاش نوشته که از ماجرای بابام خی   

ر اذیتش   داشته و عمو شهروز همیشه اونو بخاطر همی 

میکرده، میدوتر دیگه چی نوشته؟ اون وصیت نامه ها  

بابام پش  هم تقصی  شهروز بوده سورنا! وقتر فهمید  

اون یگ زن آقاجونه، تهدیدش کرده بود که یا مال و  

اموال بیشیر بهش ارث بذاره یا همه چیو به خانجون  



 

 

  میگه. باورت نمیشه اگه بگم تو وصیتنامه ی اویل، 

وزیو به عمو شهروز داده بود!   ر پی  ر زمی   آقاجون همی 

صدایش حاال ناباورانه و کیم هم هیجان زده شده بود   

 : 

یتوتر فکرشو بکتر حرص چه بالتی رسش آورد؟  _ م

ی رو که مال خودش بود، پس زد تا یه عمر بخاطر   ر چی 

 
ی

 بیفته!    همون به بیچاریک

آقاجونم با دردی که به ثریا خانم داد باعث شد هیچ  

ی نبینه. خدا چقدر دقیقه   وقت از بچه هاش خی 

سورنا! هر لحظه بیشیر از قبل وحشت زده میشم!  

  ابر رایانه که درصد خطاش یک به  مثل یه فوق 

ملیونم نیست عمل میکنه! بدون هیچ ایراد و یا از کار  

  !  افتادتر

سورنا دوست داشت صورتش را با این برداشت  

ک آنقدر درگی   
فیلسوفانه اش یم بوسید اما دخیر



 

 

افکارش بود که دلش نیامد اختالیل در حرف هایش  

  زیه و ایجاد شود و اجازه داد در کمال آرامش تج

 تحلیل هایش را ارائه دهد. 

وس شده بود، تا   _ مامانمم قبل از بابام عاشق سی 

وع   اینجاش اشکایل نداشت ویل مشکل از اونجاتی رسر

شد که با دیل که واسه یگ دیگه یم تپید عروس بابام  

شد! بابام که عمرش به دنیا نبود و رفت، مامانمم  

وس شد اما ک ائنات ت  کار نموند و تقاص  رسی    ع زن سی 

وس   ت  مهری که با بابام داشت ازش پس گرفت! سی 

 چشم چرون!   شد یه هوس باز 

حاال فک سورنا آنقدر منقبض شده بود که صدای  

 سایش دندان  

ف از   وس ت  رسر هایش هم به گوش یم رسید. سی 

ین   همان شت  که  ماجرایش را فهمید تا ابد به بزرگیر

 تبدیل شد . نقطه ضعفش  



 

 

_ تبدیل به کیس شد که خیانت کردن به مامانمو یاد   

گرفت، هم دوسش داشت و هم دست و دلش به  

خطا یم رفت! میدوتر سورنا، مامانم توی نامه هاش  

چی نوشته؟ گفته بود برای سقط کردن من هر کاری  

 کرده! چون نمیخواسته بیشیر از این به بابام گره  
ی

  بگ

 بخوره! 

ان محکیم خورد و انگار یک لحظه از کار  قلب سورنا تک

 ایستاد! 

چطور با این دست و دلبازی از ت  رحیم هایش گفته  

 دیگر چطور مادری بود؟   بود؟ او 

اصال چطور دلش آمده بود با ساحل که اذیت کردن  

کیس را حتر یاد نداشت که دلیل نبض تپنده ی یک  

ر کاری   کند؟  نفر دیگر بود همچی 

ک  آنقدر سینه اش ب  رای غم مظلومانه ی صدای دخیر

ده شد که دلش خواست هر چه انزجار  توی دلش   فشر



 

 

بود نسبت به آن زن فریاد بزند. با دیل ت  قرار او را  

د و خشن و ت  
طاقت زمزمه    محکم به خودش فشر

 کرد:  

_ دلی  دیگه ادامه نده، دیگه ادامه نده که نمیتونم ت   

فیشو تحمل   کنم، گور بابای هر یک قدر تو رو  رسر

ندونست، گور باباش! تو اشک نریز دور رست بگردم!  

ر من! که من بیچاره میشم،   تو غصه شو نخور همه چی 

که قلبم تیکه تیکه میشه. خدا جای همه ی اونا قلب  

منو از عشق تو پر کرده! به وهللا کار من نیست این  

 حرفا رو  

من بلد نیستم آروم  شنیدن و ساکت موندن! به وهللا 

 سورن دیگه ادامه نده!   بمونم، مرگ  

و بعد او را از سینه اش جدا کرد و جای جای صورتش  

 را بوسید.  



 

 

قلبش محکم یم تپید، ترسیده بود! از اینکه اگر  

نتیجه یم داد و آینده ی او را عوض   اقدامات مادرش  

 یم کرد، ترسیده بود!  

بغض صورت  اشک های ساحل یم چکید و سورنا با  

خیسش را یم بوسید، کیس حتر نیم توانست فکرش  

 فاجعه چه بالتی رس او یم آورد .  را بکند تصور این  

_ بذار بگم تا به خودم بفهمونم که انعکاس رفتارمون  

چه بالتی رسمون میاره! بذار بگم تا یادم نره چطور  با  

 زندگیم گند بزنم!   دستای خودم میتونم به 

ر فقط نگاهش کرد. وقتر   سورنا با چشماتر  غمگی 

فرصت حرف زدن میخواست مگر   اینطور ملتمسانه 

 یم شد درخواستش را رد کند؟ 

صدا یش همراه با وجودش یم لرزید وقتر عاجزانه  

 مرصانه لب زد :  نگاهش کرد و 



 

 

_ سورنا من که حاال زنده موندم تا مامانم فرصت  

ان داشته باشه، نه   بخاطر خودم، به این خاطر که  جی 

از دستور خدا رسپیچی کرده بود ویل اون ولم کرد و  

بودنو ازش گرفت.   رفت و بعدش خدا هم لیاقت مادر  

 خودش اینا رو گفت، خودش واسم نوشته!  

زار یم زد و قلبش داشت یم ترکید، اما باید صی  میکرد  

 تا با ته  

ی را بگوید که اصیل تر  ر ین دلیل  مانده ی قدرتش، چی 

 بود :    فروپاشر اش 

وس به من   _ سورنا... سورنا! مامان میدونست سی 

میفهیم؟! خدا من چه جوری اینو تحمل   نظر داره،  

 کنم؟؟  

و رسش را به سینه ی داغ و پر تپشش گذاشت و از ته   

 دل هق زد:  



 

 

ر بود که دل   _ چه جوری تحمل کنم؟؟ برای همی 

اون مرد  مامان هیچوقت باهام صاف نشد بخاطر 

ر از من   گذشت!    کثیف! آی خدا! برای همی 

حاال بغضش به گلوی سورنا هم رسیده بود، چشمانش  

 یم سوخت و رد اشک تویشان حلقه زده بود . 
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 _ یم بخشیش؟   

شونه هام میذاره،  _ نبخشیدن آدما، بار سنگیتر رو 

یو تحمل کنم .  نمیخوام   ر ر چی   بخاطرش همچی 

صنم آیه کشید و نگایه به دفیر دستک روبرویش  

روزی بود که ساحل را مثل همان قدیما   5انداخت ،

داشت، از خروس خوان صبح یم آمد تا بلکه عقب  

ان کند اما   های دو ماهه ی درس هایش را جی 
ی

افتادیک

شد،   زمان شان، ضف کنگاش در گذشته یم   نییم از 

ترین قسمتش هم نامه های اخی  مادرش بود .   گی 

نامه هاتی که همراه با بوی رسد ت  مهری بود! این  

 موضوع  



 

 

پتانسیل این را داشت تا حداقل ماه های زیادی در باره  

 کند.   اش بحث 

صنم کتاب هایش را پس و پیش کرد و سپس محتاط و  

 شمرده گفت:   شمرده  

_ میدوتر ساحل باید از اون طرفم به ماجرا نگاه کرد!  

 مامانت تاوان ت  محبتیشو با مرگش ... 
ی

 تو میگ

 ساحل به تندی وسط حرفش پرید و گفت :   

_ من نگفتم! این کتی حرفای خودشه که تو اون برگه   

 ها نوشته . 

صنم انگار که موضوع ت  اهمیتر را شنیده باشد دستر  

 پراند و گفت :     در هوا 

یش مهمه. فکر میکنم   _ اونش مهم نیست نتیجه گی 

بدبینانه به ماجرای مامانت نگاه میکتر    یکم داری  

 ساحل! 



 

 

در این چند روز به طور خییل زیرکانه ای جانب مادرش  

را گرفته بود اما هیچ وقت مثل امروز اینطور ضی    ح و  

 نکرده بود .  علتر او را توبیخ  

زوه اش ماند و با ابروهای  دست ساحل روی ج

 کرد.   باالرفته نگاهش 

 نگایه منتظر و کنجکاو .  

ئه   کیس نیم دانست او از تمام آدم های دنیا برای تی 

ی مادرش مشتاق تر بود، هیچ کس نیم دانست  

نخواسته شدنش از طرف مادرش چه جراحتر به  

ر یک  دلش وارد کرده بود، او آرزو داشت کاش همه   چی 

  سوتفاهم بود تا مثل حاال اینطور احساس ت  ارزشر 

 نکند . 

صنم که از سکوت ناگهاتر او شجاعتش را از دست  

 داده و دیگر  



 

 

جرئتش را نداشت رسش را باال بیاورد زیر چشیم  

 گفت:    نگاهش کرد و 

_ مامانت تو تموم اون برگه ها هیچی از بابات ننوش  

 ازش نزده، د 
ر
ر حالیکه االن ته ساحل! هیچ حرف

 بابات باشه!    میدونیم اصال نمیخواسته زن 

حرفش آنقدر به نظر ساحل ت  ربط آمد که اخم آلود   

 توپید :  

؟ مامانم چه حرفر  
ی

_ صنم حالیت هست چی میگ

ر داشته؟ وقتر میخواسته بچه شو بندازه تا   برای گفیر

دبخت  یعتر حتر بابای ب   پیوندی باهاش نداشته باشه  

 منو الیق پدر شدنم نیم دونسته!  

_ چرا کنجکاو نیستر بدوتر که دلیل ازدواجشون چی  

بوده؟؟ چرا مامانت با رفر ِق عشقش مجبور شده  

مسئله ی بوداریه!   ازدواج کنه؟ این خودش خییل 

 شاید بابات ...  



 

 

 و دیگر زبانش نچرخید تا ادامه بدهد.  

برگردد.  حاال حتر دلش نمیخواست به طرف ساحل  

یک نفس تمام حدس و گمان هایش را گفته بود و حاال  

 اوی عصباتر را نداشت .  دیگر جرئت نگاه کردن به 

 قورت داد و جزوه ای که از  
ی

آب دهاتر که با وارفتگ

 میان  

انگشتانش لغزید، نشان میداد از این تحلیل تازه چقدر  

 است!  شوکه شده  

 صنم من من کنان اضافه کرد :   

یه زن همینطوری دل از بچه اش نمیکنه  _ ساحل  

بخدا! شاید بابات فقط... فقط پدر خوت  بوده اما یه  

 همش خوب نه!  

و تا ساحل با داد و هوار دهان باز کرد، شتاب زده  

 هوا تکاند و تند تند گفت :   دستانش را در 



 

 

_ تو رو خدا صی  کن! یه لحظه گوش بده! بذار حرفم  

  
ی

تموم بشه، بعد هرچی خواستر بگو. مگه نمیگ

ی تاواتر   ر  هرچی 
ی

وس یهوتی شد آدم بده، مگه نمیگ سی 

داره و کارما راحتمون نمیذاره؟ باید به اینم فکر کنیم  

که دلیل ازدواج بابات با مامانت چی بوده؟ بخدا  

ساحل نمیخوام کسیو متهم کنم یا خدای نکرده  

تنفری رو که توی  قضاوت! فقط میخوام این حجم از  

دلته کم کنم ،یکم عمیق تر نگاه کنیم تا توام انقدر رنج  

. شاید بابات یه کاری   نکیسر و بتوتر مامانتو توجیه کتر

کرد که مامانت مجبور شد زنش بشه، وگرنه آدم  

ر آسوتر ول نمیکنه .   عشقشو که   به همی 

چشمان ساحل هنوز برزچر بود، به پدرش هیچ زشتر  

ط به رسم رفاقت داشت خودش را  نیم چسبید و فق

 داد نزند .   کن ترل یم کرد تا رس صنم 



 

 

ر تو! یه لحظه خودتو بذاری جای مامانت،   _ همی 

؟   میتوتر از سورنا    دل بکتر

 و تا هری دل ساحل ریخت رسی    ع اضافه کرد :   

ر االن رنگت پرید، فک کن اگه مجبور یم شدی   _ همی 

؟! تحمل یم   زن رفیقش  کردی؟؟ چی بود  میشدی چی

 اسم اون پشه؟؟  

ساحل هاج و واج  نگاهش میکرد، ذهنش زودتر از او  

مقصد جمله هایش را فهمیده بود و حاال داشت پیش  

 تازه یم رفت .  پیش به عزای این تحلیل  

_ آهان شهاب! فکر کن زن شهاب یم شدی! دلت  

؟ خداتی دلت  
میخواست ازش بچه ای میداشتر

است؟ شاید داستان مامانتم این طوری بوده،  میخو 

مجبور به ازدواج با بابات شد که بعد از فوتش رسی    ع  

ر دیگه ای،   رفت تی دلش. من نمیگم کارش درسته یا چی 

و   ر ر که بچه شو ول کرد بخاطر دلش همه چی  همی 



 

 

تموم میکنه اما میخوام بگم مامانت به تنهاتی ت  مهر  

کن سورنا از    فکر  نشد، خییل از عوامل دخیل بودن. 

 بچه ی تو و شهاب خوشش میومد ... ، 

ک سیخ کرد آنقدر که   حتر تصورش هم مو به تن دخیر

 زد و گفت :   ت  هوا داد 

_ اون مرتیکه ی ت  ناموسو با سورنا مقایسه نکن، یک  

تار موی گندیده ی سورنا صد تا آب زمزم شسته ی  

 اونو یم خره و آزاد 

چه جور رفیقر هست دمت گرم  میکنه. اصال تو دیگه  

ر گند بزن تو همونم    بابا! یه دونه  بابا واسم مونده بشی 

ای کوفتیت!   ر  با این آنالی 

صنم اما آرام تر از این حرف ها بود. داد و هوار هایش  

را کم نشنیده بود که حاال به او برخورد. خودش را هم  

شناخت، تا چشمانش را باز نیم کرد   بهیر از او یم  

 یم کشید. دست ن 



 

 

ی از یگ نبینه ازش بدش نمیاد، من   ر _ آدم تا یه چی 

صد سالم که بد بابا تو بگم، یه گوشت میشه در و اون  

یگ دروازه! من فقط دارم چند تا امکان برات یم سازم  

که از این هیوالتی که تو ذهنت از مامانت ساختر کم  

 بشه . 

 ساحل حرص آلود پوزخندی زد و گفت :   

ه من ساختم؟ د آخه نوکرتم میخواستر با  _ هیوالتی ک 

اون جمالت خفنش چه جوری دربارش فکر کنم؟  

 نوش ته میخواستم سقطت کنم!  

وس نمک به   نوشته دافعه ی بینمون بخاطر سی 

حروم بوده! دیگه من باید چه جوری به این قضیه  

 هاتی که 
 نگاه کنم تا ت  معرفتر

ی دهر! تو  خودش نوشته یادم بره؟ ها؟ تو بگو عالمه  

 غلظ باس میکردم که نکردم؟  بگو من چه 



 

 

_ ساحل چرا اصال به حرفم گوش نمیدی؟ تموم  

! دخیر   ر حرف من اینه که مامانت عاشق بوده همی 

عمه ی سورنا تونسته فراموشش کنه تا االن؟ آره؟  

نتونسته دیگه. اشتباهات مامانتم از رو عشقش بوده!  

!  اون قبل از اینکه یه مادر باشه یه   ر زن عاشق بود همی 

شاید قبل از اینکه با خودش کنار بیاد و بتونه عشق  

وسو از دلش    سی 

پاک کنه، باردار شده! هزار احتمال وجود داره! تو که  

از من بهیر میدوتر نمیتونیم کسیو قضاوت کنیم. تا  

حاال با خودت فکر کردی مامانت چه لزویم داشته که  

تلخو برات بنویسه هان؟؟ یم تونسته تا  این حرفای  

ابد این رازو رس به مهر نگه داره، به هیچ کجای هیچ  

کیس هم بر نیم خورده! تازه مامانت نمیدونسته  

وس توی ایران مرده اون زمان. میفهیم این چه   سی 



 

 

نکته ی مهمیه؟ یعتر اینجا دیگه مهر مادریش به  

و برمال کرده!   ر  عشقش چربیده که همه چی 

سته دیره، درسته دیگه فایده ای نداره و حتر نمک  در 

و گفته تا از تو   ر روی زخمت شده! ویل مامانت همه چی 

حاللیت بخواد تا از ته دل ببخشیش، تا حاال که  

عاشق شدی بهش حق بدی، گایه اوقات عشق آدمو  

  ت  منطق میکنه! تو خودت اینو بهیر از من میدوتر 

 نگاه کن .   ساحل! یکم منعطف تر به این قضیه

بغض مثل سنگ راه نفسش را بسته بود. نیم دانست  

چرا اما دلش میخواست های های اشک بریزد. شاید  

هم چون با تمام این تفاسی  باز یم رسید رس خانه ی  

وس را به او ترجیح داده بود! این   اول که مادرش سی 

ر آزارش یم داد. حتر اگر   موضوع بیش از همه چی 

اقتش ترجیح داده بود آنقدر به  پدرش عشقش را به رف

 گنهکار نیم رسید که از مادرش دلخور بود .   نظرش 



 

 

ر برد و در یک قدیم   صنم فاصله ی میانشان را از بی 

   اش نشست،  
ر
ر باف از آن ساحل پرخاشگر هیچ چی 

 نمانده بود، وا رفته بود . 

 دستش را گرفت و گفت :   

ین دوست متر  ساحل، دارم یم بینم چه  _ تو بهیر

جوری رنج یم کیسر از کار مامانت. ویل ما که تو اون  

لحظه نبودیم تا بدونیم اصل قضیه چی بوده؟ اون  

وس، عشق   ر که سی  بیچاره هم کم رنج نکشید، همی 

زندگیش، اونقدر پست و هرز شد برای یک عمر  

عذاب مامانت کافر بود. فکر کن چقدر رنج کشید که  

به این بیماری مبتال شد. باید از ته دلت  تو این سن کم 

!    ببخشیش ساحل! اینطوری   ر  هر دوتون راحت میشی 

ر افتاده گوش یم   او حرف یم زد و ساحل با رس پایی 

کرد، ح تر قدرت یک کلمه حرف را هم نداشت.   

 اشک هایش به پهنای  



 

 

صورت یم چکید و قلب کوچکش از تحمل این همه  

برای مرگش هق یم زد   درد داشت یم ترکید. یک لحظه

 پس زده شدنش!   و لحظه ی دیگر بخاطر 

 تصور یم کرد که ت  مهری های مادرش شاید از  
وقتر

روی حسادت بوده قلبش به آتش کشیده یم شد و  

 سوخت.  همیه وجودش یم  

دقایقر زیادی طول کشید تا توانست نفس غمبارش را  

ون کند. هر حرف صنم مثل   پتک  بهیر از سینه اش بی 

 به رسش کوبیده یم شد  

هر چقدر که او زود جوش یم آورد، همه ی فکر صنم  

 از منطق و تجزیه و تحلیل .  پر شده بود  

خودش هم یم دانست وقتر یگ یگ پازل ذهنش را  

تکمیل یم کرد، تکه های مربوط به پدرش کج و معوج  

اتی  
ر  بود! یک چی 



 

 

  انگار درست در نیم آمد، اما اطالعات ناقصش از 

شده بود دستش از حقیقت کوتاه   گذشته باعث 

 شود. 

حاال دیگر میفهمید که هر بدبیاری ریشه در یک  

نافرماتر و خطا در گذشته را داشت اما نیم دانست  

 بود؟   بدبیاری های پدرش از چه رو  

یعتر باید احتمال به خطا رفتنش را هم در این بلبشو  

 گرفت؟؟   در نظر یم 

ان قابل توجیه انگشت   ر ر تفکر باعث شد به می  همی 

اتهامش از روی مادرش برداشته شود. حاال حتر  

آقاجونش هم مردد و مستاصل    نسبت  به خانجون و 

 شده بود. 

یم ترسید ندانسته قضاوتشان کرده و حقر به گردن  

باشد، آنقدر فکر کرد و فکر کرد که آخر    خود انداخته 

 رس توی دلش نالید :  



 

 

ی  _  خدایا غلط کردم! بابا تو خییل معلم سخت گی 

 هستر نوکرتم!  

 پروندم، تو  
ر
من دیده هامو کنار هم گذاشتم یه حرف

جلدی یقه مو گرفتر و همچی احتمایل واسم به میون  

آوردی؟ اوس کریم به غلط کردنمون انداختر  

ر چی پشیمونم! من    خداوکییل، عجالتا عی 

غلط دیگه ای!    نمیخواستم تو کارت دخالت کنم یا 

تجزیه تحلیالشو به زبون آورد،    فقط ذهن کوفتیم 

  ! ر  همی 

آنقدر توی دلش غر زد و خودش را به باد رسزنش  

 صدای زنگ تلفنش را هم نفهمید .   گرفت که حتر 

ون   با تشر فریاد گونه ی صنم یکه خورده از فکر بی 

پرید و هاج و واج نگاهش کرد. انگار داشت به دنبال  

گشت تا به گفتگویشان ادامه بدهد. او در  خدا یم  



 

 

 اش را گرفته  
ی

ین درس زندیک ر چند دقیقه بزرگیر همی 

 بود. دستپاچه دستر روی صورتش کشید و  

خم شد تا تلفنش را بردارد، حاال با این حرفای جدید  

صنم، فقط یک آرزو داشت اینکه ای کاش هیچکس  

ن حکم صادر یم کرد.  را نه قضاوت و نه از پیش برایشا

حسات  خجالت یم    از خودش و توده ی فکری اش 

 کشید. 

چشمش که روی صفحه ی تماس دوخته شد همزمان  

قلبش از خوشر و نگراتر بهم پیچید. نام زیبا و حمایت  

کننده ی سورنا دلش را مست و استوار یم کرد و  به  

به هراس یم   همان اندازه هم از خشم و غضبش  

 انداخت . 

 روی رسش گذاشت و زمزمه کرد :  دس 
ی

 تر با کالفگ

 _ وای سورناست! از صدام میفهمه همه چیو.  



 

 

صنم رسی    ع آت  توی لیوان ریخت و بعد داد دستش و   

 گفت :  

_ اینو بخور گلوت صاف شه. حاال این زنگشو جواب 

 نداره تا صدات رو براه بشه .  نده، اشکایل  

اوهوم اوهویم  ساحل لیوان را یک نفس رس کشید، 

ه ی تماس روی   کرد و بعد با    که خی 
همان پریشاتر

 تلفنش بود جواب داد :  

 _ نه جواب ندم نگران میشه .  

و در حایل که یه آب دهانش را قورت میداد و تالش  

 گلویش صاف شود دوباره گفت :    داشت تا 

یزم بهش  الهام میشه که   _ تا من دو قطره اشک می 

بزنه، بخدا بفهمه باز آه و ناله راه   باید بهم زنگ  

 انداختیم دیگه نمیاره منو . 

صنم با لبخند به دلشوره، تالش و غرغرهایش نگاه یم  

 کرد، هیچ  



 

 

وقت تا این حد او را مضطرب ندیده بود، وقتر پای  

یم آمد با یک ساحل کامال متفاوت   سورنا در میان  

 روبرو یم شد!  

را هم برای صاف کردن گلویش  ساحل آخرین غرش

ر را لمس کرد و ت  هوا گفت   کشید و سپس  آیکون سی 

 : 

 _ سالم عزیزم!   

چشمان صنم گرد شد و خودش با چهره ای رسخ، به  

 کوبید و توی دلش غر زد :    پیشاتر اش 

 _ اه گندت بزنن!   

سورنا هم که به نظر یم رسید مانند هر دویشان  

ت زده ای کرد و  خنده ی  متعجب شده است   حی 

 گفت :  

یه؟ کم پیش میاد   _ سالم به روی ماهت خوشگله! خی 

!  با این الفاظ   مستفیضمون کتر



 

 

 خجالت زده تر از قبل نالید :  

 _ سورنا!   

 _ جان؟ جیگر؟ دروغ میگم؟  

خب به نظر یم رسید سهوا خوب حواس او را از  

 اش پرت کرده بود .  صدای گرفته  

شاره ای زد و  به بهانه ی آوردن  صنم به لیوان ها ا

ون رفت تا او بتواند راحت تر حرف را    چای از اتاق   بی 

 بزند . 

 اش  
ی

در که پشت رسش بسته شد، کیم از خجالت زدیک

 آرایم پرسید :   کم شد و به  

؟    _ جونم سورن جونم؟ کارم داشتر

 دنبالت؟؟  _ جز دوری ات مارا مالیل نیست، بیام   

ک را براق کرد آنقدر که   صدای دلتنگش چشمان دخیر

 دیل گرم، جواب داد :    با لبخند و 



 

 

_ همش دو ساعته که منو آوردی! به این زودی که  

 آخه.  تموم نمیشه  

_ دلی  ول کن درس و مشقو دیگه! یکمم به فکر من  

 طفلک باش!  

 هم میشه پاس شد .  10بابا با  

و در حایل که دلش میان  ساحل چرچر توی اتاق زد 

سورنا جامانده بود ،با ناز و ادا جواب    لحن ت  تاب 

 داد:   

دارم زجر میکشم سورن   10_ اتفاقا واسه همون 

ما رو از دست دادم و یه عالمه   جون! همه ی میانیر

 تشخیص نمیدم .  جزوه روبرومه که الفبا شم 

  ، آلفا بتا شم  یادت  _ تو بیا پیش من الفبا که چی

 میدم!  

یتر گفت :     ساحل خندید و به شی 



 

 

 _ پیشنهاد وسوسه کننده ای بود!   

 _ یعتر بیام؟؟!   

ذوق و شوق مردانه اش دلش را لرزاند و صورتش را  

 گرمای دلچست  کرد!   اسی  

 _ تو میدوتر که من از خودت بیشیر ...  

 سورنا وسط حرفش پرید و با غرغر گفت :   

همینه که این درس خوندنت به یک عادت  _ واسه 

شده، حساب روزاتی که پیشم نیستر از   روزانه تبدیل 

  !  دستم در رفته دلی 

_ سورنا؟؟ الیه قربونت برم، هنوز یه هفته نشده که  

 اینجا!   دارم میام 

 دلی  .  
تر ر  _ تو بگو یه روز! چه حرفا می 

یم توانست چشمان عصباتر و کالفه اش را تصور کند   

. 



 

 

؟   کتر  _ رسر

 مثل پش بچه های تخس، اخم آلود گفت :   

_ بله، همشم دارم یه مشت ریش و پشم یم بینم .  

 نجات بدی؟    نمیخوای منو 

ک را از خنده به   لحنش به اندازه ای بامزه بود که دخیر

انداخت! آنقدر خندید که ماهیچه های   ضعف  

 شکمش به فغان افتاد!  

صورت کالفه اش را محکم  آرزو کرد کاش آنجا بود تا 

یم بوسید، اگر یک ذره تحملش برای این دوری بیشیر  

 هم یکجا به  باد رفته بود .  از او بود حاال همان  

ر خنده اش، زیر   سورنا غرق شده میان آوای شورانگی 

 کرد:    لب زمزمه 

_ پیشم نیستر و اینجوری از ته دل میخندی! چه  

، چه  !   عذات   عذات 



 

 

ک   زمزمه ی آرام و ت  تابانه اش مثل سیل به دل دخیر

هجوم برد و همه ی وجودش را غرق خودش کرد! با  

هیجان و قلت  که ت  مهابا به قفسیه سینه اش یم  

 اغواگری پرسید :   خورد، روی تخت صنم نشست و با 

 _ خنده ی من عذابه؟!  

نفس سورنا لحظه ای بند آمد، دیگر نباید هیچ وقت  

د، چون به طرز نا جوانمردانه ای  با  ر او تلفتر حرف می 

 داشت عطشش را زیاد میکرد .   جای آر ام کردنش 

سورنا چشمانش را بست و با تصور خیال فریبنده اش  

 زمزمه کرد  

:  

   !  _ وقتر نشه ماچت کرد عذابه، عذاب الیم دلی 

دل ساحل ریخت و خون به صورتش دوید، معتر اش  

 واضح بود!  



 

 

کر کرد که صنم آنجا نبود و چهره ی گل  خدا را ش 

نیم دید وگرنه خدا یم دانست چه    انداخته اش را 

 فکراتی درباره اش یم کرد!  

انه ای گفت :     لت  گزید و آرام تر از قبل با لحن دلی 

_ وقتر اونجوری غر زدی منم آرزو کردم کاش پیشت   

 بودم!  

ندیده هم یم دانست چه بالتی رس دل پش بیچاره  

 آورده بود!  

ون آمد و در حایل که   ر بی  سورنا ت  طاقت از پشت می 

سوییچش را بر یم داشت، با ت  طاقتر    کیف پول و 

 نالید :  

_ آخ ت  انصاف قلبم! این رسمش نیست، این رسمش  

! اونم کیس که همه   نیست دلی  که اینجوری اذیت کتر

ساعت دیگه  سودای تو! نیم  ی رسش پر شده از  

 اونجام!  



 

 

  

  

ک بسته بود و   گوشش را برای عجز و البه های دخیر

هر از گایه که او با نارضایتر غر یم زد و از ناقص   

 سورنا با خنده یم گفت :   بودن تکالیفش یم نالید 

، منم دلم    میکتر
ی

_ آخ دلی  چقدر قشنگ اظهار دلتنگ

 شده!  برات تنگ  

ک که آخر رس جیغ یم کشید  ، با لبخند پهن  و دخیر

 کرد:    تری اضافه یم 

_ تو رو خدا انقدر از دوریم ت  تات  نکن خوشگله!  

سم قربونت برم!     10نزدیکم!   دقه دیگه می 

  



 

 

ه به مسائل   ساحل تلفن را کف دستش کوبید و خی 

برداری با خشم و عصبانیت توپید    حل نشده ی نقشه 

 : 

ر . _ اه لعنت به این    جزوه ها، تموم بشو هم نیسیر

صنم که انتظار شکایت از سورنا را داشت با ابروهای  

نگاهش کرد و با اشاره به تلفت توی دستش   باال پریده  

 گفت :  

دی به نظر یم رسید با   ر _ وقتر باهاش حرف می 

!   اومدنش کامال    مخالقر

ساحل در حایل که وسایلش را جمع و جور یم کرد،  

 ت:  نیشخند زنان گف

_ از اون ابهت رفیق جذابت هیچی نمونده صنم  

به یه شوهر ذلیل تمام عیار! بگه    جون، تبدیل شدم 

، مردم!   بمی 



 

 

هر دو به خنده افتادند و صنم جزوه هایش را مرتب  

 و گفت :   توی کیفش چید  

ر با مشت به   _ اگه یگ بهم بگه آدما اهل تیعر یر نیسیر

م.  استقبالش   می 

کار کشید و همانطور که دو زانو روی  ساحل دست از  

ر   نشسته بود نگاهش کرد و گفت :   زمی 

_ میدوتر صنم؟! سورنا انقد محکم بود که دیگه یادم  

رفت پیشش نقاب قوی بودن به صورتم بزنم، یه  

اوووو یه ساحل دیگه    لحظه به خودم اومدم دیدم  

 پوست انداخته !  

 صنم تک ابروتی باال انداخت و گفت :   

_ کاش رضا هم این ُر ِختو میدید، دو ماهه که خواب و  

خوراک نداره، تا منو میبینه میگه ساحل؟ ساحل  

 دانشگاه؟   کجاست؟ چرا دیگه نمیاد 



 

 

صنم لبخندی زد و دل ساحل یک لحظه پر زد برای  

آن روزها که ت  دغدغه و با خیایل آسوده به کالس  

 
ی

ش نکرده بود،  هایش یم رسید و زندیک اینطور غافلگی 

اما یک تصویر محکم از سورنایش مثل دستر قوی  

وادار   تمام آن تصورات حشت آلودش را زدود و او را  

 کرد تا بگوید :  

ه آرزوتی دارم و   _ وقتر سورنا هست من اصال یادم می 

ر دیگه ای میخوام. انگار اون یه پکیج کامل از   یا چی 

اییه  که   ر  زم دارم!  من ال همه ی چی 

  

  

نزدیکای خانه ی صنم بود که تلفنش زنگ خورد، به  

خیال اینکه ساحل است، رسی    ع آن را برداشت و تا  

خواست اتصال را برقرار کند، چشمش به شماره ی ت   



 

 

خورده دوباره    نام افتاد. ابروانش باال پرید و یکه 

 نگاهش کرد. 

گار ردش قرار نبود به  شماره اش را پاک کرده بود اما ان 

 آساتر پاک شود .  این 

میان تردید و دو دیل شدیدش بالخره تماس را وصل   

 کرد و گفت :  

 _ سالم!  

ر چند ماه    َبر جستجوگر داشت همی 
َ
ذهنش مثل یک ا

قبل را بخاطرش یم آورد، روزهاتی که فکر میکرد از  

 اش لذت  
ی

 زندیک

رساب  یم برد و نیم دانست که داشت توی یک 

واقیع دست و    پا یم زد .  غی 

صدای طنازانه ی نگار پس از لختر سکوت بالخره به  

 گوشش رسید :  



 

 

 _ سالم سورنا!  

دل سورنا بهم پیچید و عذاب وجدان تا گلویش باال  

نمیداد. اما نه! نیم توانست که تا    آمد. کاش جواب 

 ابد از او فرار کند . 

 دستر در موهایش کشید و گفت :   

 یک سالم دخیر عمه! حالت چطوره؟ _ عل 

اتی را  
ر لحنش محکم بود و انگار داشت مودبانه یک چی 

د یم کرد.    به او  ر  گورسر

ون فرستاد و گفت :     نگار نفسش را بی 

 _ خوبم ممنون، تو حالت چطوره؟   

و هر چقدر خودش را مجبور کرد نتوانست حال آن  

ر که زنگ   سد، همی  ک را بیی
نیم زد تا فحشش  دخیر

 بود .   بدهد به نظرش کار 
ی

 بزریک

ا؟ اتفافر افتاده؟    _ شکر خدا خوبم، چه خی 



 

 

سم؟   بیفته تا حالتو بیی
ر
و بعد بغض آلود    _ باید اتفاف

 غر زد و گفت :  

ر تغیی  کرده .    _ چقدر همه چی 

، ازت    _ یادمه آخرین باری که باهام حرف زدی گفتر

 بدم میاد!  

 رفای قشنگ نیم زنن سورنا . _ توی عصبانیت ح 

سورنا نمیخواست به این بحث ادامه بدهد ،دوست  

داشت زودتر رس اصل مطلب رفته و دلیل اصیل  

سد .   تماسش را بیی

 اما نگار مسی  را به سمت دیگری پیچاند :   

، قرار بود یهوتی از زندگیم  
_ قرار بود بهم کمک کتر

 نری!  

؟     چطور تونستر اینجوری ولم کتر

 یکهو صدای ریز گریه اش به آرایم بلند شد . و   



 

 

سورنا آه خسته ای کشید و سکوت کرد. چرا متوجه  

ی اشتباهش نیم شد، یک میخواست از این خواب 

خوش بیدار شود؟ آنقدر همه را متهم کرده بود که  

گناه    انگار ناخودآگاهش قبول کرده بود خودش ت  

 است . 

اون قرار، قبل برمال شدن یه رسی  _ میدوتر که  

 داستانا بود نگار!  

 _ اما تو قول داده بودی!   

تنها دلییل که باعث شد دوباره پای سعید و خیانت  

ش را   به میان نیاورد، گریه ی مظلومانه ای   های اخی 

 بود که تمایم نداشت . 

 _ نگار، من زن دارم! ازدواج کردم، یم فهیم ؟  

ک را به  شکل بدی لرزاند، حشت و  این حرف دخیر

ناامیدی مثل زهر به تمام وجودش پخش شد و سینه  

اش سوخت. بغضش ترکید و با صدای  دردنایک زیر  



 

 

صد سالح   گریه زد. چرا نیم فهمید این جمالت از  

 کشنده ای خطرناک تر است؟

 سختمه! من عادت ندارم تو  
ی

_ سورنا! بدون تو زندیک

 من بودی سورنا!  رو نداشته باشم! تو پشت و پناه 

 و مثل ابر بهار زیر گریه زد . 

ون زده بود.   صورت سورنا رسخ شده و رگ گردنش بی 

حالش بد بود و گریه ی او هم به خرات  حالش دامن  

ر را کنار خیابان متوقف کرد و با صدای   یم زد. ماشی 

 گرفته ای پرسید :  

 _ کجاتی االن؟ خونه؟   

سختر شنیده یم شد.  صدای نگار از میان گریه اش به 

 امانش را بریده بود .  هق هق 

_ همه جا بوی تو رو میده، سورنا! من کم آوردم دیگه  

 نمیتونم!  



 

 

 بدون تو نمیشه!   

قلب سورنا ریخت و وحشت کرد، این حرف ها شبیه  

ر به نظر یم رسید .   به یک   خداحافظر غم انگی 

 هول و دستپاچه بلند تر صدایش زد و گفت :   

؟؟ انقدر گریه نکن، جواب منو بده  _   میگم کجاتی

  !  لعنتر

اما انگار داغ دل او را تازه یم کرد که هق هقش پر  

 قبل جوشید و دو باره زار زد :   شورتر از  

_ چه فرفر میکنه برات؟ تو چقدر راحت ازم دل  

بهت معتادم سورنا! نمیخوام ترکت   کندی، اما من  

 کنم!  

 با تمام وجود هق هق کرد. و باز  



 

 

انگار عذاب وجدان دست داشت و گلوی سورنا را  

داشت با هر کالم او، سینه اش تنگ تر    گرفته بود که 

 یم شد . 

_ نگار از ایتر که هستم ع صت  ترم نکن، فقط بگو  

!   کدوم گوری  ؟ میخوام بیام پیشت لعنتر  هستر

ی ساحل هری ریخت. نگار بل    و قلبش از تصور ت  خی 

 با حرص، کنایه زد و گفت :    گرفت و 

_ زنت میذاره بیای؟ اونم پیش دخیر عمه ی بیچاره  

قصه ی عاشقیش پیچیده؟ میذاره   ات که همه جا 

 بیای؟  

ر برد،   این مظلوم نماتی تمام خودداری سورنا را از بی 

تحمل کیس که خودش را به آن راه زده بود دیگر  

 ند داد زد :  گذاشت و بل  نداشت! مراعات را کنار 

_ تو عاشق من نبودی احمق! تو فقط به من وابسته  

؟ تو   شده بودی، چرا چشمای لعنتر تو باز نمیکتر



 

 

بودی! هر بار باید   همزمان با من، با خیلیای دیگه هم  

 این کثافت کاریا رو به روت بیارم؟؟ آره؟؟  

و گلویش از زخم بخیه ها تی  کشید و نفسش رفت.  

 همزمان داشت توانش را تقلیل یم کرد.  درد و خشم 

اما آن طرف خط گریه، امان نگار را بریده بود و فریاد  

 مزید بر علت .  سورنا هم 

سالمه!   20_ ... خوردم سورنا، غلط کردم! من همش 

حالیم نبود، اشتباه کردم! تو چرا ولم کردی؟ تو چرا  

؟ تو زن گرفتر من خر هنوز دوس ت  دستمو نگرفتر

دم، اینجوری از   دارم، من که فقط باهاشون حرف   ر می 

 چشمت افتادم؟؟  

د و برای اینکه درد   سورنا گوشه ی چشمش را فشر

گلویش را دوباره بیدار نکند، آرام تر از قبل و با صدای  

 خش گرفته ای گفت  

: 



 

 

_ دهن منو باز نکن که حرفای اون سعید ت  ناموسو  

پیشو نگی  المصب. من  واست دوره کنم. انقدر دست 

 بعدش!   بعد تو زن گرفتم! چند ماه  

و رسش با یادآوری داد و فریاد های سچر ِف آن رو ِز  

 کشید.   سعید تی  

اما به جای اینکه نگار را متوجه ی اشتباهش کند،  

را سوزاند، آنقدر که ت  اختیار جیغ زد   بیشیر از قبل او 

 و گفت :  

 ! وقتر من بودم!  _ ویل وقتر من بودم عاشقش شدی 

صدای سورنا تحلیل رفته بود، خسته بود از این  

قضاوت یک جانبه اش و ترس از کارهای غی  منطقر  

 و مریز با او تا کند .  اش هم باعث یم شد، کج دار 

_ من تاوانشو پس دادم نگار، به قرآن پس  دادم که  

یدم، امر  وز با این  االن اینجام. من عاشق شدم، هرز نیی

و فردا با اون نبودم. از اینکه دارم باهات راه میام  



 

 

تمو زیر پا   سواستفاده نکن! نذار هر بار میبینمت غی 

بذارم و گذشته رو به روت بیارم. تو خودت میدوتر که  

چه جوری منو دور زدی، پشیموتر االنت باعث نمیشه  

 خیانتات یادم بره. یکم به خودت بیا!   تک تک  

   

    

 233#پارت_  

 #ماه_افتاده_در_آ ب  

اده   ر  #یگانه_علی 

  

  

از آن روزی که نزدیک بود ساحل را توی پارک از  

ر پهناوری بدش آمده   دست بدهد، از هر فضای سی 



 

 

ون آمد و سوییچ را   ر پدرش بی  بود. اخم آلود از ماشی 

ر خودش   د، دلش برای ماشی   فشر

گاه گفته بود  حداقلش  تنگ شده بود و صافکار تعمی 

ر درب و داغانش را   یک هفته زمان   الزم است تا ماشی 

 مثل روز اول تعمی  کند . 

ذهنش از ماشینش به ساحل و از او به قرار عجیب  

غریبش با نگار در حرکت بود، حاال که پس از مدت ها  

ر خوب و خوش  پیش رفته بود، هیچ دلش    همه چی 

 ریخته شود. نیم خواست اوضاعش بهم 

هنوز ذهنش درگی  افکارش بود که نگار را مچاله شده  

روی نیمکت های پارک پیدا کرد، از آن فاصله هم پر  

 اش به خوت  دیده یم شد. آیه  
ی

یشاتر و شکستگ

 کشید و به قدم هایش رسعت  

بخشید، در حایل که نیم دانست قرار است این دیدار  

قبه   بگذارد؟   را با ساحل چگونه در میان  غی  میر



 

 

انگار یگ از غیب به دل ساحل انداخت که بالفاصله  

هری دلش ریخت و با حایل غریب تلفنش را چنگ زد و  

 برداشت، صنم نگاهش کرد و گفت :  

؟؟   
ی

ی یادت رفته که بهش بگ ر ساحل   _ چی شد؟ چی 

 نگاه نامفهویم به او کرد و گفت :  

دیر  _ نمیدونم یه لحظه دلم به شور افتاد. به نظرت  

 نکرده؟  

صنم که نمیخواست دلشوره اش را بیشیر کند، به  

 و گفت :   ساعت اشاره زد 

 _ اوج ترافیکه االن، حتما پشت چراغ قرمز مونده.  

ساحل خداکنه ای زیر لب گفت و ت  قرار در صفحه  

 نوشت :   ی پیامش  

؟؟ همه چی روبراهه؟؟ یه لحظه    _ سورنا کجاتی

 نگرانت شدم . 



 

 

  

تلفنش که دینگ صدا کرد نگاهش را از روبرو گرفت و  

ون کشید .  آن را از    جیب شلوارش بی 

ر پیامش دلش را تکاند.   دیدن نام ساحل و بعد هم میر

 دخیر باهوشش!  

ی داشت!    ر  چه حس ششم قوی و تی 

شماره اش را گرفت و تلفن را به گوشش چسباند،  

  
ی

ر اول زندیک وع ک  نمیخواست همی  مخقر کاری را رسر

ند اما واقعا قدرت حرف زدن از نگار را هم هنوز نیافته  

 بود . 

صدای دل نگران ساحل که در گوشش پیچید ایستاد  

 آتر که بود نزدیک تر نشود .  تا به نگار از 

   !  چه وضعیت بغرنج و اعصاب خردکتر

؟     _ سورنا؟ کجاتی



 

 

 لبخندی به صدای دلواپسش زد و گفت :   

، حالمم خوبه!  _    وسط راهم دلی 

 ساحل نفس راحتر کشید و با خاطرجمیع گفت:   

_ خداروشکر! دیرکردی نگرانت شدم، به رانندگیت  

 نمیشم .   برس مزاحمت 

_ شما مگه مزاحیم آخه؟ شما رو رس ما جا دارین!  

ر آخه!    شما چش   مایی 

حرف  ساحل لت  گزید و با دیل که فرت و فرت با 

 یم رفت زمزمه کرد:   هایش ضعف  

   
ی

_ مواظب خودت باش! جون من با احتیاط رانندیک

 کن!  

و قبل از اینکه به تشر سورنا اجازه ی شنیده شدن  

نگایه به صنم انداخت و تند و فرز توی    بدهد، دزدیک 

 تلفن پچ زد :  



 

 

 _ دوست دارم!  

د.     و بعد تلفن را قطع کرد و در دستش فشر

نبالش کرده بود که اینطور نفس نفس یم  انگار یگ د

زد. صنم خودش را به آن راه زد تا کمیر از او خجالت  

بکشد اما توی دلش کیل به رسخ و سفید شدن و ت   

 های دوستش خندیده بود!  
ی

 تجربگ

سورنا همان وسط رایه که گفته بود با شانه های  

ر ایستاده بود، عذاب وجدان تا گلوی ش باال آمده  سنگی 

بود، کاش زبانش را یم چرخاند و حداقل یم گفت که  

پا بگذارد، اما   مجبور شده است به این قرار کذاتی  

 بود . 
ی

ک مانع بزریک  ترس از عکس العمل دخیر

پشیمان از کارش، با حس گناه روی نامش را بوسید و   

 گفت :  

_ همه چیو بهت میگم. من مثل بقیه این اشتباهو   

 کنم . تکرار نیم  



 

 

 و بعد به طرف نگار به راه افتاد .  

همان لحظه چند پش بیکار رس ظهری که پاتوقشان  

پارک خلوت بود، مخالف سورنا و از روبرو به سمت  

 نگار پیش  یم آمدند تا  

چشمشان به دخیر زیبای تنهای روی نیمکت افتاد،  

کرد و یگ از آنها که جسورتر به    شیطنتشان غلغل 

 رسید گفت :  نظر یم 

 _ خانم شما از بهشت اومدین؟؟   

تکه پراتر های منسوخ شده ی شان اخم های نگار را  

 عصت  به آنها پشت کرد .  در هم کرد و  

شالش آزادانه روی شانه هایش افتاده و همه ی زیباتی  

ه  کننده اش را با سخاوت به نمایش گذاشته    های خی 

 بود . 

این صحنه را دید، انگار  تا سورنا رسش را بلند کرد و 

 جوش آمد که با غیظ داد کشید:     خونش به 



 

 

 _ نگااار!   

ه شده بود با این   ر خی  نگار که رس در گریبان به زمی 

فریاد از جا پرید و همزمان که گیج و گ نگ به دنبال  

پشها به یکدیگر سقلمه زده   صدا یم گشت شنید که 

 و یم گفتند :  

 بزن بریم!  _ اوه اوه! صاحابش اومد، 

 _ انگاری هم ردیفش قبل از ما این جیگرو تور کرده!   

 و افسوس خوران راهشان را کشیدند و رفتند .  

شنیدن صدای حامیانه ی سورنا و بعد هم دیدنش  

تمام بغض های رسکوب شده ی نگار را تازه کرد و  

 دلش را دوباره به درد کشاند.  

شده بود از   با لت  که یم لرزید و اشک هاتی که رسریز 

روی نیمکت برخاست و قبل از اینکه به اپ فرصت  

ی بدهد،   خودش را به آغوشش انداخت .   تصمیم گی 



 

 

انگار یک گلوله آتش به سینه اش چسبید، تمام تنش  

 و واج وا رفت .  سوخت و هاج  

تعلق خاطرش به ساحل مسئول این حجم از حس  

نگار گرفته بود. یگ طبل  ناخوشایندی بود که از لمس 

زنان توی رسش او را متهم به خیانت و ت  مباالتر یم  

 یم زد.   کرد و حالش را داشت از خودش بهم 

 بدون اینکه ناز و نوازشش دهد به آرایم گفت :   

 _ نگار برو عقب .  

ر آرامش ترسناک بود. انگار داشت   صدایش در عی 

ون نیامدن از آغوشش عواقب بدی    هشدار میداد بی 

 دارد . 

نگار با اینکه دل از آن آغوش محکم نیم کند اما انگار  

 نارضایتر  

را از واج به واجش حس کرده بود که ت  حرف رسش را  

 و کیم فاصله گرفت.  برداشت 



 

 

دستان مشت شده ی سورنا نشان میداد که در حال  

 کردن با چه عذابیست .   دست و پنجه نرم 

باال آورد تا به چشماتر نگاه کند که چند  نگار رسش را  

ماه بود دیگر نداشت! چشماتر که حاال برایش براق  

 نیم شد و برق  

 که ت  رحمانه از او  
درخشش دلش را نیم برد، چشماتر

 شسته بود!   دست  

ر که رسش را باال گرفت، آتل دور گردنش و   اما همی 

کمرنگ زیر چشمش چشمانش را گرد و    کبودی  

 کرد.   وحشت زده

 چه اتفافر برایش افتاده بود؟ یک؟؟   

دست روی دهانش گذاشت و با چشماتر که دودو یم  

 گفت:    زد ت  هوا 

 _ عشقم چیش ...  



 

 

 و بعد هری دلش ریخت و جلوی زبانش را گرفت.  

سورنا رویش را برگرداند تا آن حشت و غم توی  

نبیند. میدانست که دوستش دارد اما نه   چشمانش را  

 اندازه ی ساحل. به 

اصال هیچکس جز ساحل نیم توانست آن نگاه سوزان  

را حواله اش کند. چشمانش داد یم زد که چه حس  

 نسبت به او دارد، وقتر با او حرف یم زد از هر  
ی

شیفتگ

 چشمش پرتوی عشق و  

ر به طرفش ساطع یم شد. سورنا زرنگ تر از   خواسیر

 را نتوا آتر بود که 
ی

 و دلبستگ
ی

ند تشخیص  فرق وابستگ

 دهد.  

ر پدرش اشاره زد و گفت :     به طرف ماشی 

مت خونه .    _ بیا بی 

 نگار با هق هق ریزش ت  هوا پرسید :   



 

 

 _ خونه ی خودت؟  

ر به سمتش برگشت، آب   و چون سورنا تند و تی 

پرید و ترسیده و رسفه کنان لب زد    دهانش به گلویش 

 : 

 _  َح..حواسم نبود،  ِبب... ببخشید .  

_ زود باش راه بیفت. این وقت روز تو این خراب شده  

؟ مگه کالس نداری؟   چیکار  _ همه ی درسا رو   میکتر

 دارم میفتم . 

 سورنا اخمو نگاهش کرد و گفت :   

وع نشده .    _ هنوز که امتحانا رسر

کت کنم، خییل   _ چند ماهه نتونستم هیچ کالسیو رسر

، اونا به هر حال میندازنم  امتحان بدم یا نه فرفر نداره  

. 



 

 

چقدر اوضاع او و ساحل بهم مشابه بود اما عکس  

 العمل شان نسبت به مشکالت کامال متفاوت . 

_ بابات پول مفت داره بریزه تو خزانه ی دانشگاه؟  

 نداره؟ هنوز کالسا دایره، برو با  
ر
یعتر چی که فرف

.  اساتیدت حرف بزن، کار بی   براشون. تالش کتر نیفتر

 درست کردی؟  این چه وضعیه که واسه خودت 

 نگار با صدای لرزاتر گفت :   

_ از من یم پرش؟؟ کاش بفهیم که تنها کیس که از  

 ناراضیه منم!   این وضعیت  

ی   ر چقدر زود یادش رفته بود از ظاهر آشوب سورنا چی 

سد، آن   ر بود؟؟   بیی ر یم زد همی 
 همه دم از خواسیر

سورنا جلوی افکار پر رسر و شورش که مدام او و ساحل  

یکدیگر مقایسه یم کرد، گرفت و رو به نگار گفت    را با 

 : 



 

 

_ بیا چند روز پیش ماریا. عمومیاتو اون بهت کمک  

 اختصایص ها رو هم منو ساحل.  میکنه 

 اسمش هم مثل بختک روی دلش سنگیتر یم کرد.   

وقتر نمیتوتر جلوی  _ که مسخره ی این و اون بشم؟ 

ی مهمون دعوت نکن!   نیش و کنایه   های اونا رو بگی 

لش را از   سورنا وسط راه ایستاد، قبل از اینکه کنیر

بازویش را بچالند دستش را مشت کرد و   دست داده و  

 گفت :  

_ مسخره ی یک؟ کدوم کنایه ها؟ نه ماریا اهل این  

ی بگو جفتمون   داستاناس نه ساحل. اگه دنبال رسر

 روشن شیم . 

_ یعتر من با درسام پاشم بیام اونجا هیچکس قیافشو  

ه نمیگه ...   کج و راست   نمیکنه؟ اون دخیر

ر حرفش را قطع کرد و    سورنا با نگایه برنده اخطار آمی 

 گفت :  



 

 

 _ ساحل! اسمش ساحله! منو عصت  نکن نگار .  

این هواخوایه قاطعانه به یک آن چشمان دخیر  

 و خون به صورتش پمپاژ کرد .   بیچاره را پر اشک 

کارش به کجا رسیده بود که بخاطر اوی  تازه وارد  

ت  انعطاف نگاهش میکرد و برایش   اینطور خشن و  

 خط و نشان یم کشید . 

 پر از بغض نگاهش کرد و گفت :   

_ هیچ وقت بخاطر من به کیس اینطوری نگاه کردی؟  

 ی؟ سالها بخاطر من با کیس دعوا کرد  تو تموم این  

اگر کیس آن اطراف داشت نگاهشان یم کرد با شنیدن  

این صدای مظلومانه بدون شک انگشت انتقاد را به  

سمت سورنا نشانه یم گرفت و او را متهم به ت  مهری  

و ت  وفاتی یم کرد، که چطور دلش آمده بود ماه چهره  

 بیازارد؟   ی روبرویش را اینطور سنگدالنه 



 

 

تنها خود سورنا بود که جواب این سوال را به خوت   اما 

یم دانست، نه تنها که هواخوایه اش را خییل بیشیر از  

تصورش کرده بود که بخاطرش از حاج بابایش سییل  

محکیم هم نوش جان کرده بود، اما صالح نیم  

دانست تعصبش را حاال که دیگر سودینداشت با او در  

 میان بگذارد . 

قبل نگاهش کرد و بدون ای نکه   فقط اخمو تر از 

زنان گفت :   جواب سوال هایش    را بدهد تشر

 _ راه بیفت .  

ر کوبید، مگر از آن   اما نگار همانجا ایستاد و پا به زمی 

ی ت  جذبه چه کم داشت که سورنا    دخیر ساده 

 اینطور از او روگردانده بود؟  

و   _ چرا انقدر دوسش داری؟ چی داره که من ندارم؟   

 ون به گریه افتاد . محز 



 

 

سورنا ایستاد و  به طرفش برگشت، خوب بود که  

ک   پارک خلوت بود وگرنه با این حجم از اشگ که دخیر

 ی مردم شده بودند .  یم ریخت تا به حال سوژه  

 _ نگار به قرآن بدجوری پرم. نذار رس تو خایل کنم .  

 توی چشمان شعله ور 
ی

یک سورنا یم  چشمانش با خی 

ر او برای مردی   چرخید. ففط میخواست بداند چه چی 

 شده بود؟  مانند سورنا جذاب واقع  

با همان بغض دل خون کننده اش ملتمسانه و مرصانه  

 دوباره گفت  

:  

_ خواهش میکنم، خواهش میکنم بگو! مگه به تو چی  

 اینجوری میخوایش؟ من که ...  داده که 

توانسته بود سورنا را دیوانه کند،  به نظر یم رسید  

ر و خشن شد و غرید :    تی 
 چون چشمانشبه آتر



 

 

_ میخوای بدوتر آره؟ خییل خب گوشای لعنتر تو باز  

کن! یه فرق خییل گنده با تو داره! اینکه منو بخاطر  

خودم میخواد، فقط بخاطر خودم! وقتر همه پشای  

ر با ف دانشگاه سیع داشیر هاش تیک بزنن، همه  ت  رسر

رو پر میداد و یم دویید پیش من. من میشستم و با  

خونشدی نگاش یم کردم که همه د نبال حرف زدن  

با اون همه مشغولیت تایم خایل یم کرد   باهاشن و اون  

 تا با من حرف بزنه . 

فت از داروخونه   یم گفتم رسم درد میکنه یم دویید می 

اورد. جیبش پر  ی اون ور خیابون قرص یم گرفت می

 بزرگ بود.   نبود اما دلش خییل  

مرد باغداره میگه قراداد  روزی که بهش گفتم پی 

نگفت البد فراموشر گرفتر یا دل به    نبستیم مثل تو 

 کار نمیدی . 



 

 

خسته از رس دو شیفت کار و دانشگاهش اومد پیشم و  

مرده حرف بزنم .   مجبورم کرد   برم روستا و با اون پی 

مشکل، گفت چه مشکیل؟ باهم حلش  هر جا گفتم  

 میکنیم!  

هر بار رسش داد زدم فقط نگام کرد و جای دلخورشدن  

 عصبانیتم گشت!    دنبال دل یل 

 یم فهیم؟؟؟  

اون فقط خود منو میخواد! نه بخاطر اینکه پزمو به  

این و اون بده یا تو چشم و هم چشیم بگه من فالنیو  

این مسخره بازیا  تور کردم که اسی  و عبی  منه! از 

نداره، میفهیم نگار؟ محبتش از رس نیازنیست! خالصه  

 خالص!  

داشت حرف هاتی که هیچ وقت به رو یش نیاورده  

 صورتش یم کوبید .   بود، در 



 

 

 لرزان و قلت  پر رس و صدا  
نگار هاج و واج، با چشماتر

نگاهش یم کرد، کلمات محو شده و زبانش مثل چوب  

 بود .   به دهانش چسبیده 

 چه دل پری داشت سورنا!   

ر   آنقدر رس خورده شده بود که دوست داشت زمی 

ک لعنت ِی  ساده   دهان باز کند و او را ببلعد. آن دخیر

زی انگار جا پای خییل محکیم توی قلب سورنا داشت  

 یم کرد.  که حال با این شدت از عشق پاکش دفاع  

به ناجوانمردی  هر چقدر توی دادگاه وجدانش او را  

وز نشد و نتوانست همچنان   متهم کرد، آخر رس پی 

خودش را محق بداند. هیچ وقت فکر نمیکرد زرنگ  

بازی های زیرکانه اش اینطور وقیحانه برای سورنا رو  

شده باشد. باید از او ممنون یم بود که تمام این سال  

ها دندان روی جیگر گذاشته و دق و دیل اش را توی  

 بود .  کرده    سینه انبار 



 

 

  

وقتر او را به خانه اش رساند، رک و راست توی  

 مهتابش نگاه کرد و گفت :    چشمان عمه 



 

 

 

    

 میدونم   باید   چیکار   عمه _  بیشتر   بهش   توجه کنین ،  من یکم    ن دیگه
   رین   مسافرت ،  من که   نمیتونم   تو      ب کنم   سر   عقل     بیاد .  برش تا دارین  

   اوضاع   از   اینجا   دور   شم   حداقل   شما   از   من   دورش   کنین .   این
   زندگیم   بخاطر   هیچکس   از   هم   بپاشه .  مسئولیتش   رو   دیگه   نمیخوام

   به   عهده   بگیرین  .
 تت   بزند     توک   زبانش   آمده   بود   مهتاب   او   هم   دست   به   شما   خانم   تا تا

   بعد   از   صرافتش   افتاده   بود .  دیگر   چه   تاثیری   داشت؟   جز   اینکه   اما
   ممکن   بود   همین   پرده   ی   حرمت   و   احترام   میانشان   هم   دریده   شود  .

    



 

 

 234#پارت_  

 #ماه_افتاده_در_آ ب  

اده   ر  #یگانه_علی 

  

  

حاال آنقدر اعصاب سورنا خرد و آشفته بود که  

نمیدانست با این اخم های درهم چطور به دنبال  

 تاخی  .   ساحل برود آن هم پس از چند ساعت 

ش را به سمت خانه ی صنم تغیی  داد اما هنوز   مسی 

خییل نگذشته بود که همان وسط راه روی ترمز زد و  

ر را گوشه ی خیابان نگه داشت. نه نیم شد! با   ماشی 

این حال خراب نیم شد. دلش میخواست بخاطر این  

 وضعیت آنقدر فریاد بزند که حجم نارضایتر انباشته  



 

 

ر برود اما متاسف بود که  شده توی قلبش   بالخره از بی 

ایط   این هم وجود نداشت!  حتر رسر

دینگ پیامش باعث شد نفس نفس عصباتر اش را به  

تبدیل کند، احتماال ساحل بود که باز    یک آه بلند 

 نگران شده بود . 

ون کشید فهمید حدسش درست بوده   تلفنش را که بی 

ود در  است، خدا میدانست چقدر فکر و خیال کرده ب 

این چند ساعت. با عجله پیامش را باز کرد اما با  

ک زیبای   خواندن متنش دلش بیشیر گرفت. دخیر

 دوستداشتتر اش!  

_ سورن جون عجله نکن هر وقت تونستر بیا، من و  

صنم هم داریم درس میخونیم. اگه تونستر یه پیام بده  

ر شم حالت   خوبه .   مطمی 

به رسش یم گذاشت و از سالمت  حاال که باید رس 

داشتنش لذت یم برد نگار به راحتر او را به وادی  



 

 

عذاب وجدان کشانده بود، حاال حتر از برخورد تندش  

ایم   با عمه مهتابش هم پشیمان بود، گرچه که ت  احیر

آمد،    نکرده بود اما غم درون چشمانش که یادش یم 

 به ندامت یم افتاد . 

 گرفت، کاش حداقل  کاش یگ جلوی نگار را یم

موسیقر عوضش یم کرد، هر دو تاوان پس داده بودند  

بود و دیگر نیم دانست   و او هنوز درسش را نگرفته  

    این اوضاع تا یک ادامه داشت؟ 
ی

نفسش را با کالفگ

ون فرستاد و نوشت :    بی 

_ خوشگ ِل سورن! حالم خوبه! همه چی هم  

ن  ر م آماده  روبراهه. هر وقت نزدیک شدم بهت زنگ می 

. حاال یه ویدیو از رخ   ون   شر ر ماهت بده که حالم می 

 شه!  

پیامش چند ثانیه بیشیر طول نکشید که دو تیک  

 خورد!   خوانده شده را هم  



 

 

ک روی تلفنش خیمه زده بود!     دخیر

 _ خدایا شکرت!   

سورنا لبخندی به پیامش زد و دلش باز شد! حتر  

در آن  میتوانست باز و بسته شدن چشمانش را هم 

لحظه تصور کند! این جمله ای بود، برای وقتر که از  

 ته دل شکرگذاری یم کرد! حتر ندیده یم  

توانست تجسم کند که رسش را هم رو به آسمان یم  

 زیر لب هم یم خواند .  برد و چند ذکر  

داشت ت  صدا توی دلش قربان صدقه اش یم رفت  

 بست . ثانیه ای اش روی صفحه نقش   که ویدیو چند 

یک لحظه آن خشم سوزان و خرد کننده اش به یک  

دلش رفت برای تصویر نصفه و نیمه از    آن محو شد و 

ش!    دلی 

او ت  اغراق عاشق این دخیر حرف گوش کن شده   

 بود!  



 

 

فیلم را باز کرد و با چشماتر آرام و لبخندی عمیق   

 نگاهش کرد . 

  موهایش را باالی رسش بسته بود و هول هولگ مرتب

رسش را یم پایید تا مبادا یکهو صنم از راه برسد   پشت 

. 

 با ت  دقتر روی ابروهایش کشید و تند تند   
دستر

 گفت :  

_ سالم سورن جونم! بخدا حثیتیم پیش صنم پاک به  

باد رفت از بس دو دقه درس خوندم و نیم ساعت تو  

، بیا! ویل  زودتر  عکسات گشت زدم! هر موقع خواستر

ه! چون دیگه روم نمیشه  دلتنگیمو با   بشه بهیر

 عکسات رفع و رجوع کنم. 

دزدیک به پشت رسش چرخ ید و چون صنم را ندید،  

ر پیش آورد و پچ پچ کنان   رسش را به  ر دوربی 
سمت لیر

 گفت :  



 

 

ه جای الفبا، آلفا بتا یاد    _ من اشتباه یم کردم بهیر

م سورنا! چشمگ زد، لب هایش را غن چه کرد و  بگی 

 بعد بوسه ای برایش فرستاد و با ناز و ادا اضافه کرد :  

 _ دوستتون دارم حاج سورن! 

ثانیه ای را نگاه   15بار این ویدیوی   100نیم دانست 

! هر بار هم مثل بار اول دلش غنج   کرده بود و یا بیشیر

 رفت برای اوی کوچک طناز!   یم زد و ضعف یم  

ان دل ضعفه ی مردانه اش برایش صدا  عاقبت با هم 

 گفت:   فرستاد و 

ون شم تو که بدتر ویرونم    ر _ گفتم یه چی بفرست می 

  !  کردی دلی 

 صداقت از صدای گرفته و تب دارش هم معلوم بود!   

ساحل تا صدایش را باز کرد تا بناگوش رسخ شد و  

ر حاال پیشش    قلبش ت   مانه آرزو کرد کاش همی  رسر

 بود!  



 

 

ر بار زیر  یک  فکرش را یم کرد همان مردی که برای اولی 

اه گفت، بعدها تنها   باران دید و با غیظ به او بد و بی 

 اش  
ی

 شود!  دلیل زندیک

  

این طرف شهر سورنا با اعصات  بهیر و آرام تر خواست  

ر را روشن کند و بالخره خودش را به او برساند   ماشی 

 تابلوی مقابلش افتاد .  که چشمش به  

درست همان یک ثانیه ی اول، هزاران فکر و ایده ی  

ناب توی ذهنش نقش بست و او را هیجان زده کرد.  

 با ساحلش را با یک  
ی

مدتها بود دلش میخواست زندیک

سورنای متفاوت آغاز کند، دلش میخواست همانطور  

که خلقیاتش عوض شده بود ظاهرش را هم بخاطرش  

ی های    عوض کند، این روزها از    دست بهانه گی 

خودش هم خسته بود و نیم دانست به دنبال چیست  

. 



 

 

ر را کم داشته است!     اما انگار تازه یم فهمید چه چی 

ساحل شتاب زده بند و بساطش را جمع کرد و رو به   

 صنم گفت :  

ان کنم    _ دمت گرم صنم، خییل زحمت کشیدی جی 

 برات رفیق . 

 حرفیه؟  _ کاری نکردم عزیزم، این چه  

ساحل به سختر چند انگشتش را از زیر آن همه  

دستش پیش آورد شانه اش را لمس کرد    وسایل درون 

 و گفت :  

_ چرا کیل لطف کردی دمت گرم، من برم دیگه. سالم  

 برسون .   به همه 

صنم شتاب زده در خانه را برایش باز کرد و با نگاه  

 ت :  انبوه وسایل درون دستش داشت گف نگراتر که به 

؟ خییل زیاده اینا .   ر  _ میخوای باهات بیام پایی 



 

 

 ساحل چانه باال انداخت و گفت :   

_ نه بابا این همه راه. چار دونه ماکت و دفیر کتابه  

 عادت دارم، از پسش برمیام .   دیگه، من 

وقتر او داشت درون آسانسور ناپدید یم شد صنم این  

 پا و آن پا کرد و بالخره با من من گفت :  

 _ راستر من واقعا بابت ... 

ساحل وسط حرفش پرید و در حالیکه با پا در  

داشت، تات  به چشمانش داد و   آسانسور را نگه یم  

 گفت: 

_ دخیر این روز پنجمه که هر بار موقع خداحافظر  

مراتب تشکرو به جا میاری. کاری نبوده بابا، تلفنت با  

ین  همه مدارک توش بخاطر من   دزدیده شد، کوچیکیر

خییل زحمت   کاری بود که باید یم کردیم. تو واسم  

ان نیست .   کشیدی صنم! لطفت با هیچی قابل جی 



 

 

و بعد لبخندی زد و با رها کردن در آسانسور بلند   

 گفت :  

 _ مرش بابت همه چی رفیق! دمت گرم! فعال!  

وقتر در حیاط را باز یم کرد و وسایل درون دستش را  

ر در، دست به دست یم کرد حتر فکرش را   برای بسیر

سورنایش را با این ظاهر فوقالعاده ی   هم نیم کرد 

 جدیدش زیارت کند!  

سورنا تا او و حجم درون دستش را که تا نزدیک رسش  

ر پیاده شد و   باال آمده   بود، دید شتاب زده از ماشی 

 گفت :  

 _ واستا دلی  کمکت کنم، االن یم ریزه همش!   

ر در کلنجار یم رفت وقتر موفق شد،   ساحل که با بسیر

بخاطر دیدن او رسی    ع به طرفش چرخید    با خوشحایل 

 و گفت :  

 _ نه یم ...  



 

 

اما حرف در دهانش بود که تازه چشمش به او افتاد!  

آنقدر از دیدنش شوک شد که ت  هوا هیم کشید و  

 دست روی دهانش  

ر باعث شد تا کوه وسایل  درون دستش  گذاشت، همی 

ر بیفتد .   پر رس و صدا   پایی 

سورنا هنوز آنقدر نزدیک نشده بود که بتواند جلوی  

د اما با این حال دستانش را ت  فایده   این بهمن را بگی 

دراز کرد تا حداقل ماکت هایش را نجات بدهد. اما 

ر   ریخت.  امکان نداشت! همه محکم روی زمی 

دقت و ریزه کاری ماکت  ساحل ت  خیال آن همه 

هایش که ممکن بود آسیب جدی دیده باشد هنوز با  

ت زده و دستاتر که از فرط ناباوری روی    حی 
چشماتر

دهانش چسبیده بود، داشت این سورنای جدید را نگاه  

یم کرد که گوتی یادش رفته بود چه ظاهری برای  

 دست و پا کرده است .   خودش 



 

 

قت ماکت هایش را از  سورنا همانطور که آرام و با د 

ر   جمع یم کرد زمزمه کرد:    روی زمی 

ر چی شد!   یزه. ببی   _ گفتم صب کن همش می 

ماکت هایش را به یک دستش منتقل کرد و سپس  

 ساک و کوله اش دراز کرد و گفت :   دست به سمت  

ر .    _ بده من اینارو بذارم تو ماشی 

ت زده مانده بود .   ک هنوز حی 
 دخیر

شگفت زده دور رس سورنا یم چرخید  چشمانش گرد و 

 و حتر دیگر نیم توانست لب از لب باز کند. 

 _ موهاتو کوتاه کردی؟ 

طوری ت  جان این را گفت که تازه دوزاری سورنا جا  

افتاد و فهمید چه ت  مقدمه در برابرش ظاهر شده  

است! یک لحظه حتر به این فکر کرد که نکند خودش  



 

 

ک قدرت تکان   را ا ز ریخت انداخته است که  دخیر

 خوردن هم دیگر ندارد!  

وسایلش را از دستش گرفت و همراه با ماکت ها مرتب  

روی صندیل عقب گذاشت و بعد به طرفش برگشت.  

در حالیکه خدا خدا میکرد چهره اش به چشمش  

شده بود. اما   خوب بیاید. به نظر خودش که خوب 

 ننشسته بود!   انگار به دل ساحل خشک شده خییل 

 آب دهانش را قورت داد، شانه اش را گرفت و گفت :   

 _ دلی  زشت شدم؟!   

ه شد .    و با دلهره به تک تک واکنش هایش خی 

 _ زشت شدی؟؟!   

 پش بیچاره با خجالت توی ذهنش ادامه داد :   

 _ از ریخت افتادی پش جون!   

 اما ساحل با صداتی مرتعش از هیجان گفت :   



 

 

معرکه شدی! معرکه! خدای من چقدر تغیی   _  

 کردی!!  

این حرف تمام آن اضطراب وحشتناک دلش را پر داد  

 روی هم افتاد و  
ی

ر برد! چشمانش با آسودیک و از بی 

ون جست .   نفس تنگ و ترسیده اش بالخره بی 

ک   ان دخیر حاال یم توانست به چشمان هنوز گرد و حی 

موی جدیدش  حتر بخندد، حاال که فهمیده بود مدل 

 حسات  دلش را برده!  

آن همه مو را نزده بود که با چهره ای وارفته روبرو  

ی بود که   ر شود، تصور چشمان براق او تنها چی 

بخاطرش هر ریسگ را به جان یم خرید، شاید هم باید  

اف یم کرد یگ از دالیل این    اعیر

، عالقه ی وافر نگار به موها یش بود.  تغیی  ناگهاتر

ی   ر دیگر دلش نیم خواست از آن سور نای قدییم چی 

ر تر از قبل   بافر بماند، باید هر بار که یم دیدش مطمی 



 

 

 جدیدی   یم شد که این یک آدم دیگر است که  
ی

زندیک

 برای خودش تشکیل داده. 

ساحل ناباورانه بالخره به خود تکاتر داد و دورش  

ر زیادی    باورش شود از آن انبوه مو  چرخید تا واقعا  چی 

 نمانده است . 

این سورنای جدید با این موهای کم و مردانه ت  نظی   

 شده بود!  

حاال تازه داشت به رس تا پایش دقت یم کرد، انگار به  

خانه رفته و لباس هایش را هم عوض کرده بود، وقتر  

 ها تنش نبود .  که او را رساند این لباس 

ه ی راسته با یک   ر تی  هن سفید  یک شلوار جی  پی 

ر   مردانه که جز دکمه ی اولش بقیه را  بسته بود! آستی 

هایش را هم تا آرنج تا زده و دستان پر قدرت و  

گردنش    محکمش حاال خایل از هر دستبندی بود. دور 

ر دیگری دیده نیم شد .   هم جز یک زنجی  ساده چی 



 

 

ت و رسور کشید و    ساحل دوباره جییعر از رس حی 

 گفت :  

 باورم نمیشه! چقدر تغیی  کردی! _ خدای من   

چقدر مردونه تر شدی!  چقدر خفن تر، عشق تر! هللا  

ی شدی!    اکی  عجب  ر  چی 

سورنا از ته دل خندید و دست دراز کرد تا او را در  

ک ت  وقفه حرف یم زد و با  
د اما دخیر آغوش بگی 

چشماتر براق و ذوق زده دورش یم چرخید. آنقدر که  

تغیی  مثبت و    ضایت او خوشحال شده بود از از ر 

 باشکوه خودش رس کیف نیامده بود.  

ساحل شتاب زده به دور و برش نگایه انداخت و چون  

ر دید، بدو بدو به سمتش رفت و   تکه چوت  روی زمی 

 سورنا گفت :   رو به »کجا می  ِی« بلند 

_ بخدا االنه که چشمت بزنم، بذار بزنم به تخته، تا  

 اسپند دود کنیم و صدقه بدیم!   برسیم خونه 



 

 

سورنا بلند خندید و دیوانه ای نثارش کرد که معتر اش  

 یک قربان صدقه ی غلیظ و عمیق بود!  هم تراز با  

وقتر داشت چند بار به تخته یم زد و زیر لب برای  

 صلوات یم گفت، سورنا غر زد و گفت :   چشم نزدنش  

 _ بیا اینجا دیگه!   

 آغوش برایش باز کرد . و  

ساحل لحظه ای ایستاد و به قد و باالی رعنا و پر  

ابهتش چشم دوخت .نمیتوانست مانع قلبش شود که  

اینطور سخاوتمندانه خودش را برایش پیشکش یم  

 کرد، حقا که لیاقت هر تصدفر را داشت. 

ررر!     _ دلی 

تشر پر از نرمش و لطافت سورنا دلش را لرزاند،  

آرام آرام پیش یم آمد، با لحن نفس گی  و  همانطور که 

گذاری زمزمه کرد    تاثی 



 

 

:  

_ بذار خوب نگات کنم! بذار چشام به دیدن این همه  

جذابیت و زیباتی عادت کنه! خدایا چی ساختر  

 گرفت!   نوکرتم؟! چشم نمیشه ازش 

سورنا آنقدر خندید که کمرش تا خورد و از شدت  

زانوانش گرفت. چشمان چراغاتر  خنده دست به 

ر  ک با این لحن شورانگی 
 بخدا که دیدن داشت!    دخیر

ی های   زتر که از سمت سورنا نزدیک یم شد و دلی  پی 

دیده بود، ت  هراس صدایش را بلند کرد و    ساحل را 

 غرغرکنان توپید :  

_ خدایا توبه! چه دور و زمونه ای شده! وسط خیابون  

 غفال یم کنه!  بیچاره رو ا داره پش  

 و بعد محکم لبش را گزید و دستر به صورتش کوفت!   

هر دو که برای لحظاتر غرق همدیگر شده بودند با این  

 صدای  



 

 

زن به خود آمدند. سورنا   ر و حرص زده ی پی  خشمگی 

تعجب به عقب چرخید و ساحل گردن    با خنده و 

 کشید تا او را ببیند . 

زن او را نشانه   غضب پی   رفته بود!  چشمان می 

سورنا آنقدر رسخوش بود که حتر از جمله ی عتاب  

 کیف کرده بود .   آلودش هم 

زن نزدیک شد و   ساحل با چابگ به سمت سورنا و پی 

 لبخندی عمیق و چشماتر مهربان گفت :   او هم با  

 _ حاج خانوم زنشم! نباید اغواش بکنم مگه؟   

سقوط کرد به طرفش چرخید و  سورنا با دیل که محکم 

یتر گفته بود زنش است!   نگاهش کرد   که به چه شی 

ین    مگر جمله ای دلچسب تر از تکرار این نسبت شی 

 بود؟  



 

 

زن نفس خشمگینانه ای کشید و در حایل که از   پی 

ه رسی   ساحل به ستوه آمده بود، عصت  تر گفت:   خی 

م و     _ جوابای آماده تو آستینشو نگاه! جای رسر

 حیاشه!  

 و نگاه برانش را از هر دویشان عبور داد .  

هر دو خندیدند و سورنا دست ساحل را کشید و او را  

پرت آغوشش کرد. همزمان که شقیقه اش را یم  

 بوسید رو به پ یرزن کرد و گفت  

:  

_ حاج خانم راست میگه! زنمه! همه ی زندگیمه!  

دخیر  نگاش نکن، زن من عشق ترین   اینجوری اخمو 

 دنیاست!  

د به آرایم    و در حایل که او را بیشیر به خودش یم فشر

 گفت :  



 

 

 _ من فدای رسش بشم!   

زن غرغرکنان به راهش ادامه داد و زیر لب هر چه   پی 

ک را   اه بود نثارشان کرد، شاید هم بیشیر دخیر بد و بی 

 داشت مستفیض یم کرد. 

زن که کیم دور شد ساحل روی نوک پا ایستاد و    پی 

پیاتی و محکم صورت سورنا را بوسید و   چند دور  

 گفت :  

 _ الیه قربونت برم چقدر جیگر شدی آخه!   

سورنا تو گلوتی خندید و قلبش رفت برای این نوبرانه  

!   های دل   ر  انگی 

! خوبه که به چشمت میام!    _ دورت بگردم دلی 

ر تکیه   داد و  این را گفت و بعد پشتش را به ماشی 

چشمانش را بست تا دخیر کوچکش با بوسه های پر  

 برساند!    مهرش دل رمیده اش را به نواتی 



 

 

  
ر
سورنا و قد بلند و چشمان بسته اش به اندازه ی کاف

 او را برای  

اغواگری تشویق یم کرد آنقدر که نفهمید چقدر  

هنوز داشت صورتش را یم   گذشت در حایل که  

 بوسید!  

با خنده به چشمان بسته و    یک لحظه عقب کشید و 

 زد و گفت :   آرام سورنا زل  

؟!    _ نمیخوای چشاتو باز کتر

 سورنا ت  صدا خندید و گفت :   

؟!     _ باز کنم دیگه ماچ نمیکتر



      _ 

 

بس نیست؟! حاج خانوم برگرده ما رو اینجا ببینه، یم  

 به دیار امواتا!   فرستتمون  

؟!  _ مگه من    میذارم کیس به تو اخم کنه دلی 

ساحل در حالیکه از این جمله ی حامیانه حسات   

خودش را از گردن او آویخت و پر   دلش لرزیده بود،  

 رسر و شور گفت :  

_ نه! نمیذاری! چون من جیگرتم! نفستم! قلبتم!   

 معده اتم!  

اگر جلویش را نیم گرفت با آن لحن نمکینش همه  

ضا و جوارحش را پیش چشمش یم آورد. دیگر نیم  اع

توانست جلوی این عشق شیطان شده مقاومت کند،  

هایش را به کام   ت  طاقت خم شد غنچه ی رسخ لب 

 گرفت و گفت :  

 _ تا کار به جای باریک نرسیده یه ماچ بده ببینم!   

 و بعد دوباره او را بوسید .  



    _ 

 

چشماتر شیدا دوباره  ساحل از خنده ریسه رفت و با 

برای این همه جذابیت دیگر کلمه ای را    نگاهش کرد، 

 مناسب نیم دید . 

_ چقدر همه چی تموم تر شدی سورنا! بخدا اگه بچه  

 نشه میذارمش پرورشگاه!   مون شبیه تو  

و چند لحظه بعد بود که صدای خنده ی بلند و  

 دویشان توی خیابان یم پیچید!    مستانه ی هر 
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تمام طول راه به چشمان راه  گرفته ی ساحل و خنده  

های از  ته  دل سورنا گذشت، هر چند دقیقه یک  بار   

 لپش  را  یم کشید و یم گفت  

:  

_ دلی  اینجوری  نگام نکن هول میکنم تصادف   

 میکنیم االن !  

نگاه  شیفته  و سوزانش بدون  پلک   و ساحل با همان   

 زدتر یم گفت :  

_ بخدا که اگه جای  من بودی دیگه  به هیچ منظره  

 نگاه نیم کردی!   ای  جز خودت  

 و سورنا باز به خنده یم افتاد!   

ر  بیشیر از جلب توجه او برایش    توی دنیا هیچ چی 

ه خودش   لذت بخش  نبود وقتر عالقه و محبتش  را  ب 

ر    یم دید حس میکرد خوشبخت  ترین  مرد روی زمی 

 است.  



    _ 

 

ر را که  متوقف کرد ت   هوا به طرفش برگشت و   ماشی 

 داشت نگاهش یم  
ی

باز دوباره او را دید که با  شیفتگ

ی جز او برای   کرد، مانند تمام طول  ر راه! انگار  چی 

 دیدن و تماشا کردن وجود نداشت. 

ر      آنکه لپش  را یم  کشید گفت :  عمیق خندید و حی 

اینجوری نگام نکن  قربونت برم! از خجالت آب شدم   

 که! 

صدای ناهماهنگ نازک شده اش با آن هیکل مردانه   

ساحل را وسط زل زل نگاهش به خنده انداخت!  

ده شد و ت   
لحظه ای دلش از  این حجم از خوشر فشر

شکرگذاری پرداخت.     درنگ  توی  دلش هزاران بار  به

ر از خدا نیم   جز سورنا  و سالمتر اش هیچ  چی 

خواست، اما مکاتر  که به  آن  رسیده بودند مستحق  

ی  بود.    توجه   بیشیر



 

 

حرف های صنم مانند همیشه تلخ و  گزنده بود اما از  

آن طرف هم باعث باز شدن چشمانش  یم شد و  

   مسائل عوض کند.   خوب بلد بود نگاهش را  به   

سورنا دست پیش برد صورت  نرم و  لطیفش را   

 نوازش کرد و  گفت  

:  

؟     _ بریم؟  مطمئتر

 رد نگاه ساحل شکسته  شد و به  آرایم گفت :   

 _ حس عجیت  دارم.   

 _ اونا  خییل دوست دارن .   

_ اون یارو  امجد، خییل سخته به چشم عمو بهش   

 نگاه کنم.  

میوفته رو روال! اما  اگه  _ اولش  سخته بعد همه چی  

 برگردیم؟  میخوای   



    _ 

 

 ساحل آیه کشید و گفت :   



     _ 

 

عذاب وجدان بخاطر بچه ها دیگه  نمیذاره راحت  

بخوابم، امشبدیگه بدون  دیدنشون  طاقت نمیارم، تا   

ر جا هم خییل  سنگدل   بودم که نرفتم پیششون.    همی 

دستش را گرفت، به  نریم بوسید و سپس   سورنا   

 گفت :  

_ همش یک هفته است که ندیدیشون ! اونقدر بیکار   

. کیل   نبودی که االن عذاب وجدانشو داشته باشر

طبیعیه  اگه   اتفاق تو  این یه هفته  افتاد و  خییل  

 .  نتونستر بهشون  رس بزتر

ی  نگف  ر  ت. ساحل رسی تکاند و  دیگر  چی 

دیدن مادربزرگ  جدیدش و بعد هم آن مرد مرموز و  

 همیشه دلهره  

آور آن  هم با  نسبت عمو خییل سخت  و طاقت  

  
ی

به اضطرابش یم چربید و بیشیر   فرسا بود . اما  دلتنگ

 از  این  نیم توانست تعلل کند.  



        _ 

 

ر  پیاده شدند و سورنا  در عقب را  باز   هر دو از ماشی 

بازی هاتی که برای بچه ها خریده بود  کرد تا اسباب  

ون  آورد، امیدوار بود    بی 

رسشان گرم شده و تقاضای آمدن پیش ساحل را  

زماتر که به  خانه ی خودش نیم   نکنند حداقل نه تا 

 رفت. 

ر  به  خودش نگاه کرد و    ساحل توی آینه ی  ماشی 

ر آنکه  پر   س شالش را  رس و سامان  یم داد   حی  اسیر

 گفت :  

ی خونه ...     _ کاش یم دونستم می 

 سورنا وسط حرفش پرید و  گفت :   

تم پر    نرفتم خونه  دلی  ، موهامو که کوتاه کردم تر رسر

 مو شده  

بود، یه  بوتیک  رس رام بود دیگه  همونجا همه چیو  

 بعد اومدم دنبالت.    عوض کردم و  



 

 

جامانده از نگار وادارش  و دیگر نگفت  که بوی  عطر  

تش  را عوض کرده و بعد هم آن را    کرده بود تا تر رسر

 برش ندارد.    همانجا گذاشته و  دیگر 

ر  شیتان پیتان  کردنت انقد    _ عه! پس  واسه همی 

 لفتش  دادی!  

سورنا خندید و  در حایل که با یک دست شال و  

 مرتب تر یم کرد پرسید :   موهای او را   

؟   _ حاال از    خونه  چه میخواستر دلی 

ر دیگه یم پوشیدم؟     نبود یه  چی 
  _ نمیدونم، بهیر

 سورنا نگاه دقیق تری  حواله اش کرد و گفت :  

_ به نظر من  که همه چیت روبراهه اما اگه خودت  

 بریم لباستو  عوض کتر .    رایصر نیستیم  

 ساحل غر زد و لب و  لوچه اش را  برچید و گفت :   



        _ 

 

دی  خفن تر شدی! دیگه رسما پیشت به   _ خفن بو  

 چشم نمیام!  

 دنیاتی ! یه  نگاه تو آینه   
_ تو خوشگل ترین  دخیر

بنداز اون چشای المصب خمارت همه ی منو اسی   و  

 عبی   خودش کرده به موال!  

 به  چشم نمیای؟   
ی

 بعد میگ

خب این جمله توانست به راحتر تمام اضطرابش را از   

ر  برده و   باره او را رسحال کند، این بود جادوی  دو  بی 

 کالم سورنا!  

یتر خندید و  ناز  و ادا جواب داد :     ساحل به شی 

_ از دست شما حاج آقا! نمیشه پیشتون دو کلوم غر   

منده ی محبتتون یم کنید!   زد، آدم رو     رسر

  



 

 

وقتر ثریا  خانم و  ماتر که  هر دویشان به  شدت  

صدای  زنگ  در را  شنیدند  مضطرب و نگران بودند، 

 قلبشان از جا  کنده شد. اما  در  

عوض این  حایم و بهار بودند که رس از پا نیم  

ر کنان  به  طرف  در یورش    شناختند و جست و  خی 

 بردند.  

سورنا دست دور شانه  ی ساحل پیچید و بعد رسش  

را بوسید تا قوت قلب به او بدهد. گرچه که قبال هر  

 ده بود اما  دویشان را  دی

ر بار  داشت   س داشت که گوتی  برای  اولی  آنقدر اسیر

 یم شد.   با  آنها  روبرو  

قبل از اینکه  در باز  شود سورنا  بسته های اسباب   

بازی را  به  دست ساحل داد تا خودش هدیه ی  شان  

لذت بخیسر اش   را  به دستشان بدهد. مسلما تاثی   و  

 شد.   چند برابر یم 



        _ 

 

در همراه با جیغ و  داد از رس  شادی بچه ها باز شد و  

همان لحظه که بچه ها توی آغوش ساحل یم  

پشش چشم در چشم   خزیدند، در یک نگاه با ثریا و   

 شد. 

ت  زاتی  بود!    چه لحظه ی عجیب و حی 



 

 

خانجونش   انگار  توی  چشمان زن داستاتر را که  

ر و    تعریف کرده بود،   یم دید. همانقدر غم انگی 

 همانقدر ناراحت کننده.  

پس ثریا  خانیم که زن  دوم پدربزرگش شده بود همان  

 مشکوک خواهر و برادرش بود!   پرستار  کیم  

یادش بود که خانجون  گفته بود، ثریا  خانم در جواتر   

تر بوده است و حاال به  نسبت  به  او، خوش اندام  

عینه  آن  را یم دید . هیچ  شبیه  مادربزرگش شکسته  

و  فرسوده نشده بود. زن میانسال زیبا  و با شکویه به  

نظر  یم رسید. برخالف تصور همه انگار  جداتی اش از  

خاتر  خوب به او ساخته بود  و روزگار برای    یف  امی  رسر

ان  نامالیمتر هایش، حداقل سختر  هایش  را روی    جی 

 بود.    چهره اش ننشانده 

بچه ها که برای هدیه  های زیبایشان آرام و قرار  

، هورا کشان دویدند و به   ر نداشتند  بعد از  گرفیر



 

 

سمت سایر اسباب بازی هایشان که گوشه ای از  

سالن بزرگ  پذیراتی را  اشغال کرده بود، دویدند. نگاه  

ید  چرا حس کرد  ساحل همراه با آنها کش  آمد و نفهم

خانه  را قبال  هم دیده است، خییل طول نکشید که  

امجد بعد از تصادفش او   یادش آمد سورنا گفته  بود،  

 را برای مداوا به  اینجا آورده بود.  

حاال کار روزگار را  بهیر  درک یم کرد، ثریا  خانیم که از   

همه جا رانده و مانده شده بود توی خانه ای به  این  

 
ی

 یم کرد و خانجون بیچاره اش در  بزریک
ی

 و  دلبازی زندیک

یت    استیجاری!   آن  قویط کی 

ر    دردی در سینه اش پیچید و  چشمانش  را غمگی 

زن   ساخت. حاال بیشیر  از همیشه دلش هوای  آن  پی 

را کرده بود، حتر اگر دنیا  علیه اش شهادت میدادند  

بزرگش   دندان   باز او  تنها کیس بود که با  چنگ  و  

 کرده و به اینجا رسانده بود.  



 

 

هنوز توی  افکارش  دست و پا  یم زد که یکهو کیس او  

را محکم در آغوش گرفت و بعد صدای  بلند های  

 خاست.   های گریه  اش  به  هوا 

ثریا  خانم بود که بیشیر  از این  انتظار را بر نتابیده  

حاال     بود. دخیر  کوچک و مصیبت  دیده ی پشش را 

پس  از سال ها  دوری و چشم انتظاری  بدست آورده  

بود، آن  هم زماتر که با  خیال راحت و  ت  هیچ  پنهان  

  کاری  میتوانست خودش را به او معرفر کند. پس 

 صی  بیشیر دیگر جایز  نبود.  

آنقدر او  را بویید و بوسید و  به  سینه  ی داغدیده  

چسباند  که نرم نرمک چشمان ساحل هم  اش  

سوخت و به گریه افتاد. اشتباه نیم کرد آن زن  بوی   

پدرش  را یم داد، ژنتیک و خون یکساتر که توی رگ   

هایشان بود  باعث میشد بدون  هیچ  دلیل منطقر با  

 نزدیگ کند.   او احساس  



 

 

امجد دستش را به  سمت سورنا دراز  کرد و ضمن   

ش او  را به  داخل دعوت کرد، به نظر یم رسید   احوالیی

آن دو هنوز از  ابراز احساسات خالیص نیافته  بودند .  

، همان جا    ر سورنا برخالف تعارف امجد برای نشسیر

کنار ساحل ماند ، دلش یم خواست زودتر او را  از  

دست گریه زاری  های ثریا  خانم نجات دهد، چرا  

ک تنها دلیل  هیچکدامشان نیم فهمیدند گریه ی دخ  یر

حتر اگر از رس  شوق و یا     اعصاب خردی اش بود، 

ی شبیه به  این یم بود.   ر  چی 

دقایق خییل طوالتر گذشت تا با اضار های ریز ریز  

ماتر ، ثریا خانم بالخره پس  کشید، اگر کیم بیشیر  

 احساس نزدیگ  یم کرد  

ک را توی  بغلش  یم چالند و صورتش  را هم   دخیر

 کرد.   ن یم بوسه بارا



 

 

ثریا  خانم صورتش  را  با  دستمال توی دستش خشک  

 کرد و در   

حالیکه صدایش  بخاطر  گریه هایش گرفته شده بود  

 از بغض لب زد  :   به آرایم و پر 

م، نور  و  صفا  آوردی به   _ خییل خوش اومدی دخیر

ه برامون آوردی!   این  خونه! امید   ر  و انگی 

 ید و  ادامه  داد :  دوباره او را به آغوش کش 

م! تو برای  ما همه   _ دیگه ازمون فاصله  نگی   دخیر

ی ! تو   ر زیم! بذار یکم دردم بعد این    چی  یادگار فریی 

ر  پیدا کنه .    همه سال تسکی 

ساحل اصال نیم دانست در جواب این محبت  

 بزند، فقط به آرایم زمزمه کرد :   خالصانه چه حرفر  

_ واسه گذشته تون من خییل متاسفم و خییل غصه  

ر اونم دلش   خوردم، فقط میخوام خانجونو حالل کنی 

 همچی  
ی

 بازی با شما راه بندازه.   نمیخواست زندیک



 

 

اینکه ساحل نمیدانست ثریا خانم  با  افشاگری اش  

 خانجون  را به  

ر  سکته داده است، کیم سورنا را به فکر برد، مسلما اگ

اینطور  ملتمسانه  نمیخواست تا او را    میدانست 

 حالل کند.  

به چهره ی گریه  آلود ثریا خانم که  نگاه یم کرد یاد  

شت  یم افتاد که پرده از این  راز برداشته بود، اینکه  

ر  او ، خانجون بد حال شده بود تنها دلییل   بعد رفیر

 بود که او  را  وادار یم کرد این راز  را   

همیشه رس به مهر نگه دارد ، چون جز ایجاد   برای

 سود دیگری به  دنبال نداشت.   کدورتر بیهوده  

ثریا  خانم که بالخره پس  کشید و نوبت به امجد  

ر شد و  با  دقت ریزبیتر   رسید، شاخک های  سورنا تی 

جلوی چشم او   نگاهش کرد، امیدوار بود نخواهد 

ی شبیه به این !     ساحلش را  بغل کند و  ر  یا  چی 



 

 

حتر اگر عموی خوتر  اش  بود باز از نظر  او یک مرد  

 دور شدتر دیده یم شد.  غریبه  ی  

ر یم شد که   این فکر  توی  رسش داشت باال و  پایی 

 ماتر یک قدم  

جلو آمد و ت   هوا ساحل را بغل کرد. ساحل ترسیده  

 چشمان سورنا گرد شد.  تکاتر خورد و  

از  رس پشیماتر و  خجالت از گذشته ی    ماتر او را 

د و بدون  اهمیت   نازیبایش  محکم به آغوشش  فشر

مانده بود چه کند،   به  سورنا که با گردتر رسخ شده  

 زیر گوشش  زمزمه کرد :  

منده اتم، خییل زیاد ! تا آخر عمرم! مجبور بودم   _ رسر

ی، مجبور بودم   بد  باهات رفتار کنم تا ازم  حساب بی 

م. روزای  اول عصباتر بودم،  که  ازت زهر  چشم بگی 

عصباتر از  اینکه  چرا باید با اونا بزرگ شر و حتر  منو  

 نشناش ، از اینکه شهروز نامرد رو 



 

 

عمو بخوتر ویل بعدش فهمیدم تو  با  همه شون فرق  

بود که دیگه  پشیمونیم هیچ فایده ای    داری، و اونجا 

 نداشت. 

بوسید اخم های سورنا حسات  درهم  روی رسش را  که 

رسفه ی تذکر گونه کرد و  با  چشماتر    رفت، چند 

 نارایصر رو به امجد گفت :  

ه بریم بشینیم.     _ خب دیگه بهیر

ساحل بالفاصله زنگ  خطر را  حس کرد و توی دلش  

ر که تا  حاال خودش   به حساسیت سورنا خندید! همی 

ل کرده بود ج ای  شکر داشت. از آغوش  امجد  را کنیر

ون آمد و کنار سورنا ایستاد، حس  یم کرد بازوانش    بی 

 درد گرفته بود  آنقدر که محکم او را  به  خود  

ده بود، اما عجیب بود که حس بدی نسبت به او    فشر

همان چند جمله ی ابتداتی اش    نداشت، انگار   

ش را گذاشته  بود.    تاثی 



 

 

 راهنماتی  نشده بودند که  هنوز به  سمت پذیراتی 

 پشت رسشان هر دو را  غافلگی  کرد .  صدای سالیم از 

این صدا را  حتر با دو  ماه نشنیدن هم نیم توانست   

 فراموش کند.  

سورنا با اخم برگشت و ساحل با احساسات ضد و   

  !  نقیض فراواتر

 محیا!  

خواهر پدرش و عمه ای  که عمه وارانه رفتار  نکرده   

 بود.  

ظرف همان چند ثانیه  انبویه خاطره از رسش   

ر  باری  که دست رویش بلند کرد و    گذشت، اولی 

شده بود    آخرین  باری که بخاطر  امجد دعوایشان  

اما حاال مقابلش ایستاده و با  ندامت تمام نگاهش  یم  

کرد.محیا جلوتر آمد و  او هم مانند سایرین نگاه  



 

 

سپس  ساحل را به بر   محتایط به سورنا انداخت و  

ک  گیج  و رسدرگم    کشید . دخیر

 با  سورنا  آنقدر  حس خوشبختر  
ی

مانده بود اما  زندیک

که دیگر نخواهد دلش را بخاطر    به او داده بود 

 هیچکیس پر از  کینه  و بغض کند.  

ر که حاال آنجا  و در آن خانه بود جناحش را    همی 

کشان که از  دست  مشخص یم کرد، بخاطر   درد مشیر

دادن خانجون بود، با او  اظهار  همدردی کرد و به  

خودش متذکر شد از حاال به بعد قلبش را خانه  ی  

هیچ غم و کدورتر نکند که ارزشش را نداشت. به  

 کافر این کار را کرده بود.    اندازه ی  

*  

سورنا کنار  ساحل که ساعتر بود پیش خواهر و  

 با آنها بازی یم کرد، آمد و  گفت :    نشسته و  برادرش 

 _ دلی  بریم؟   



 

 

ساحل نگایه به ساعت  انداخت و  تا  چشمش به  

 تعجب گفت :  عقربه ها افتاد با  

 _ یازده شد؟؟  خدای من!   

یم باهامون؟    _ اگه میخوای بچه ها رو  هم بی 

و یک این  بار حس یم کرد واقعا با حضورشان هیچ   

 ساحل باعث این  سخاوتمندی    مشکیل 
ی

ندارد. دلتنگ

 شده بود!  

اما ساحل چانه باال انداخت و در حایل که با نگایه  

ه شده بود گفت :   مغموم به بچه    ها خی 

_ نه بذار بریم خونه  ی  خودمون، اون وقت با  خیال  

 راحت تریمیتونن  بهموم رس بزنن .  

ی نیم گفت برای ر    خوب بود که از ماندنشان چی 

 هرگز عادی نیم شد.   سورنا این  نسبت 

 سورنا رسی تکاند و گفت :   



 

 

   !  _ هر جور تو  بخوای  دلی 

ساحل صورت خواهر و برادرش  را  بوسید و  در  

بود به  این زودی از آنها دل بکند،    حالیکه سختش  

 به  آرایم گفت :  

ر که دیر به دیر   _ بچه ها قربونتون برم ، منو ببخشی 

نم، خونمون که  درست شد قول میدم    بهتون رس  ر می 

متون  گردش!    هر روز بی 

 باشه؟   

سورنا تک  ابروتی باال انداخت و فقط نگاهشان کرد،  

  گفته باشد، او  
ی

امیدوار  بود هر روز را از  رس دلتنگ

هیچ وقت اجازه نمیداد تنهاتی  جاتی برود و خودش  

اسکورت کند.   آنها  را  هم که نیم توانست هر روز   

ر  اتفافر هرگز نیفتد.    پس امیدوار بود چنی 

صدای کودکانه ی  حایم باعث  شد حواس سورنا  از   

 پرت او شود :  افکارش  جدا و  



 

 

_ اشکال نداره  خواهر جون، اینجا هم خییل خوبه،  

 صبح  یم بردمون پارک !   مامان  جون هر  

  

 مامان جون؟؟   

هایم با سورنا رد  و بدل کرد و در   ساحل نگاه پر  استف

ر فکر  یم کردند، ثریا   حایل که هر دویشان به  یک  چی 

شنیده بود وارد بحثشان  شد   خانم  که حرف حایم را  

 و گفت :  

_ حایم و بهار نوه های  منم هستند! همونطور که  

عزیزه، خواهر و  برادرش  هم عزیزای این   ساحلم برام  

 خونه  اند!  

ساحل لبخند خسته ای  زد و فقط زیر  لب تشکر    

 کرد.  

ر دوری بهم نزدیک بودند!   عجیب بود! همه در عی 

 حایم و بهار!   خودش ، محیا، 



 

 

ثریا  خانم و  ماتر همه ی  شان را  با آغوش باز   

 پذیرفته بودند.  

قبل از اینکه  سورنا  با  امجد خداحافظر کند، پاکت  

 سفیدی  را از  

ون آورد و  به  دستش داد ، اینجا ایستگاه  جیبش  بی 

بالخره پاداش  صبوری هایش را  به     آخر بود و باید  

 او تحویل یم داد.  

ماتر با  تعجب پاکت را گرفت و بدون آنکه بازش  کند  

 پرسید :    رو به سورنا 

 _ این  چیه؟   

 سورنا دستر در موهایش  کشید و گفت :   

ی  بانکیه که مامان  ساحل واسش فرستاده،  _ کارتا

نداره و بیشیر  از اون به درد حایم و   میگه الزمشون  

 بهار میخوره.  



 

 

 اشاره ای به بچه ها زد و  اضافه کرد :   

ه هزینه  هاشون   ، بهیر ر  کیر
ی

_ حاال که قراره اینجا زندیک

 از روی دوش شما برداشته  بشه.  

وارث داراتی زیادین   _ احتیاچ  نیست، در ضمن اونا  

پدرشون. اون پول حق ساحله، باید قبولش   از طرف  

 کنه.  

وس قفل شد و چانه اش   فک سورنا با یادآوری سی 

وجودش هنوز با  تنفر از آن مرد   منقبض. بند بند  

 دست و پنجه نرم یم کرد.  

 با لحتر  که خواه ناخواه عصت  شده بود گفت :   

دونم برنامه ات چیه اما  _ حاال که نمیکنه ، منم نمی 

ه  برای آینده ی  بچه ها     وقتر ساحل  نمیخواد، بهیر

  . ر  پس  اندازشون  کنی 

از جایش  بلند شد و در  حالیکه  نفس عمیقر یم  

 را هم زد و گفت :   کشید آخرین  حرفش  



 

 

_ تنها  برگه ی  توی پاکت هم همون مدرکیه که  

 دنبالش  بودی !  

شهروز دادی و زیرش زد   صورت حساب پوالتی  که به  

 و اثر  انگشت خودش!   ! با امضا  

و اینکه ممنونم بخاطر  کاری که کردی! جونمو بهت   

 مدیون شدم.  

ی خداحافظر کرد و رفت!   این را گفت و  با  حس بهیر

حاال چهره ی امجد دیدن داشت. درست لحظه ای  

آن  که صورت حساب را به کل فراموش کرده و از  

 دست شسته بود، سورنا مثل فرشته ای  

معجزه گر از غیب برایش چ و حاضر آن  را  آورده  

نتوانست از جایش بلند شده و آنها را    بود! حتر  

 مشایعت کند.  

وزی از میان  پاکت داشت به مشامش   بوی خوش پی 

 یم رسید و  



 

 

ان رس   معجزه آسا بودن این اتفاق  بود که  او  را حی 

 بود!   خشکانده  جایش 

*  

 هاتی  که توی  حیاط  پارک شده بود  
ر از دیدن ماشی 

باال پرید و  ساحل متعجب نگاهشان    ابروی  سورنا  

 کرد و پرسید :  

ر  کیه اینا سورنا؟     _ مهمون؟؟ ماشی 

_ یگ مال پوریاست اون یگ مال حاج احمد و اونم  

 احمده.   مال عمو 

 پرسید :  دست خودش نبود که هول کرده   

 _ یعتر عمه مهتابت نیست؟  

و دوباره دور تا دور  حیاط  بزرگ خانه را  به  امید  

ر   ر  ماشی 
 یافیر



 

 

دیگری از  نظر  گذراند. دلش یم خواست حداقل از  

آماده یم کرد و یکهو با نگار  روبرو نیم   قبل خودش را 

 شد.  

میدوار بود   سورنا در حایل که کیم نگران  شده بود و ا

 عمه مهتابش  نباشد زمزمه کرد :   اثری  از   

_ اینجا که نیست، اگه میومدن  الاقل ماشینو توی  

 دیدم. احتماال نیومدن.   کوچه که یم  

گرچه که خودش هم خییل اعتقادی به آن نداشت،  

ی جز این  نباشد. دلشوره    ر اما امیدوار بود حقیقت چی 

ر  دیداری  که   با  نگار داشت باعث  اش بابت نگفیر

شده بود تا  دلش  نخواهد رس و کله اش دور و بر  

 ساحل پیدا شود.  

وقتر در را با کلید باز  کرد و هر دو  داخل شدند ساحل  

 به سورنا  کرد و گفت :    دستپاچه رو 

ونه؟   ر  _ سورنا من  خوبم؟ همه چیم می 



 

 

س  از  او چهره ی  بامزه ای یم   اضطراب و  اسیر

آرام خندید و  در حایل که شالش  را     ا ساخت. سورن 

 پس و پیش  یم کرد گفت :  

   !  _ خوت  قربونت  برم! تو  همیشه خوت 

ماریا که مشغول پذیراتی بود با  دیدن  آن دو  کنار  

لحظه ای دست از  کار کشید و بلند   درب ورودی  

 گفت :  

 _ عه داداش  سور...   

نشده بود که تصویری که دیده بود  هنوز حرفش کامل 

به او  هشدار سکوت داد. جییعر از رس  ناباوری  زد و  

روی دهانش گذاشت و   درست مثل ساحل دست  

 گفت :  

 _ موهاتو کوتاه  کردی داداش؟؟؟   

و قبل از اینکه به او  مهلت حرف زدن بدهد به  طرف   

 و جیغ جیغ کنان  گفت :   بقیه برگشت 



 

 

! باورم نمیشه!  _ وای     موهاشو کوتاه  کرده! وایت 

 صدای بلند ماریا حاج محمد را محکم تکاند!   

شاید تنها  کیس که با  تمام سلول هایش از این اتفاق  

 خوشحال شده 

بود، او بود که با تحی  از جایش برخاست و ناباورانه   

ه شد.  به  آن  طرف     هال خی 

 کرد که پس   تا با چشم های خودش نیم دید باور نیم

شنگه، پش  کوچکش باالخره رس عقل   از سال ها الم  

 آمده است. 

سورنا رسی به نشانه ی تاسف تکاند و با خنده دست  

ت زده از    که حی 
ساحل را گرفت و به سمت مهماناتر

 نگاهشان یم کردند به پیش  آمد.   جا بلند شده و   

نون   از دست ماریا و  شلوغ بازی هایش! آنها را  به  کا 

 کرده بود.   توجه تبدیل 



 

 

ر  و موقر داشت با همه   ساحل همانطور که متی 

ش میکرد نامحسوس به دنبال رد پاتی از نگار    احوالیی

با او  یار بود  که هیچ     هم یم گشت اما انگار  شانس  

 اثری  در هیچ  کجا از او  دیده نیم شد.  

بخاطر ظاهر جدید سورنا  رس و صدای  مهمانان که  

د تا   باال گرفت، او هم نگار را  به  دست فراموشر سیی

د، گرچه که نگاه های     بتواند از  جمعشان لذت بی 
بهیر

مرموزانه ی طناز  رویش بود و هر از گایه که مچ  

نگاهش  را یم گرفت، لبخند مصنوغ تحویلش یم داد  

اتش  اما با  همه ی اینها  او خوشحال بود و احساس

قوی  تر  از هر زماتر در وجودش تثبیت شده بود.  

شاید چون حاال دیگر سینه اش خایل از هر کدورتر با  

هر کیس شده بود، همه را بخشیده بود تا بخشش به  

ر اول   سمتش رسازیر شود و حاال حس یم کرد همی 

کاری چه احساس سبکبایل  به  تنش نشسته بود.  



 

 

خانم، محیاتی که  چشمان پر محبت و  قدردان ثریا  

فکر نمیکرد به این آساتر پذیرفته شود و آخر رس  

خواهر و برادرش! او حاال با  یک  دیدار توانسته بود  

همه ی شان  را خوشحال کند و شک نداشت که  

 خوبش از  طرف  آنها  نشات یم گرفت.   دلیل حال  

  

مد  پوریا  به  همراه امید و عمران پش های حاج اح 

هنوز داشت رس به رس سورنا یم گذشت، یم خواست  

جر و بحث هفته  ی قبلشان را کامال فراموش کند،  

برادر کوچکش با  تمام کله  شقر هایش  انگار راه  

درست را پیدا کرده بود و او  نیم خواست دیگر در  

زندگیشان دخالت کند، هر چند که گایه اوقات  

 ه  او بدهد. تذکراتر ب  وظیفه ی  خودش میدانست  

سورنا با خنده دستر پشت گردنش کشید و در جواب   

 پش ها گفت :  



 

 

ر یا نه؟!    ر پشیمونم کنی   _ حاال نگاه  کن! ببینم میتونی 

 عمران بلند خندید و گفت :   

ی از  جذابیتت  کم    ر _ آخه پشیمونم بیسر باز چی 

 نمیشه داشم!  

 امید گفت :   

همه مون خوش شانس   _ این  سورنا  از همون اول از  

 تر  بود .  

ستان  یادمه چه ابهتر برای  خودش دست و پا    دبی 

 کرده بود!  

 پوریا  تایید کرد و  گفت :   

_ وقتر همه مون بخاطر  سن بلوغ، چند تار ریش  

داشتیم، سورن با اینکه  ازمون  کوچیکیر  بود این  هوا  

 ریش داشت!  

 کرد. و دستانش  را تا  عرض شانه  اش  باز   



 

 

ش  خندیدند و سورنا  در   ر همه به این مثال اغراق  آمی 

 درون موهایش یم کشید جواب داد :   حایل که دست  

_ ظاهرش قشنگ بود داداش ! ویل بیچاره شده بودم  

با  همون ریش و پشم! هر بار  چشم ناظم بم میوفتاد  

میاوردم تا باور  کنه   باید شناسنامه مو براش  

ستاتر ام! بدبخ  تم کرده بود! دبی 

پش ها بلند خندیدند و عمو احمد در میانشان به  

دنبال پش بخت برگشته اش  گشت. حکم یک  سال و  

نیم حبسش  هنوز برایش کهنه نشده بود و هر از گایه  

که یادش یم آمد قلبش یم سوخت و از  غم فراقش به  

ترش   ت  طاقتر یم افتاد، اما یم دانست خدا جلوی بد

را گرفته بود  و باید سپاسگذارش یم  بود، او  از  یک   

ر کم اهمیتر   قتل و یک   چوبه ی دار  جسته بود! چی 

 نبود.  



 

 

ر   آخر شب بود که حاج احمد با  خانواده اش عزم رفیر

  
ی

کرد، اگر مصیبت کامران  را  فاکتور یم گرفتند، زندیک

 به همان روزهای   

شان دورهیم و  لذت بخشش برگشته بود و  همه ی 

 دلچسبشان را از  رس گرفته بودند.   شب نشیتر های  

وقتر همه مشغول خداحافظر بودند، حاج احمد  

 کشید و گفت :    سورنا را کناری 

 _ کامران یه  خواهیسر ازت داشت.   

 حواس سورنا جمع شد و رسی    ع گفت :  

ی    ر ؟ اگه از دستم بر بیاد  حتما! چی  _ چه خواهیسر

 رسی تکاند و  گفت :  حاج احمد   شده؟؟  

_ اتفافر نیوفتاده فقط  امروز که رفتم  مالقاتش ازم  

خواست روی  پرونده ی  هم سلولیش  کار کنم.  

ظاهرا نتونسته  وکیل پیدا کنه  و وکالی دادگاه هم  



 

 

، خییل  زود   پرونده    بخاطر معلوم بودن  حکم قایصر

 شو واگذار کردن  تا  حاال.  

تر زیاد جلب شده بود، یم  توجه سورنا همراه با نگرا

 ترسید   

کامران دوباره خودش را  به  دردرس بیندازد  و ت    

انه  منتظر    بود حاج احمد برایش شفافسازی کند.  صی 

حاج احمد نگاه محتایط به حاج محمد و دوست  

مبادا حرفش به  گوششان برسد و   دیگرش انداخت تا  

 سپس به  آرایم گفت :  

ر ، به جرم قتل عمد   _ اسمش مجیده! مجید راستی 

بازداشت شده و پرونده ش  خییل کامله ، امکانش کمه  

که بتونه نجات پیدا کنه  اما کامران بدجوری مطمئنه   

که پشه ت  گناهه، اینه که ازم خواست وکالتشو به   

م و  توام به این آدرش که داد، یه  بار  رس   عهده بگی 

ر  که نامزدشو مجبور  بز ، مجید گفته  یه  عده هسیر تر



 

 

شهادت بده و حاال این آدرس  محل   کردن علیه اش 

ه.    اون دخیر
ی

 زندیک

 ابروهای سورنا باال پریده و متعجب مانده بود.   

حاج احمد برگه ی کوچک کاغذ را  به سمتش گرفت   

و گفت : _ میدونم شاید دلت  نخواد دوباره وارد  

 اما  کامران خییل...  حاشیه بیسر 

 سورنا حرفش را قطع کرد و  گفت :  

م، فقط یعتر چی   _ نه حاچ  این چه حرفیه؟ حتما می 

 لوش داده؟ مگه  جرمش قتل نیست؟   که نامزدش  

_ چرا هست، ویل مجید میگه  حتر پاش رو هم تو  

صحنه ی  قتل نذاشته چه برسه که با مقتول درگی    

نامزدش تو بازجوتی ها گفته مجید رو با    بشه. اما 

  آلت قتاله دیده که  وارد خونه شده و  سیع داشته 

 خون و بقیه آثار  جرمو پاک کنه .  

 سورنا با تحی  زمزمه کرد :   



 

 

؟    _ اثر  انگشت چی

 _ اثر  انگشتشم رو چاقوی استفاده شده هست.  

تایید  حاج احمد    _ با  همه ی اینا  میگه  ت  گناهه؟  

 کرد و  گفت :  

 _ آره میگه  ت   گناهه!   

_ عجب پرونده ی مورد داری! شما  خودتون چی فکر   

؟   ر  میکنی 

_ راستش  پرونده شو که بخاطر  کامران قبول کردم اما  

ر نیستم مجید چقدر از  حقیقت رو   هنوز   مطمی 

 واقعا گفته.  

 ت  گناهیشو  باور  دارین؟   
 _ یعتر

ط تاریگ داره که فکر میکنم حق  _ پرونده ش یه نقا 

س   ، اما  نمیتونم به ضر ر باهاشه و براش پاپوش دوخیر

 قاطع نظر بدم.  



 

 

ر  آنکه آدرس  را  از   سورنا تای برگه را باز  کرد و حی 

 گذراند زیر لب  گفت :    نظر یم 

م ببینم چی دستمون میاد.     _ فردا می 

_ کامران گفت، یه  خواهشه! مجبور  نیستر قبول   

.  ک   تر

_ چرا حاچ  مجبورم، خییل بهش  مدیونم، از  خدامه  

 کاری کرد، رفیق اون رفیق  منم هست.   بشه واسش  

*  

سورنا با فکری که  درگی  این ماجرای جدید شده بود،  

همراه پشها خداحافظر کرد و بعد در را   ت   حواس  

 پشت رسشان  بست.  

ر حاال همه ی  ذهنش رفته  بود تی  این معمای  از همی 

 عجیب  غریب .  



 

 

اگر مجید راست میگفت پس باید تمام تالشش را  از  

 این  طرف   

انجام میداد تا رس ت  گناهش  پای  چوبه ی  دار نرود .  

 وظیفه ی  انساتر اش یم دانست.   این را حداقل 

صدای گوش نواز  ساحل که بلند  شد فکرش شکست  

ها نشسته و  رسش را  و با گیچ    باال آورد . پیش  دخیر

 صدایش  زده بود.  

 نگاهش کرد و  سیع کرد فکرش را جمع و جور کند :   

؟     _ جانم دلی 

دل ساحل هرری ریخت و پریوش مثل همیشه با   

 نییسر باز  سقلمهای به  ماریا  زد و زیر لب گفت :  

وع شد!   _ تحویل بگی  ! باز الو  ترکوندناش رسر



 

 

میخوان در مورد این تصمیم  فوق العاده ات  _ همه 

اگه میشه بیا و  یه  توضیح  بهمون   بیشیر  بدونن، 

 بده! 

، شما جون  بخواه!     _ چرا نشه دلی 

یم زیبا  خندید و با    دخیر ها هووو کردند و ساحل با  رسر

 از او تشکر کرد.   چشمانش  

ر آنکه  دستش را    سورنا چفت تنش  نشست و حی 

 رو به پریوش و  ماریا  پرسید :   بوسید   گرفته و یم

؟    ر  _ خب کدومتون سوال داشتی 

فریبا خانم  و طناز هر  دویشان با نگایه نه چندان   

ه شدند، آن زن هنوز  ساحل را   زیبا به آن دو خی 

بدهکار یک توضیح درست و  حسات  در مورد جرم  

او  را مستحق  پشش یم دید  و طناز هم به هیچ  وجه 

این  عالقه ی زبان  زد سورنا  نیم دانست. شاید هم  

 به   



 

 

مهری که مینا خانم نسبت به  او داشت، حسادت یم  

 یم دانست!  کرد. کیس چه  

پریوش  مثل همیشه پر  از انرژی  و رس و صدا دست و   

 داد و گفت :    بال تکان 

_ به جون  ماری نشناختمت اول! خییل چهره ات   

 ه. فرق کرد

 ماریا به  شانه اش کوبید و تشر  زد:   

 _ عجب آدمیه! از جون  خودت مایه بذار ببینم!   

و بعد با  ذوق و  شوفر خواهرانه به  طرف سورنا    

 چرخید و گفت :  

ستانت    _ داداشر چقدر خوشگل شدی! شبیه  دبی 

 شدی!  

 سورنا خندید و  گفت :   

 شدم که! _ این  االن  تعریف بود؟! بیشیر تخریب  



 

 

ستان انقدر   _ ساحل جون، الگ میگه! موقع دبی 

هر روز با  یه  پیشنهاد مدلینگ    خوشتیپ  بود که 

 میومد خونه!  

سورنا بلند خندید  و چهره ی ساحل به لبخندی   

عمیق  باز  شد و با نگایه تصدق وارانه به نیمرخ  

روزها را   داشت آن   مردانه اش زل زد ، چقدر دوست 

 یم دید!  

ر  اگه عمو    _ حاال چی شد که یهو موهاتو زدی؟؟! ببی 

 رو میدیدی !  

انقدر ذوق کرده بود  که کم مونده بود  رستو ببوسه   

 سورنا!  

 ماریا با چشماتر براق تند  تند  رس تکاند و گفت :   

_ راست میگه داداش! فکر  کنم بابا  از همه مون  

 شد!  بیشیر خوشحال 

 خانم رسی    ع اظهار  نظر  کرد و گفت :    مینا  



 

 

_ یعتر چون  من توی دلم قربون صدقه ی قد و  

 خوشحال نشدم؟!   باالش  شدم، خییل 

پوریا ، عمو احمد و حاج محمد که در مورد اوضاع   

ند با شنیدن صدای   ر ر نشسته و  حرف می  کت پشتمی  رسر

مینا خانم توجهشان به این سمت جلب شد و ت   

ی   درنگ  خودشان را  ر وارد بحث کردند! هر  کس چی 

  میگفت و از این  اتفاق شوکه کننده حرف یم زد و   

ه یم شد.    سورنا با لبخند به  تک  تک  واکنش ها خی 

 شان را  گرفته بود و حس میکرد   
ی

آرامش تمام زندیک

حاال که دیگر  هیچ راز  پنهاتر از  هیچ  کس برای برمال  

  شدن بافر نمانده، میتواند  
ی

ینش را  آغاز    زندیک شی 

 کند.  

  

***  

  



 

 

ساحل نگاه کالفه ای به تلفنش که مدام داشت زنگ  

میخورد کرد و بعد رسش را باال آورد تا  گزک  دست  

استادش ندهد، حرف هایش  هم که تمایم نداشت،  

مانده   اجازه هم که نمیداد تلفن  جواب بدهد و حاال  

 ارتباط برقرار کند.  بود چطور با سورنا 

 صنم چشم و ابروتی  آمد و زیرلب گفت :   

 _ باز  سورنا؟؟   

ر استاد نیم گذاشت حتر با یکدیگر پچ  پچ    چشمان تی 

ر   ش یم کرد.   کنند  و همی  ک را داشت اسیر  دخیر

استاد مازیار که چند روزی  بود مورد خشم سورنا واقع  

ر باال کرد و   سپس در  شده بود،ماکت ساحل را پایی 

 مفصلش گفت :    ادامه ی  توضیحات 

؟ وقتر نمونده   _ فهمیدی کجا ها رو کم و زیاد کتر

بعدی باید واسه کرکسیون نهاتی  بیای،   دیگه ! جلسه  

 ساحل رسی    ع گفت :  فهمیدی؟ 



 

 

 _ چشم استاد حتما.   

و تند  و فرز ماکت هایش  را  جمع کرد تا زودتر  از   

 شود.   کالس خارج 

هنوز استاد داشت نکات ریز و  درشتر عنوان یم کرد  

 ناچاری زمزمه کرد :    که ساحل به 

استاد مازیار  بهت زده لب    _ استاد میتونم من  برم؟  

 زد :  

!   10_ هنوز   وع کالس نگذشته دخیر  دقیقه از  رسر

ساحل معذب این پا و  آن  پا  کرد و در حایل که هم  

نگران  اعصاب سورنا  بود ، به  هم   خجالت زده و  

 آرایم گفت :  

 _ استاد امروز  یکم کار  دارم.  

 _ جلسه ی قبیل هم که همینو گفتر !   



 

 

ک نیم   و نگاه  توبیخ  گرانه  ای  حواله اش کرد. دخیر

دانست چطور به او  بفهماند سورنا با او لج شده و  

ایظ  نمیخواهد کالس های کرکسیون   تحت هیچ رسر

را هم حتر حضور داشته باشد،هنوز مانده   آخر تریم

بود  چه برایش  ردیف  کند که صنم به  کمکش آمد و   

 گفت 

:  

  درگی  مراسمای  
خاتر _ استاد این  روزا خانوم امی 

ازدواجشه، االنم همشش دنبالش اومدن، اگه لطف  

ر اجازه  بدین  منم قول  میدم جلسه بعدی کامل    کنی 

 بیاد!  

تن همه ی شان وارد کرد هم باعث  شویک که صنم به  

شد و هم او را  گی  سواالت ت  شماری   نجات ساحل  

 انداخت.  

؟ تو این  سن؟؟     _ تو ازدواج کردی دخیر



 

 

و چون ساحل لبخند زوریک زد و  کوله اش  را از این  

شانه به آن شانه انداخت، استاد مازیار فهمید باید  

بعد بگذارد و  یا  حداقل    جلسه ی   سواالتش را  برای  

 ته و تویش را  از صنم درآورد.  

با نگایه دنباله دار  و ناباور هنوز  داشت نگاهش  

 رسانجام گفت :   میکرد که 

 _ میتوتر بری !   

انگار  دنیا را  به  ساحل دادند، ت  صدا از صنم تشکر  

خداحافظر رو به استاد و  کالس،    کرد و  با  یک  

ون زد .   کشان از در  بی   سفی 

ر غرغرکنان     ر  شد قبل از همه چی  ر که سوار ماشی  همی 

 گفت :  

_ سورنا؟؟؟ این  دفعه ی سومیه که اینجوری میای  

 بندازتم؟   دنبالم ، میخوای  



 

 

، دانشگاه تموم شده تو تایم فرجه   _ من نمیفهمم دلی 

 مرتیکه باید کالس بذاره؟   برای چی این  

از کارا  نرسیده سورنا ! باید باهاشون  _ هنوز خییل  

 یا نه؟    کرکسیون کنه 

_ کار تو  که رسیده، نرسیده؟ تو برای چی باید حضور   

؟    بزتر

 _ بخاطر دو ماه  غیبتم !   

قبل از اینکه  سورنا  جوات  بدهد، ساحل تند تند   

 اضافه کرد :  

_ من که میدونم چرا  گی  دادی  بهش، بابا بخدا اون   

 اونجوری، منظوری نداره! این  هزار بار !   مدلشه  

ی هل    این حرف  انگار  سورنا را به سمت خشم بیشیر

 داد که گفت :  



 

 

_ دهن منو وا  نکن ساحل! اون مرتیکه غلط  کرد با   

میدونه اگه من  نرسیده بودم   مدلش! خدا  

 میخواست...  

را  جلوی دهانش را  گرفت و ال اله اال  هللا کنان رویش  

 زیر لب غرغر کرد!  برگرداند و  

گردن و گوش های رسخش خی  از  خشم فوق العاده  

 اش یم داد!  

ر  آنکه   ساحل وسایلش را  صندیل عقب گذاشت و حی 

 دلش  برای   

حساسیت هایش هم ضعف  رفته بود ، خودش را از   

 و گفت :    گردنش آویخت 

ندونه  فک میکنه  چی  _ الیه قربونت  برم! هر یک  

 دیدی؟ !  
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 آخر  _ پارت#

  

و تا چشمان خط و نشان دارش را دید لب پر خنده  

اش را گزید و سکوت کرد. خنده دار هم بود! آخر رس  

، باید این قشقرق را به پا یم کرد؟!   ر  یک نزدیک نشسیر

ر  من نمیفهمم این همه جا   _  برای چی باید بیاد رو می 

 تو بشینه؟  

به اینجا که رسید انگار دوباره خشم در سلول هایش  

 به گردش درآمد که عصت  تر غرید :  

ف!   _   مرتیکه ی ت  رسر

ر بود برای   دستش مشت شده بود و ساحل مطمی 

کوبیده شدن در صورت استاد مازیار دارد زق زق یم  

 کند!  



  

  

   

    ماه افتاده در آب                                  
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د شود، حتر یک  سیع کرد از در صلح و آرامش وار 

لحظه هم نیم خواست این عصبانیت مستحکم تر  

 شود.  

سورنای عزیزم، قربونت برم! اون مدلشه! آخه تو   _ 

ساعت کار تو    5 / 6که معماری خوندی دیگه چرا؟ 

آتلیه آدمو خسته یم کنه، اون بیچاره هم از پا  

 دراومده بود دیگه!  

 ساااحل!   _ 

 داشت  صدایش پر از تشر و رسزنش بود و خییل

ل یم کرد تا تالفر خشمش را رس او خایل   خودش را کنیر

 نکند.  

 جونم؟!   _ 

 حتر این هم نتوانست خشمش را آب کند.  
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تو خودت میدوتر نگاه اون مرتیکه چه جوری بود.   _ 

ر تو؟ درد من   ر تو؟ چرا می  ر چرا عدل می  این همه می 

 اینه!  

ترسید در ادامه ی این  و اگر از هول کردنش نیم 

ش مشتش را هم محکم روی فرمان یم   خشم نفس گی 

کوبید. آن مردک بد چشم از میان آن همه جا برای  

ر او را انتخاب کرده بود تا صحبتشان   ر عدل می 
نشسیر

ی بود که سورنا همان اول   ر  گل بیندازد و این چی 
بهیر

 خوب فهمیده بود.   

ر من کمیر  اگه عصت  تر نمییسر باید بگم چون م  _  ی 

وسیله روش بود، دیدی که بقیه بچه ها یک کوه فوم  

  ! ر  و یونولیت کنارشون داشیر

سورنا چشم غره ای رفت و رویش را برگرداند، در  

حایل که معلوم نبود جدی است و یا نه غرغرکنان  

 گفت :   
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ی.   _   اصال دیگه ازم حساب نمیی 

معصومانه و  صدایش! امان از صدایش! چنان 

مستاصالنه نالیده بود که دل ساحل پر صدا لرزید و  

همزمان مهر و محبتر سیل آسا به طرفش رسازیر شد،  

ر فکر یم   سورنای دوستداشتتر اش! چرا این چنی 

 کرد؟!  

نیم رخش به سمت او بود و داشت از شیشه ی  

ر به خیابان نگاه یم کرد که تک و تویک از   ماشی 

دانشجویان خنده کنان به سمت ورودی پیش یم  

آمدند، گردنش کماکان رسخ بود و اینکه هنوز حرکتر  

ر نداده بود، نشان یم داد عصبانیتش فروکش   به ماشی 

نکرده است، و تازه آن وقت بود که هرری دل ساحل  

ریخت و فهمید اوضاع کامال از حالت شوچر خارج  

د! این  شده است! پس او واقعا ناراحت شده بو 
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ک را به تکاپو   ین دلییل بود که یم توانست دخیر بزرگیر

 و بعد هم نگراتر بیندازد.  

ر   یک صمیمت ساده ی استاد با دانشجو او را این چنی 

 افشده ساخته بود؟  

نیم دانست بیشیر غمش گرفته بود و یا جا خورده  

بود، اخم های درهم سورنا همیشه او را به بدترین  

 کرد.    شکل ممکن درگی  یم

هر دو دستش روی پایش بود و هنوز با همان سکوت  

ون زل زده بود. هیچکس نیم دانست   بغرنجش به بی 

که او از دست دل زبان نفهم خودش به ستوه آمده  

است، دلش نیم خواست زیباتی ها، شیطنت ها و  

جذابیت های او را با کیس تقسیم کند، قبال تذکر داده  

وسیع است اما انگار   بود که دایره ی حسادتش خییل

 نیاز به یادآوری داشت!  
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ساحل با لب و لوچه ی آویزان نگاهش کرد، طاقت  

ی را داشت اال رنج کشیدن او، تمام این دو   ر هر چی 

ماه با هزار و یک بدبختر گذشته بود و او تنها کیس  

ر بردن آن برهه زماتر دهشت زا   بود که باعث از بی 

یک ثانیه هم نمیخواست اوضاع    بود و حاال قدر 

 برایش سخت بگذرد، آنهم بخاطر او!  

آرام آرام دستش را پیش برد و دست محکم سورنا را  

گرفت، کاش از عشقر که توی سینه اش یم جوشید  

 یم توانست برایش پرده برداری کند.  

سورنا یکه خورده چرخید و به طرفش برگشت،  

ش محق  فکرش بسته شده بود، نه یم دانست خود

بود و نه کس دیگری مقرص. فقط از فکر به اینکه مرد  

دیگری به او نزدیک شده و از لبخند های زیبایش  

لذت برده، داشت دیوانه یم شد. ساحل به نریم و  
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مهری عیان دست سورنا را با دو دست خودش  

ی رسش را خم کرد و آن را   ر گرفت و به زیباتی دل انگی 

 بوسید!  

 شیده اش را!  روی تک تک انگشتان ک 

ر داشت خودش را به غصه یم داد، او   اگر او رس ناچی 

 هم خوب بلد بود غم های دلش را بچیند!  

ینش را از بند   همانطور که لب های نرم و شی 

 انگشتانش جدا نیم کرد زمزمه وار لب زد :  

من از همون روز اول که دیدمت ازت حساب بردم   _ 

ر االن، تو   اگه دوست نداری من دیگه هیچ  تا همی 

م  فقط برای اینکه   کدوم از کالسای این استادو نمی 

ه، هیچی توی دنیا نیست که تو رو   دلت آروم بگی 

اذیت کنه و من رو خوشحال! هیچی به دیدن اخم  

  !  های تو نیم ارزه سورنا، هیچی
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پش بیچاره حتر نیم توانست لب از لب باز کند،  

 ! حاضر بود قسم بخورد مثل  مات شده بود و متحی 

پشی نابالغ تنش از هیجان یخ کرده بود! نفس بیخ  

ون نیم آمد!    گلویش چسبیده و دیگر بی 

ی ها در   آه پناه بر خدا! این دخیر کوچک چه دلی 

 چنته داشت!  

ساحل مثل شر گران بها و مقدس، دستش را میان  

پر رس و   دست هایش گرفته و یم بوسید، قلب سورنا 

صدا داشت یم کوبید، دود از گوش هایش بلند شده و  

ر لذتر را   حتر نیم دانست چه بگوید. تا به حال چنی 

ک با چه لطافتر داشت   تجربه نکرده بود! دخیر

ی بود!    دستش را یم بوسید! به راستر که حس ت  نظی 

 ساحل بوسه ی آخرش را روی مچ پهنش گ  

  

 ذاشت و گفت :  
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ن جون؟! هر چی تو بخوای من  آروم شدی سور  _ 

همون کارو میکنم! من ضعیف تر از اوتر ام که  

 طاقت اخماتو داشته باشه!  

قلب پش بیچاره برای بار چندم لرزید و صورتش رسخ  

 شد! 

ورانه ای دلش را با کلمات   داشت به طرز رسر

ش یم تکاند!   ر  شورانگی 

 هنوز داشت 
ی

نگاهش یم کرد،  با همان یکه خوردیک

سیب گلویش مرتب جابجا یم شد و زیر فشار این همه  

هیجاِنهیجان ناب داشت نفس کم یم آورد. با آن همه  

ر فقط توانست ت  جان زمزمه کند :     آدرنالی 

 دل..بر!   _ 

 جونم؟!   _ 
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و با لبخندی پر طراوت نگاهش کرد. قید کالسش را  

ی نبود، برای او از جانش هم مایه   ر یم  زدن که چی 

 گذاشت.  

سورنا داشت میان چشمانش به دنبال آنچه که  

خودش هم نیم دانست، یم گشت! انگار واقعا کم 

آورده بود! او بیش از حد زیرک بود و یا دل بردن را  

خوب بلد بود؟ اصال چرا هر حرفش دل مرد باتجربه  

 ای مثل او را اینگونه یم لرزاند؟!  

شک  ساحل با پیش بردن صورتش به سمت اوی خ

ده تر   شده، دایره ی خالقیت در زمان بحرانش را گسیر

 کرد و گفت :   

 اخم نکن دیگه! بجاش منو ماچ کن!   _ 

تمام آن حساسیت های عجیب غریب، فکر و خیال  

های ت  خودی، همه و همه آب شد و از میان رفت،  

انگار صفحه ی جدیدی از عشق در دلش باز شده  



  

  

   

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ک باهوش خییل خوب بلد بود وسط  بود! آن  دخیر

 هایش او را به مرکز آرامش و صفا  
ی

استیصال و کالفگ

 منتقل کند.  

نرم و آرام دست دیگرش را یک طرف صورت او  

گذاشت تا زاویه را برای بوسیدنش مناسب کند، مگر  

ر پیشنهاد وسوسه کننده ای یم شد   از چنی 

 گذشت؟؟! حاال که خودش این  

ا کرده بود باید حداکیر استفاده را  فرصت ناب را مهی

 یم برد!  

اب هزار ساله   ی که نبود، بوسیدن او مثل رسر ر کم چی 

 به وجدش یم آورد!  

 با همان کرختر لذتبخیسر که داشت، لب زد و گفت :  

کفر نیست اگه بگم تو دلیل ایمان من به خداتی    _ 

  !  دلی 
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پر مهر تر  چشمان متعجب و چراغاتر اش را که دید  

 از قبل افزود :  

خداتی که بنده ای به این عشقر آفریده خودش   _ 

 چقدر عشق میتونه باشه!  

و بعد با سینه ای پر تپش رسش را پیش برد و او را  

 بوسید.  

وقتر با این ظرافت بلد بود خودخوایه ها و  

عصبانیت عجیب غریبش را مداوا کند، حقا که الیق  

اف یم  تکریم و ستایش بود!  باید یک بار دیگر اعیر

 کرد، خدا برای او اختصایص زحمت کشیده!  

ر بود که نزدیک کانکس حراست دانشگاه قرار   همی 

ین زبان کار او   داشتند وگرنه دل کندن از آن ماه شی 

 نبود. به سختر فاصله گرفت و گفت :  

دفعه ی دیگه که خواستر تو آتیشت بسوزونیم   _ 

!  الاقل ی   ه جای مناسب تر انتخاب کن دلی 
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ر را روشن کرد، به نظر یم   این را گفت و سپس ماشی 

ک توانسته بود دوباره شارژش کند!    رسید دخیر

 _   !
ی

 چشم! هر چی تو بگ

سورنا که با چشماتر پر خنده به سمتش برگشت،  

ک هم آزاد شد و گفت :    خنده ی دخیر

 خوشت اومد رییس؟!   _ 

لمه خوشش آمده بود! معلوم  رییس؟؟ بله از این ک

ک! هر   نبود بخاطر لفظش بود و یا حساب بردن دخیر

چه بود به جانش چسبید و دلش را به امید دیدن  

یتر که در انتظارشان بود قرص کرد. باید   روزهای شی 

خداراشکر یم کرد که غم در میانشان دوایم نداشت و  

ک مثل نفس به او   با تمام بدخلقر هایش دخیر

 ود!  چسبیده ب 
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نیم ساعتر طول کشید تا بالخره به آدرس مورد  

  
ی

نظرش رسید، دیدن گل لپ های او، به هر دیوانگ

ترغیبش یم کرد! اینکه عاقالنه ترین کار ممکن بود!  

ی بگوید، به سمتش   ر قبل اینکه از دلیل توقفشان چی 

انه پرسید :    برگشت و با حالتر نتیجه گی 

 برنامه ات با اون مرتیکه چی شد؟  پس   _ 

مثل پش بچه های تخس فقط میخواست امتحانش  

کند، وگرنه که اصال بلد نبود به آن چشمان قشنگ  

د!    سخت بگی 

 ساحل مظلومانه گفت :  

م کرکسیوناش.   _   دیگه نمی 

، قدرت خالص به رگ هایش   این حرف گوش کتر

ر    رسازیر یم کرد، یک اعتماد به نفس قوی و از بی 

! اما خودش بهیر از هر کیس یم دانست که   نرفتتر
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ی، یک عشق زیبا را چطور به نیستر یم   سخت گی 

 کشاند.  

فانه ای   تک ابروتی باال انداخت و باالخره با لحن معیر

 و لبخندی یک طرفه گفت :  

ون فقط خلوص   _  خب دلی  تو رسبلند اومدی بی 

 نیتتو داشتم یم سنجیدم!  

 چشمان ساحل که گیج شد با لبخندی پررنگ افزود :  

کالساتو برو فقط چون آخر ترمیه، اما دیگه تا ابد    _ 

هیچ کالش باهاش نباید برداری، هیچ کالش. نگاشم  

، هر چرت و پرتر هم که گفت، نیم خندی،   نمیکتر

 یبس و اخمو، قبوله؟  

بود و هم  ساحل که از غدبازی اش خنده اش گرفته  

 دست کشیده و  
ی

خوشحال بود که بالخره از یکدندیک

ر برداشت و روی ته ریش   آرام تر شده به سمتش خی 

 زبر و خلنده اش را محکم بوسید و گفت :  
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 _   !
ی

 چشم رییس زورگوی من! هر چی تو بگ

 من زورگوئم؟!   _ 

اوه! کجاشو دیدی؟! زورگو، تخس، لجباز، غد،   _ 

 یکدنده...  

حالیکه از دیدن حق به جانت  بامزه اش  سورنا در  

ر تکیه داد و   کیف کرده بود، پشتش را به در ماشی 

 گفت :  

خب یم فرمودین؟! صفت زشت و ناپسند دیگه   _ 

؟!    ایم مونده به ریشم نبسته باشر

 اینا که زشت نیست سورن جون! خوده جذابیته!   _ 

رسش را اغواگرانه به سمتش نزدیک کرد و با لوندی  

 :  لب زد 

 البته اگه در وصف مردی به اسم سورنا باشه!   _ 

 و چشمک شیطنت باری به رویش پاشید!  
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ر خورده داشت نگاهش    چی 
سورنا با گوشه چشماتر

! مست و عاشق! شوریده و   یم کرد، بدون پلک زدتر

 شیدا!  

 د 

  

لش ضعف رفته بود! بازهم جای نامناست  را برای  

کرده بود! موهای لختش دوباره    آتیسر کردنش انتخاب

ون! مثل   از گوشه های مقنعه با سماجت زده بود بی 

 دخیر بچه های  

ستاتر داشت آتش یم سوزاند و نیم دانست رس   دبی 

 پش بیچاره چه بالتی آورده است!  

 _   !  تو آخرش منو یم کیسر

ک   این جمله ی پر استیصال مثل بمب به قلب دخیر

او را دستخوش احساسات ت  شماری کرد!  تاخت و 
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داشت با بدجنیس تمام هر لحظه بیشیر از قبل  

 مقاومت پش بیچاره را با مشکل مواجه یم کرد!  

ی در چنته   هر کدامشان برای آن یگ طوماری از دلی 

داشت و هیچ کدامشان هم به تاثی  شگرف خود  

ر رمز رابطه ی زیبا و دل   واقف نبود! و شاید همی 

ر   شان به حساب یم آمد!  انگی 

  

تا وقتر آپارتمان مقابلش را با کلیدش باز نکرد از  

ک طفره رفت!   جواب به سوال های ت  وقفه ی دخیر

برای برق چشمانش چندین شبانه روز ت  خوات   

کشیده بود تا اینجا را توانسته بود پیدا کند و حاال  

 برای رونماتی آن دل توی دلش نبود.  

ا باز کرد و سپس دستش را به نشانه ی  در را تا به انته

 بفرمایید دراز کرد و گفت :  



  

  

   

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

! امروزو اختصاص دادم به خونه دیدن!   _  بفرما دلی 

 هر کدومو دوست داری بگو برم پای قولنامه.  

ساحل هییم کشید و دست روی دهانش گذاشت.  

وسط این همه مشغولیت چطور وقت کرده بود خانه  

با همان چشمان ناباور به سمتش چرخید و   پیدا کند؟ 

 گفت :  

 سورنا!!   _ 

؟!   _   جانم دلی 

 تو..تو..   _ 

 سورنا لبخندی زد و گفت :  

ر یم پسندی!   _   ببی 

خانه! چاردیواری که قرار بود ساعات زیادی آن ها را  

در دل خود جا داده و عاشقانه های دلچست  را ثبت  

قرار بود برای او و سورنایش باشد،  کند! خانه ای که 
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آن هم بعد این همه دردرس و اتفاقات باورنکردتر که  

 یم کرد و به  
ی

افتاده بود. جاتی که از این به بعد زنانگ

انتظار مردش یم ماند، مردی که سورنایش بود! همان  

هم کالش قلدرش! همان پش خوش قد و باال! همان  

وز صبح زیر باران غِدغد بزن بهادر! هماتر که یک ر 

ایستاد و زل زل نگاهش را پیوند داد به او و بعد هم  

سوت آغاز این واقعه را زده بود! همان پش! حاال تنها  

 اش شده بود و قرار بود از این به بعد و تا  
ی

مرد زندیک

آخر عمرش با او ایام را بگذارند. آن هم در خانه ای  

وه گر  که نه ردپای نگار را در خود داشت و نه جل

روزهای بیماری و ت  کیس اش بود! مثل بوم سفید  

آماده طرح زدن مانده بود، آن هم یک طرح بکر و ت   

  !  نظی 

ساحل با همان شگفتر بسم اللیه گفت و پایش را  

داخل خانه گذاشت، عجیب بود اما خانه مبله بود و  

از آنجاتی که سورنا با کلیدش آن را باز کرده بود جای  
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، اما در و دیوار چشم نوازش به  تعجب هم داشت

قدری مسحور کننده بود که یادش رفت از این  

سد.   ی بیی ر  حاشیه ها چی 

ی بیش از حدش بود، آنقدر برق   ر  اش تمی 
ی

ر ویژیک اولی 

یم زد که انعکاس تصویر خودش را روی هر شر براق  

خانه   ر درون خانه یم دید، از یخچال و لوازم درون آشیی

ر حاال و برای  تا رسامیک ها و در و پنج  ره! انگار همی 

 آنها ساخته بودنش!  

از هال و پذیراتی جمع و جور خانه و دو اتافر که سمت  

راست در ورودی قرار داشت که دیدن کرد با هزار  

ذوق و شوق مقابل چشمان خندان و رایصر سورنا  

ر   دوید تا به سمت تراس برود، تا اینجا که همه چی 

فقط خدا خدا یم کرد تراسش هم قدر یک  روبراه بود، 

ر و دو صندیل جا دار بود آن وقت دیگر خانه ی   می 

ر که پرده های    آرزوهایش یم شد، اما همی 
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ظریف و سفید هال را کنار زد هوش از رسش پرید و  

 چشمانش مثل دو سکه گرد شد! 

ت کرده بود که حتر نیم توانست برگشته و   آنقدر حی 

ر  ی را که یم دید به سورنا نشان دهد! داشت به  چی 

چشم هایش هم شک یم کرد، خدا یم دانست آن  

روبروتی تراس بود و یا یک باغ بزرگ؟! بیشیر از صد  

میر فضای باز پیش رویش بود. انگار که داشت خواب  

یم دید، چشمانش را مالید و با ناباوری تمام دوباره  

 نگاه کرد :  

؟! اینجا هم جزو این خونه  سورنا؟؟ چطور ممکنه _ 

 محسوب میشه؟!  

این چشمان براق، این گونه های رنگ گرفته و دستاتر  

ر یم شد تمام   که از زور هیجان ت  وقفه باال و پایی 

ی بود که سورنا یم خواست، هر شب تا نیمه   ر چی 

شب بیدار نشسته و سایت های گوناگوتر را زیر و رو  
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یدا شود و  کرده بود تا بلکه خانه ی درخوری پ

ر خانه ی تصوراتش  درست وقتر که داشت از یافیر

ناامید یم شد چشمش به این زیبای دنج افتاده بود،  

در یگ از محالت خوب شهر، کنار پاریک دلباز و  

ر و از همه مهم تر تراش  ی! حتر یک   100رسسی  میر

 ثانیه هم تعلل معقول نبود!  

کرد و قرادادش را هم  همان لحظه خانه را معامله  

ر بود از رای و نظر ساحل که   بست، آنقدر مطمی 

هدیه های سفارشر اش را هم از قبل گرفته و توی  

ط عقل بود، باید   تراس گذاشته بود اما احتیاط رسر

ر میشد بعد قولنامه را رو یم کرد.    اول مطمی 

؟ پسندیدی؟   _   خوبه دلی 

 ساحل خنده ی هیجان زده ای کرد و گفت :  

خوبه؟ فوقالعاده است! بهیر از این کجا یم تونیم   _ 

 پیدا کنیم؟!  
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برق چشمانش به سورنا هم رسایت کرد تا خوشحال  

سد :    از خوشحایل او بیی

 یعتر دیگه خونه نبینیم؟   _ 

تراش دارن که با این بزرگوار وارد مبارزه بشه؟   _ 

 سورنا خندید و چانه باال انداخت :  

 نه!   _ 

 واسه قولنامه!  پس بریم  _ 

بعد هیجان زده دستش را باال برد! آنقدر خوشحال  

 بود که فکر میکرد ا  
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نو متولد شده، هر چند که در خانه ی پدری سورنا  

ر برای رفاه و آرامش شان کم نبود اما باز یک   هیچ چی 
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خانه ی مستقل که به خودشان اختصاص داشته  

 باشد لذت دیگری داشت.  

با همان شور ت  وقفه اش بوسه ای برای سورنا توی  

هوا فرستاد و درب کشوتی تراس را باز کرد، دلش  

ر روبرویش رفته   همان لحظه برای این طبیعت سی 

 بود.  

ی مقابلش پر بود از طراوت و   100 حیاط  میر

ی.  ر طرفش با باغچه های پهتر گلکاری شده   3رسسی 

ی به  بود که در  آن تابستان عطر و خنکای ت  نظی 

 اطراف پخش یم کرد.  

یک حوض آت  مقابلش و چسبیده به دیوار قرار  

رسر فواره اش داشت هوش از   داشت که صدای رسر

ر    چنی 
رسش یم برد، مگر یم شد یک خانه ی آپارتماتر

 تراش داشته باشد؟!  

 بیشیر شبیه یک رویا بود تا واقعیت!  
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ی دو نفره قرار داشت که    کنار  حوض یک تاب حصی 

ک با دیدنش از خود ت  خود شده بود! چه   دل دخیر

ی شود! آن هم   روزها قرار بود در این خانه ی زیبا سیی

  ! ر  با این امکانات هیجان انگی 

سورنا همانطور عمیق و خرسند داشت نگاهش یم  

کرد که با ذوفر کودکانه دور خودش یم چرخید و  

 رنگ باغچه ها را یم بویید!  گلهای رنگا

چهره ی ذوق کرده اش دوای هر دردی بود برای او،  

هر بار که لبخندش را یم دید، عشقر سوزان از اعماق  

قلبش یم جوشید و روی چشمانش رد یم انداخت،  

 ت  حرف نگاهش میکرد و در دلش  
لحظاتر طوالتر

ان این   ر قربان صدقه اش یم رفت، هیچ کس حتر می 

ر  ر بزند، مثل نفس   همه خواسیر را نیم توانست تخمی 

ر حیاتش بود!    برای تضمی 
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ی پیش رویش بود که یکهو   ر ک هنوز محو رسسی  دخیر

ی به دلش رسید و چشمانش پر تشویش شد،   ر چی 

خانه ای به این زیباتی مسلما هزینه ی باالتی روی  

دستشان یم گذاشت و او نیم خواست سورنایش را  

 ار دهد.  در مضیقه قر 

ر و آب زاللش کند و راه رفته را   دل از حوض تمی 

 برگشت.  

ر خودش که فعال درگی  کارهای اداری اش بود و به   زمی 

این زودی نیم شد به پول تبدیلش کرد و سورنا هم  

تازه اول راه کسب و کارش بود، پس ت  جا نبود اگر  

 نگران خریدن خانه شده بود.  

هنوز روی دسته ی مبل مقابل تراس نشسته و  سورنا 

ر   ک همی 
در سکوتر زیبا داشت نگاهش یم کرد، دخیر

که چشمش به او افتاد از نگاه عمیق و پر جذبه اش  

رنگ و روتی رسخ کرد و دلش بنای ناسازگاری  
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گذاشت! آن چشمان لویل وش که فقط برای او  

بان   اینطور آرام یم شد خوب بلد بود قلبش را به ضر

یندازد. دستر به گونه های رنگ گرفته اش کشید و  ب 

 تحت تاثی  جادوی چشمان او آرام گفت :  

 پولش...   _ 

و قبل از اینکه حرف زمینش را پیش بکشد اشاره ی  

 سورنا را دید که یم گفت نزدیک تر بیا!  

هرری دلش ریخت و مطیع و رس به زیر پیشش رفت.  

ینطور عمیق  چرا به خودش تکاتر نیم داد؟ اصال چرا ا

 به او زل زده بود؟  

 پناه بر خدا! کم کم داشت هول یم کرد!  

 ب..له؟!   _ 

دل سورنا لرزید و با خودش فکر کرد چرا یکهو اینطور  

مظلوم شده است؟ نکند نگراتر خرید خانه شور و  

 هیجانش را گرفته؟؟  
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وقتر آنقدر او را به سمت خودش کشید که رس  

 زمزمه کرد :    زانوانش با او تماس یم یافت،

ا میکتر   _  ر تو برای چی ذهن قشنگتو درگی  این چی 

؟ پس من اینجا چیکاره ام؟    دلی 

 سورنا آخه...   _ 

 هیشش! تو فقط بگو دوست داری اینجا رو یا نه؟   _ 

ر بار وارد خانه ی رنگ و رو   همان روزی که برای اولی 

قول داده  رفته ی او و خانجون شده بود، به خودش 

 را برای گلش فراهم کند! او که لیاقت  
ی

ین زندیک بود بهیر

 زیباترین ها را داشت!  

دستش را توی مشتش گرفت و به نریم انگشتانش را  

د و گفت :    فشر

 بگو خوشگل سورن! دوست داری؟؟   _ 
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ر گذشته بود! عاشق آنجا شده   کار از دوست داشیر

 بود!  

ز قبل به  با احساسات مهیچ  که هر لحظه بیشیر ا

 دلش یورش یم برد، نگاهش کرد و گفت :  

ر خونه   _  خییل قشنگه سورنا! همیشه رویای همچی 

 ای رو داشتم...  

 و لب گزید و با لحن آرایم افزود :  

 پیش تو!   _ 

میده به آغوشش خودش را   و بعد با چهره ای رسر

انداخت تا رسچر صورتش را در سینه ی ستی  او پنهان  

! کن ک ناز و دوستداشتتر  د! دخیر

 عزیز سورن!   _ 

این را با همان دل ضعفه ی مردانه اش گفت و شانه  

های ظریفش را به تن خود چسباند! چقدر معجزه  
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ر   وار از آن روزهای وحشتناک جسته بودند، همی 

ر ساده اش میان بازوانش چندی قبل محایل   داشیر

نیم رسید و او آنقدر درس  بود که دیگر ممکن به نظر  

ر نعمات کوچک را به   گرفته بود که تا ابد شکر همی 

 جا آورد.  

همانطور که یک دستش به دور شانه ی او پیچیده  

بود با دست دیگرش قولنامه را از جیب شلوارش  

ون کشید و زیر گوشش پچه پچه کنان لب زد :    بی 

! اینم سند خونه مون!   _   بفرما دلی 

ر حرف کافر  بود تا موج ناباوری در چشمان   همی 

ک به گردش درآید.    دخیر

رس از سینه اش برداشت و با نگایه که میان چشمان  

خندان سورنا و برگه ی توی دستش در رفت و آمد  

 سند خونه مون؟؟   _ بود، زمزمه کرد : 

 سورنا پیشاتر اش را بوسید و گفت :  
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قربون این چشمای گرد شده ات برم! آره   _ 

ر بودم  خوشگله! ق ولنامه شه! از اونجاتی که مطمی 

به دلت میشینه رفتم پای قرارداد! فقط دلی  پشیمون  

 که نشدی؟!  

ت زده بود!   ک هنوز حی 
 چشمان دخیر

 یعتر االن... یعتر ما...   _ 

و تا تاییدیه سورنا را دید جییعر از رس شعف و ناباوری  

ر کرد که دل پش  بیچاره    کشید و چنان جست و خی 

 ضعف رفت برایش!  

 باورنکردن  
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 صاحب  
ی

ر سادیک ی بود! خانه را خریده بود! به همی 

ی که حداقلش کم کم چند ماه   ر خانه شده بودند! چی 

 دیگر رویش حساب کرده بود!  

ساحل با چشماتر براق که رد اشک از رس شوقش را  

داشت به اوی مهربان نگاه یم  به نمایش گذاشته بود 

کرد! سورنا با خودش فکر کرد که چطور یم شد با یک  

ر شور و نشایط به دلش بتابد؟    لبخند چنی 

دستش را کشید تا دوباره در یک قدیم اش بایستد،  

هیچ کس نیم دانست برای نزدیگ با او چقدر حریص  

 و فرصت طلب شده بود!  

یم رساند،  همزمان که دستانش را دور کمرش بهم 

خودش را از پشت روی کاناپه رها کرد تا اوی کوچک  

ش روی سینه اش فرود   ر هم با جیغ و داد شورانگی 

 آید!  

 وای سورنا!!   _ 
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س گرفتمت!   _   نیر

ک مانده بود هوای دل رمیده اش را داشته   حاال دخیر

 بزند.  
ر
 باشد و یا خودش را جمع و جور کرده و حرف

رم گرمای  سورنا محکم او را  
ُ
گرفته بود و داشت از ُحَ

تنش که دم به دم بیشیر یم شد لذت یم برد. فکر  

م و حیای او برایش   ی در دنیا بیشیر از رسر ر نمیکرد چی 

 زیبا به نظر برسد.  

 دونفره با او  
ی

از همان حاال داشت برای زندیک

 رویاپردازی و ت  تات  یم کرد.  

ک به هر سختر بود خود ش را جمع و جور کرد و  دخیر

د. به   ر دست روی سینه اش گذاشت تا بتواند برخی 

نظر یم رسید سورنا خییل خوب داشت لذت یم برد  

  ! ر  از این نزدیگ فتنه انگی 

ساحل با رسی در گریبان و گونه های رسخ  

کنان زمزمه کرد :   جی   جی 
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، سنگینم!   _  ر  بذار بیام پایی 

ر آنکه   سورنا لبخندی به تالش ناموفقش زد و  حی 

نرم و وسوسه کننده داشت کف دستش را یم بوسید  

 جواب داد :  

یه بهونه ی دیگه بیار دور رست بگردم! کجا   _ 

میخوای بری؟ و همانطور که حواسش به او بود، کیم  

 خودش را باال کشید تا بهیر بتواند نگاهش کند.  

هیچ   هم خودش و هم او از مرگ برگشته بودند و حاال 

 را نیم دانست!  
ی

 کس بهیر از او قدر زندیک

دست پیش برد مقنعه اش را کامل عقب داد تا موهای  

ون بریزد. حتر حاال که ور دلش بود هم   لختش بی 

 دلش برایش تنگ یم شد.  

 _   !  دلی 
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ساحل با شنیدن صدای ت  تابش رسخ تر شد و  

همزمان کهلبش را یم گزید و روی سینه اش خطوط  

یتر گفت :    مبهیم را یم نوشت به شی 

 بله؟!   _ 

حاال قلب پش بیچاره زیر دستش داشت گروم گروم  

یم نواخت! قبل از اینکه حواسش پرت طنازی های  

 نهان و آشکار او شود زمزمه کرد :  

از لحظه ای که پامونو تو این خونه گذاشتیم   _ 

نگار که اصال  میخوام گذشته رو طوری فراموش کنیم ا 

 تجربه ش نکردیم!  

 میدونم سخته اما شدنیه.  

او حرف یم زد و ذهن ساحل داشت رویا یم بافت، او  

بود و سورنا و عشقر که مرز و محدودیتر نیم  

شناخت! چه روزهاتی در پیش داشتند! دلش داشت  

ر یم پرید! سورنا دستش را گرفت و دوباره   باال و پایی 
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 که گروم گروم  برد روی قلبش گذاشت، جاتی 

بخاطرش یم کوبید! و در حایل که با دست دیگرش  

کلید های خانه را باال یم انداخت و توی هوا یم  

 گرفت، با لحن فارغ و مستانه ای گفت :  

صبح فقط با صدای تو میخوام بیدار بشم، آالرم و   _ 

این داستانا نداریم! کلید نیم برم تا خودت بیای درو  

! تنها   ی که میخوام دیدن روی ماه  واسم باز کتر ر چی 

 توعه!  

ک آنقدر رسخ شده بود که کم مانده بود دود از   دخیر

ر مورد دارش! به کنار،   گوش هایش بلند شود، نشسیر

ر هم بیشیر داشت وسوسه   این حرف های فتنه انگی 

 اش یم کرد!  

ونه شد به هیچ وجه   _  اگه مهمون اومد و جو دخیر

! همیشه باید چفت تن من  دلی  منو ول   نمیکتر

! رس شام، رس فیلم، رس هر چی و هر جا!    بشیتر
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این صدای تخس و حق به جانب به خنده اش  

انداخت، تویچشمانش اثری از شوچر دیده نیم شد،  

داشت با جدیت تمام خط و نشان های بامزه یم  

 کشید!  

ر تکلیف هایش یک لحظه چشمانش   وسط تعیی 

ید به صورت ملیح او! حرفش یادش رفت بس  چسب

که دلربا شده بود! با آن موهاتی که روی صورتش  

ریخته و گونه هاتی که گل انداخته بود چقدر پری  

چهره تر شده بود! خدا به دلش صی  میداد که قرار  

ر لعبتر ایام بگذارند!    بود هر روز و هر لحظه با چنی 

ل خودش، رسش را از رو  ی کوسن  ناتوان از کنیر

ک مثل هر بار   برداشت و به سمتش نزدیک کرد، دخیر

مطیعانه صورتش را پیشش برد تا زحمت بوسیدنش را  

 کمیر کند!   
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دل سورنا رفت برای این کارش و بعد از این که ت   

تابانه یک طرف صورتش را به دندان کشید، نجوا  

 کنان پچ پچ کرد :  

! م  _  هر و این داستانا نداریم دلی 
َ
ن آدم میشم  قهر َمَ

رست داد نیم زنم توام هوای دل حسود منو داشته  

باش! من چشام فقط تو رو میبینه توام خنده هات  

فقط واسه من باشه! اگه یه روز زد به رسم و دیوونه  

! قهر نکن!    شدم خودتو ازم نگی  دلی 

من بدون تو دووم نمیارم! توام داد و بیداد کن، غر  

! من بد جوری بهت وصل شدم!  بزن ویل ازم رو نگی 

نَیتر ازم، از هم یم پاشم! 
َ
 بکِبک

آخ صدایش! آخ! چطور یم توانست این همه  

مدهوش کننده باشد؟ با این صداقت جذابش چه بر  

ک بیچاره یم آورد! به خدا که ظالمانه بود!    رس دخیر

؟!   _   باشه دلی 
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ک داشت هیجان زده به گوش هر   صدای قلب دخیر

یم رسید، آنقدر درگی  احساسات بود که حتر  دو 

یادش رفته بود چه بگوید. چشمان مظلومانه ی او در  

آن لحظه اگر جانش را هم طلب یم کرد میتوانست  

ی نبود.  ر د این که دیگر چی   بگی 

سورنا همزمان که داشت جای کاری را که با لپش کرده  

 بود،( که نه معلوم بود بوس  

  

 ]01:08 09.02.21[  

 بود و نه گاز ) نوازش یم کرد نرمش وار پرسید :  

؟! قبوله؟!   _   باشه دلی 

وطش   ط و رسر ی نمیگفت؟ نکند رسر ر پس چرا چی 

 زیادی شده بود؟  
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ساحل با دیل اسی  او، لبخند ملوس و با ناز و اداتی زد  

و همزمان که روی سینه اش یم خوابید به شیداتی  

 هر چه تمام تر گفت :  

! من اصال پیش کیس جز تو   _ 
ی

چشم! هر چی تو بگ

بهم خوش نمیگذره! هر جا بری دنبالت میام، آدم که  

 با دستای خودش از دلیل بقاش دوری نمیکنه!  

 او را ت  تاب تر از  
 و ت  غل و غیسر

ی
ر سادیک به همی 

 قبلش کرد!  

 * 

کار انتقالشان به آن خانه ی رویاتی زودتر از حد  

مول انجام شده بود، به این دلیل که نه وسیله ای  مع

جز چمدان با خود یم بردند و نه خانه به وسیله ی  

دیگری نیاز داشت، گرچه که سورنا خانه را همراه با  

مبلمانش خریده بود چرا که صاحب خانه سفر در  

پیش داشت و دیگر وقتر برایش نمانده بود تا اسباب  
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ا حاال او نیم خواست از  اثاثیه اش را جدا بفروشد، ام

آنها استفاده ای بکند، یکجوراتی خوشش نیم آمد،  

اما آنقدر نو و کارآمد بود که وقتر ساحل رضایتش را  

نشان داد او هم به ناچار پذیرفت، فقط تخت  

خواب، فرش و مبلمان را به کل عوض کردند و وسایل  

ر کاری شد.    و تمی 
 برفر خانه ضدعفوتر

ال کیم خیال سورنا راحت تر شده بود. ساحل هم  حا

یم توانست از این به بعد با دل جمیع خواهر و برادر  

کوچکش را دعوت کرده و روزگار را روی شادی هایش  

تنظیم کند. تمامآن روزها مینا خانم و ماریا بدون هیچ  

ر   چشمداشتر و با نهایت مهرباتر به آنها در ساخیر

ه و جای خایل عزیزان از  آشیان پر مهرشان کمک کرد

ک را برایش پر کردند، آنقدر از   دست رفته ی دخیر

آنها لطف دیده بود که نیم دانست چگونه محبتشان  

ان کند، تازه یم فهمید که چرا جز رفتاری   را جی 
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نجیبانه و جوانمردانه از سورنا ندیده است، بدون  

ات خانواده ی اصیلش بود.    شک از تاثی 

 * 

آن روزهای دلچسب تابستان بود که از  عرص یگ از 

در باز تراس نسیم خنگ یم وزید و توی خانه یم  

پیچید، ساحل هر بار که وسط کارهایش رس بلند یم  

ر پیش رویش چشم یم دوخت،   کرد و به منظره ی سی 

انرژی از نو در خونش تجدید یم شد و قوای کار های  

 ناتمامش را دوباره باز یم یافت.  

ر  جیک جیک عرص  انه ی پرنده ی های لبه ی دیوار نی 

 این  

حال خوشش را تکمیل یم کرد. حاال که خانه ای به  

یباتی و مردی به همه چی تمایم سورنا داشت،  
ر اییر

 یم خواست، انگار آن قسمت فراموش  
ی

دلش زنانگ

شده ی غریزی اش داشت دوباره زنده یم شد، کابینت  



  

  

   

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

ی یم  ر آراست، وسایل تزییتر که با  ها را به تمی 

همدیگر خریده بودند با هزار وسواس و سلیقه روی  

اپنش یم چید و تمام خانه را غرق گلدان کرده بود!  

حاال خودش هم از این چشم نوازی به وجد آمده بود  

و داشت فکر یم کرد چطور آن همه سال را پشانه و  

یم  خشک و رسد رفتار کرده بود؟ شاید باید یگ به او  

ه ی دوستداشتتر این روزهایش او را به   ر گفت که انگی 

 سوق داده وگرنه که قبل او فقط درد و  
ی

این رسزندیک

 بدبختر کشیده بود.  

سورنا روی کاناپه ی پهنش دراز کشیده و داشت  

احت یم کرد، از صبح زود درگی  جمع و جور   اسیر

کردن وساییل که تازه خریده بودند، شده بود و حاال  

اینکه لوسیر های هال را نصب کرده بود،   بعد از 

احت اختصاص داده بود.    دقایقر را به اسیر
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ش را طوری   ساحل هر چند دقیقه یک بار مسی 

 انتخاب یم  

کرد تا از کنار کاناپه ی او رد شود و قربان صدقه اش  

برود، از وقتر موهایش را کوتاه کرده بود آن چهره ی  

بود و وقتر    شیطان پشانه اش بیشیر رخ کشیده

ر را برای یک دل بردن   ورانه نگاهش یم کرد همه چی  رسر

ک مهیا یم ساخت!    اساش از دخیر

ساحل با وسواس زیاد ملحفه ی روی تنش را مرتب  

کرد و دیگر دلش نیامد از کنارش جنب بخورد، چهره  

ی آرامش که اینطور جانانه غرق خواب بود دیدن  

 خو 
ی

دش را به سمتش خم کرد و  داشت! به آهستگ

گردنش را بوسید، هنوز بعد از یک ماه از آن حادثه ی  

غمبار، باندپیچی دور گردنش را باز نکرده بود، با اینکه  

عجیب بود اما از اینکه مراقب خودش بود و داشت  

 یم کرد خوشحال بود.  
ی

 به زخم هایش رسیدیک
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همانطور که با نگاهش داشت تصدقش یم رفت  

شه ی شل شده ی باند های دور  چشمش به گو 

به ای که به گردنش   گردنش افتاد، نمیدانست در ضر

ی داشت اما اضار   خورده بود این باند نازک چهتاثی 

سورنا باعث شده بود درموردش کنجکاوی نکند، البد  

ی یم دانست دیگر!   ر  چی 

با تعمق و ریزبیتر باند را از زیر گردنش کشید تا از نو  

ببندد، حسات  هم حواسش بود تا مبادا بیدارش کند،  

هنوز داشت فکر میکرد که ای کاش جای این ها همان  

آتلش را بسته بود که یکهو چشمش به یک ردیف  

طوالتر بخیه خورد. عجیب نبود اگر حس کرد  

 پاهایش ت  رمق شد.  

ر زیر پایش خایل شد و هر چه جان داشت   انگار زمی 

 یکهو از تنش رفت.  
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اشت چه میدید؟ این لعنتر ها از کجا پیدایشان  د

 شده بود؟ اصال روی گلوی سورنایش چه یم کرد؟؟  

عرق رسدی که روی کمرش نشسته و دست و پاتی که  

به لرز افتاده بود نشان میداد، چقدر شوکه شده  

 است.  

انگار که داشت کابوس یم دید هراس زده رسش را تا  

ی که  یک سانتر گردنش خم کرد تا   ر ر شود چی 
مطمی 

 یم دید، بخیه بود نه وحشتر شبیه آن!  

خودش بود، درست باالی سیب گلویش به اندازه ی  

 یک خِط غم افزا پوستش را  

  

 ] بهم کوک زده بودند!  01:08 09.02.21[ 

دست خودش نبود که به یک آن صورتش خیس شد  

ر چکید.    و اشک هایش مثل ابر بهار پایی 
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رنایش! سورنای عزیزش! گلویش بریده بود و او  سو 

دار یم شد! بخدا که دردش تا عمق   حاال خی 

استخوانش را داشت یم سوزاند. پس تمام این  

روزهای لعنتر که به هیچ کس اجازه نمیداد به آتلش  

نزدیک شود به این خاطر بود. در سکوت خودش به  

تیمار خودش مشغول بود. حس میکرد ماهیچههای  

ش از درد به فغان افتاده است، بغضش داشت  گردن

آرواره هایش را هم به درد یم آورد. این چند باندی  

هم که تمام این روز ها دور گردنش بسته بود برای  

پنهان کردن رد بخیه ها بود. خدایا چطور نفهمیده  

بود؟ چطور گذاشته بود به تنهاتی دردش را تحمل  

 کند؟  

رفت و ماند، حتر نیم توانست جلوی  همان جا وا 

خودش را گرفته و گریه اش را متوقف کند. با چهره ای  

ده و غیم عظیم زل زده بود به چشمان   درهم فشر

بسته اش، و بخاطر یم آورد که هفته ی اول حتر به  
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درستر نیم توانست غذا بخورد و همه چه خوش  

به ای که به گردنش خورده بود،   خیاالنه به ضر

یم دادند، به ذهن هیچکس خطور نکرده بود  ربطش 

 این انبوه بخیه زیر آن آتل کذاتی خوابیده باشد.  

داغان شده از دردش همانجا نشست و به حالش  

 زارید، به سکوت مردانه ای که کرده  

بود، به دهن قرصش و برای این تنهاتی مظلومانه اش.  

ر گریه اش  ر فی  او را از خواب  معلوم نبود صدای فی 

ر نگاهش، هر چه که بود   پراند و یا اشعه ی غمگی 

چرت کوتاهش پاره شده و قبل از اینکه ذهنش باال  

ک بود که   بیاید این نگاه به خون نشسته ی دخیر

قلبش را از جا کند و هوشیاری اش را در کشی از ثانیه  

ون یم   به او برگرداند. داشت قلبش از سینه اش بی 

ر شد و وحشت زده  پرید وقتر به  سمتش نیم خی 

 پرسید :  
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 دلی  گریه چرا؟؟؟ چی شده؟؟   _ 

ر صدای نگرانش باعث شد غم با رسعت و   همی 

ک هجوم بیاورد، ت  مهابا  
ی به دل دخیر شدت بیشیر

زیر گریه زد و در حالیکه از زور هق هق نفسش باال  

 نیم آمد، باند ها را جلوی چشمش گرفت و نالید :   

چیه؟ اینا چیه سورنا؟ گلوت چی شده؟ مگه تو  اینا   _ 

 چه بالتی رست اومده؟  
 اون تصادف کوفتر

سورنا دستپاچه دستر به دور گردنش کشید و تازه  

فهمید اثری از پوششش نیست. پس این آه و ناله  

 بخاطر این بود.  

نمیدانست ابتدا آرامش کند یا رسش غر بزند که او را  

 ه پیش برده است؟  با این اشک هایش تا مرز سکت 

ک از هم   افکارش دیری نپایید که با صدای گریان دخیر

 پاشید  

 : 
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تو تموم این مدت یک کلمه حرف نزدی، من   _ 

 واست انقدر غریبه ام؟؟  

ر منو.   _  ! دورت بگردم! ببی   دلی 

اون از پیشونیت که شبیه یه معما شده اینم از   _ 

 وضع گلوت!  

 من... من...  

لب هایش از بغض شدید لرزید و دیگر نتوانست  و 

 حرف بزند.  

چرا نیم فهمید بیشیر از آن زخم های کوفتر این  

اشک های سخاوتمندانه اش بود که دلش را خون یم  

 کرد.  

بدون اینکه وقیع به شکایت هایش بدهد دست پشت  

 رسش گذاشت و او را به بر کشید.  
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ک دل نازک! این دیگر چه وضعش بود؟ حاال    دخیر

که سالم و سالمت پیش رویش بود دیگر چرا! آخر  

 برای چه اینطور ت  وقفه اشک یم ریخت؟  

خوشگل سورن! فدای اشکات بشم! آخه چرا گریه؟   _ 

 نمیبیتر که حالم خوبه!  

موج اشکش شدیدتر چکید و همانطور بریده بریده  

 نالید :  

؟ چطور تونستر این همه مدت...   _   چرا به من نگفتر

و باز به گریه افتاد! چرا درکش نیم کرد؟ چه اهمیتر  

داشت که حاال حالش خوب بود؟ بالخره یک روزی  

 که این درد طاقت فرسا را کشیده بود؟ نکشیده بود؟   

سورنا یم خندید و رس و صورتش را بوسه باران یم کرد  

و او هنوز بغضش به راه بود، تا اینکه آخر رس با گالیه  

ر کرد.  و د ون آمد و قصد رفیر لخوری از آغوشش بی 
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اما مگر یم شد با این حال رهایش کند؟ مگر امکان  

 داشت؟   

 کردم! تو ببخش!   _ 
ی

! غلط کردم! بچگ  خیله خب دلی 

 هنوز هم داشت رس به رسش یم گذاشت.  

ش را از نگاه هنوز   ساحل چشمان پر آب و دلگی 

 شوخش جدا کرد و گفت :  

اگه گلوی منم تا اینجا بخیه یم خورد تو آروم یم   _ 

ر جمله توانست شبیه سازی درست و   موندی؟ و همی 

حسات  از حالش به او تفهیم کند، چون خنده روی  

 صورتش ماسید و اخم هایش درهم رفت.   

نگفتم چون نمیخواستم غم چشاتو ببینم، چون   _ 

نه! پس چه   فایده ای نداشت! حالم خوب یم شد؟ 

 نیا...  

یک یم شدم، تا بیشیر   _  یم گفتر تا منم تو دردت رسر

حواسم به گردنت یم بود، تا همش از گردنت آویزون  
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نیم شدم، تا باهم دردشو یم کشیدیم! تا حس  

 نمیکردم ازت دورم!  

لحنش کامال صادقانه بود! اخم های سورنا حسات   

 درهم رفت و گفت :  

یچ وقت از من دور نیستر  این حقیقت نداره، تو ه _ 

  !  تو خود قلب متر

ساحل با همان صورت خیس ت  توجه به او، دو  

دستش را دور طرف گردنش گذاشت و دوباره بخیه  

ها را نگاه کرد. هر چه بیشیر زل یم زد، ته دلش بیشیر  

 خایل یم شد.  

لب هایش که دوباره لرزید، دل سورنا از جا کنده شد  

کش را  و  محکم رسش را در آغوش گرفت، دخیر

 بدجوری ترسانده بود.  

 دیگه نگاش نکن!   _ 

 و باند را برداشت تا ببندد.  
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ساحل دل خون تر هق هق کرد و رسش را بیشیر به  

گردنش چسباند. چه یم گفت؟ چرا نیم فهمید که  

 دردش با دیدنش نه و با یادآوری اش تازه یم شد.  

 نبند اونو.   _ 

 نبندم همش باید اشکتو ببینم.   _ 

 ساحل دستش را دور گردنش محکم تر بهم قفل ک  

  

 ] رد و از ته دل زارید :  01:08 09.02.21[ 

؟ اونجا تا ابد   _  حافظه ی تصویریمو چیکار میکتر

 ثبت شده.  

 دل بر!   _ 

 *** 

خودش را  چند روز متوایل طول کشید تا توانست  

ل کند، دست خودش که نبود، نیم توانست به   کنیر



  

  

   

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

خودش حایل کند حاال که بخی  گذشت، حاال که  

اوضاع ختم به خی  شد، حاال دیگر شاد باش، هر بار  

که یادش یم آمد نقطه ای از سینه اش یم سوخت و  

آه از نهادش بر یم آمد، یک روزی این درد گزنده را  

ر  چشیده بود و هیچکس از آن ب  ده بود، و همی  وتی نی 

 بود که دلش را یم سوزاند.  

سورنا نگایه به سکوت دلخراشش کرد و دلش گرفت،  

از بعد دیدن بخیه ها یک طوری شده بود، انگار دلش  

ر و زمان گرفته بود، بدخلقر نیم کرد، قهر هم   از زمی 

نبود اما ساکت تر شده بود، انگار دل حرف زدن را  

 دیگر نداشت.  

 بود به آرایم غر زد و  همانطور ک 
ی

ه حواسش به رانندیک

 گفت :  

 دلی  آخه این چه وضعشه؟ چرا انقد پکری؟   _ 

 یکم خسته ام. ببخشید.   _ 
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و بعد رویش را برگرداند. هیچکس نمیفهمید چه  

حایل داشت، انگار امیدش دچار مشکل شده بود،  

یگ توی رسش یم گفت روزهای بد تمام نشده و  

نیست بیاید. انگار از جای  روزهای خوب هم قرار  

 نامعلویم داشت انرژی منقر به قلبش وارد یم شد.  

اصال برای چه این بال رس او آمده بود؟ چرا بدبختر و  

بدبیاری دست از رسشان بر نیم داشت؟ هنوز داشت  

توی رسش به جان همه یم توپید که جلوی خودش را  

جاتی نرسیده  گرفت، هیچکس با ناله و شکایت به 

بود، و مهم تر از آن قبال عهد کرده بود افکار سیم را  

به ذهنش راه ندهد، پس برای اینکه به قولش وفادار  

بماند، نفس عمیقر کشید و سیع کرد به جای  

، از اینکه سورنایش را کنار خود داشت لذت   نارضایتر

برده و بخاطر سالمتر اش شکرگذاری کند. کاری که  

یل سخت میشد انجامش داد. داشت  در آن روزها خی

افکارش را تعویض یم کرد که یکهو صدای آهنگ توی  
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ر پیچید. داشتند به خانه ی پدری سورنا یم   ماشی 

رفتند، جاتی که حاج احمد و خانواده اش هم حضور  

داشتند و سورنا قرار بود کشفیاتر را که دیروز یافته  

ویش  بود با او در میان بگذارد و حاال آنقدر به تش

افتاده بود که خدا یم دانست. اگر بازهم پنهانکاری یم  

دار یم شد دیگر دلخوری اش به   کرد و بعد ساحل خی 

ر نیم رفت.    از بی 
 این آساتر

صدای خواننده که بلند شد فکرش را از این قسمت  

آزاد و تمامش را متمرکز کرد روی برطرف کردن  

ک!    دلخوری دخیر

خودش و عشق او ایمان داشت و میدانست  به قدرت  

بازهم میتواند او را رس دماغ بیاورد. خدا رحم کرده بود  

ی نفهمیده بود،   ر همان روزهای اول از این ماجرا چی 

حاال حالش این بود خدا یم دانست اگر او را با گلوی  

 بریده یم دید چه بالتی رسش یم آمد.  
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ک را گرفت و ضمن اینکه آرام آر  ام یم  دست دخیر

 بوسیدش زمزمه کرد :  

انقد بغ کردی که رفتم دنیای موسیقیو زیر و رو   _ 

ر چی برات پیدا کردم!    کردم و ببی 

 و همان لحظه خواننده به زیباتی خواند :   

»مارو به رقص آوردی باز، بداخالق ای بابا دست   _ 

 از این اداها بردار، بداخالق!  

 جون ما رو به لب رسونده کارات! 

 ما رو این ادا و اطوارات!«  کشته 

و تا این را گفت، سورنا با صورتر پرخنده، دستپاچه  

 ابرو باال انداخت و گفت :  

 نه نه! اینجاش به من مربوط نیست!   _ 

چشمان ساحل گرد شده بود، صدای خواننده بلند  

ر یم پیچید و سورنا همراه با بوسیدن   بلند توی ماشی 
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اشت او را همرایه یم کرد. چقدر  دستش ت  خیال د

 به این خوت  در وصف حال و  
ی

عجیب بود که آهنگ

 روزشان یافته بود!   

سورنا که یم دانست آهنگ دارد به قسمت های  

ر را   خوبش یم رسد، از موقعیت استفاده کرد و ماشی 

گوشه ی خیابان نگه داشت، حاال که برگ گلش  

ش یم  داشت رس حال یم آمد، باید خوب رس به رس 

 گذاشت.  

 ساحل با خنده نگاهش کرد و گفت :  

 براچی وایسادی؟!   _ 

دلی  رسیدیم جای حساسش! میخوام خودم واست   _ 

 بخونم.  

 و خییل جدی، آهنگ را از اول آورد.  

ک هنوز ناباور نگاهش یم کرد، یم دانست با ت    دخیر

 اش در این چند روز اذیتش کرده اما چه  
ی
حوصلگ
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میکرد که دست و دل خودش هم دیگر به خندیدن  

نیم رفت، اما حاال درست وقتر که با آن ظاهر دهن  

پرکنش داشت برایش آهنگ یم خواند و مسخره بازی  

وتی از غیب، خالف قبل، انرژی   در یم آورد، انگار نی 

مثبت به تنش وارد یم کرد. شاید هم درست از همان  

یت بست، منبع  لحظه که ذهنش را روی شکوه و شکا

 شادی بخشش فعال شد! کیس چه یم دانست؟!  

سورنا آهنگ را کیم عقب جلو کرد و بعد که به نقطه  

ل دستگاه پخش   ی موردنظرش رسید در حایل که کنیر

را مقابل دهانش یم گرفت، با چشم و ابروتی که یم  

 لغزاند بلند بلند خواند :   

دی تو این چشا رو از  »انگاری آتیش به لبات کشی _ 

 کجا خریدی؟!«  

رسش را پیشش برد و ناغافل غنچه ی رسخ لب هایش  

یتر خواند :    را به کام گرفت و دوباره به شی 
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 »قربون اخم اون چشای براق  _ 

خمتَوخمتو بد اخالق« عجب  
َ
تموم کن اخم و تت

  !
ی

 آهنگ

ک یم    ی بود که داشت توی رس دخیر ر چرخید،  این چی 

از شانس خوبش بود که یک شت  را با این آهنگ  

داشتند خاطره سازی یم کردند، معلوم نبود شیطنت  

های سورنا جو را آنقدر ملموس و لذتبخش کرده و یا  

 خواننده کارش را خوب بلد بود؟!  

» شهرو بهم ریختر دیگه چی میخوای؟ یه توکه پا  _ 

 هم با ما راه نمیای!  

خَمخم  قربون اون چشای برا
َ
 ق تموم کن اخم و تت

  

 ] تو بد اخالق! «  01:09 09.02.21[ 
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رسش را داشت هم ریتم با آهنگ یم تکاند و هر از  

گایه با ریز کردن چشمانش، کیم اخم و لحظه ای  

 هم گازِگاز لِبلب پایینش، رقص صورت انجام یم داد!  

ک خودش را نگه داشت با این کار   هر چقدر دخیر

ر رفت و بلند و ت  وقفه  سورنا تمام   خودداری اش از بی 

 زیر خنده زد!  

 درواقع غش کرده بود از خنده!  

سورنا مانده بود آهنگش را ادامه بدهد و یا قربان  

 صدقه ی گل لبخند او شود؟! 

هر دو را یگ کرد و همزمان که بلند بلند یم خواند به  

سمت او هم خم شد و صورتش را محکم بوسید و باز  

 افزود : 

 دیوونتیم که گفتیم به دست و پاتم   _ 
ی

»خواستر بگ

که داریم میوفتیم ما خاک پاتیم به خدا هزار جور  
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ون اون چشات یه جور ناجور انگاری آتیش به   حی 

 لبات کشیدی تو این چشارو از کجا خریدی  

ون اون چشات یه   ما خاک پاتیم بخدا هزار جور حی 

 جور ناجور«  

هنگش به طرز ت  انصافانه ای با وضعیت شان جور  آ

بود، و سورنا که با آن خلوص برایش یم خواند صدای  

خواننده را به کل محو کرده بود، انگار شعر مال او  

 بود!  

 هاتی که با  
ر ون، ماشی  ت  خیال دنیا، آدم های آن بی 

رسعت از کنارشان یم گذشت و یا رهگذریتر که با  

ک خم شده  تع جب نگاهش یم کردند، به سمت دخیر

و با همان عشقر که توی چشمانش غلغل یم کرد،  

 برایش یم خواند!  

همزمان که صورتش را قاب گرفته و تند تند یم بوسید  

 خواندنش را از رس گرفت و گفت :  
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 تا گفتر بدخواه مدخواه داری این ورا   _ 

  ( دستر روی رگ گردنش کشید و با چشم و ابروتی 

 قلدرانه ادامه داد : )  

شایک شدیم پاشنه رو دادیم باال این ورو تا اون رسو   _ 

 بستیم واست داد زدیم و شیشه شکستیم واست  

ی   به اینجا که رسید چشمانش را دلخور کرد و با دلگی 

 افزود : 

» آخرآخِر ت  معرفتاتی واال بدجوری تا میکنه  _ 

ی   ر مردیم ما  چشمات با ما یه گوشه ی چشیم یه چی 

 آبرومونو واسه تو بردیم «  

ساحل آن وسط ضعف کرده بود از بس خندیده بود،  

قفسه ی سینه اش درد گرفته بود! اما سورنا که دست  

 بردار نبود، گردنش را یم رقصاند و با خنده یم گفت :   

» شهرو بهم ریختر دیگه چی میخوای؟ یه توکه پا   _ 

 ی؟  هم با ما راه نمیا 
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قربون اخم اون چشای براق تموم کن اخم و  

خمتو بداخالق! «  
َ
َ
َ
 ت

دقایقر خییل طوالتر هر دو آنقدر خندیدند، آنقدر  

غم را به سخره گرفتند که بالخره نفس هایشان منظم  

شد و صورت پر خنده ی شان آرام گرفت. چقدر هر  

دویشان به این حال خوِبخوب ت  بهانه احتیاج  

 داشتند.  

سورنا همانطور که دستش را یک طرف صورتش  

گذاشته و زیر چشمش را نوازش یم کرد، با مالیمت  

 پرسید :  

؟   _   آشتر دلی 

و امیدوارانه زل زد به او که داشت ته مانده ی اشک  

های از رس خنده اش را یم زدود. کاش یگ از این  

 لحظات ناب فیلم یم گرفت!  

 قهر نبودم.   _ 
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 اعصابت که از دستم خرد بود.   _ 

نبود! فقط دلم گرفته بود، یه وقتاتی ت  خودی   _ 

ناامید مییسر و دلت به رس میاد، این روزا حال من  

 اینجوری بود.  

ده شد و پکر پرسید:     قلب سورنا فشر

 چرا خوشگله؟ بخاطر چی آخه؟   _ 

گذار به   قبل از اینکه اشکش فرو بچکد با نگایه تاثی 

 و گفت :  سمتش برگشت 

 بیشیر مواظب خودت باش سورنا! خواهش میکنم!   _ 

سورنا نگاه معصومانه اش را تاب نیاورد و ت  دل و ت   

طاقت آغوش برایش گشود، شاید بغض بود که  

 صدای او را هم دورگه کرده بود :  

 _   ! ر ، همه ی همه چی  ر تموم شد دلی   دیگه همه چی 
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و آنقدر مشهود بود که به   هر دو تغیی  کرده بودند 

ر از آن ساحل   خوت  به چشم یم آمد. دیگر هیچ چی 

خشن و ت  خیال نمانده بود، عشق ضعیفش کرده  

 بود.  

 *** 

در باز شد و جوان قدبلندی همراه رسباز داخل آمد،  

  ! ر  داشت بالخره با او روبرو یم شد! مجید راستی 

قبول کرده بود  از ماه قبل که حاج احمد پرونده اش را 

ر مدرک، از نزدیک   و او هم افتاده بود دنبال یافیر

ندیده بودش. هر چه بیشیر در این ماجرا دخیل یم  

شد ندیده از آن پشک بیشیر خوشش یم آمد، هیچ  

 کدامشان حاال دیگر شک نداشتند که او ت  گناه بود.   

ج  رسباز که عقب ایستاد مجید دستش را به سمت حا 

احمد و سورنا دراز کرد تا با همان دستبند دستش  

مصافحه کند. تا روز قیامت به آنها مدیون بود،  
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ر خانواده ی منسجم و   خوش به حال کامران که چنی 

خوایه داشت، گرچه که از خصومت چند ساله   خی 

ی آن دو خی  نداشت اما معرفتر که از پشعمویش در  

 کرده بود.  این چند وقت دیده بود حسات  مریدش  

رسباز خییل به دست دادنشان توجه نشان نداد اما 

 تذکر داد زمان کیم بافر است و زودتر عجله کنند.  

 مجید نگاه رسشار از قدرداتر به آنها پاشید و گفت :  

متشکرم، چه حکم اعدام از روم برداشته بشه، چه   _ 

 نه، تا آخرش مدیون تونم!  

 ش پشم.  به امید خدا حل میشه، نگران نبا _ 

 و سورنا هم لبخند اطمینان بخیسر زد و گفت :  

ون، فقط   _  این چه حرفیه پش؟ معلومه که میای بی 

 یکم دیگه مونده تا اصل کاریو پیدا کنیم.  
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چشمان لرزان و براق مجید نشان یم داد تحت تاثی   

قرار گرفته، او هیچ وقت از رحمت خدا ناامید نیم  

ر دانش و سورنا رس راهش از آن  شد و  حاال قرار گرفیر

ش را داده   معجزه هاتی بود که به رفیقش کامران خی 

 بود!  

وقتر با تمام ذرات وجودش منتظر لطف خدا بود،  

 محال ممکن بود که او هم ناامیدش کند!  

م داشت از اینکه دست رد به سینه ی   اصال خدا رسر

 بنده ای بزند که جز او کیس را 

  

 ] نداشت!  01:09 09.02.21[ 

ون یم   سورنا همزمان که چند ورق عکس از جیبش بی 

 آورد رو به او پرسید :  

کامران حالش چطوره؟ کیس به پر و پاش نیم    _ 

 پیچه؟ مجید لبخندی زد و گفت :  



  

  

   

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

کامران اصال خودشو وارد حاشیه ها نمیکنه، کاری    _ 

قدییم عادتشونه تازه  به کار کیس نداره. زنداتر های 

ر ویل اون انقدر رسش تو کار خودشه   واردارو اذیت کیر

اشه!    که کیس به خودش اجازه نمیده براش مشکل بیر

خب باید میگفت جا خورده بود! حاج احمد نه، که  

در جریان این ماجراها بود، اما سورنا تعجب کرده  

داشت شکل میگرفت  بود، از اینکه یک کامران دیگر 

به وجد آمده بود، اما بیشیر دلش از این یم گرفت که  

برای رس به راه شدن، تاواتر به این سنگیتر پرداخت  

 کرده بود.  

افکارش را پس زد و عکس ها را مقابل مجید چید و  

 گفت :  

 این آدمو یم شناش؟ حاج احمد اضافه کرد :   _ 

ند بار دیدار  این تنها آدم مشکوکیه که با نامزدت چ _ 

 داشته، فکر میکنیم ربط اصیل با قاتل داشته باشه.  
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حاال قلب مجید گروم گروم یم کوبید. آوردن نام  

ر   نامزدش و بعد هم قاتل اصیل حسات  آدرنالی 

خونش را باال برده بود. هنوز هم قلبش بخاطر آن  

 ت  مروت یم کوبید، حتر حاال که بخاطر تهمت  
دخیر

ها افتاده بود، نگران بود تا مبادا  ناروای او پشت میله 

 در غیابش کیس دردرس برایش ایجاد کند.  

با دستاتر لرزان عکس ها را برداشت، یم ترسید با  

 از قبل تنهاتی و ت   
آشنا روبرو شود، یم ترسید بیشیر

 کیس در صورتش کوبیده شود.  

ر که چشمش روی مرد زمخت درون عکس   اما همی 

ون آمد! غریبه بود! او را    نشست نفس حبسش بی 

 نیم شناخت!  

 توان اینکه بازهم از خودی بخورد دیگر نداشت.  

د   همانطور که اجزای صورت مرد را به خاطر یم سیی

 ت  نا لب زد :  
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 نیم شناسمش، یعتر تا حاال به پستم نخورده.   _ 

 حاج احمد گفت :  

ه  توی این مدت چند بار با نامزدت دیدار داشته، ی  _ 

جوراتی داره تهدیدش میکنه، به محتوای مکالمه شون  

ش پیدا کنیم، اما مشخصه که داره رس   نتونستیم دسیر

 موضوغ بهش فشار میاره.  

سینه ی مجید تنگ شد. وارد چه ماجراتی شده بود؟  

آنها از جان او و آن دخیر چه یم خواستند؟ لعنتر  

 ها...  

 سورنا افزود :  

سمت شما اصال آفتات  نمیشه، جز یه بار که قبل   _ 

جلسه ی دادگاه هفته قبلت اومد، انگاری بدجوری  

ر بار اونجا دیدمش،   ، اولی  ترسیده بود از رای قایصر

اومد یکم برگه مَمرگَهرگه به نامزدت نشون داد و با  

توپ پر رفت، تعقیبش کردم رسید به این رس شهر، از  
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بعدش دیگه همه چی نرمال بود، کار و  این جا به  

 ت  حاشیه ی خودشو داشت تا اینکه فرداش  
ی

زندیک

 بازم دیدمش، با نامزدت. اما تو محله ی اونا.  

بازم یکم بحث و حرف بود تا اینکه پریروز یه اتفاق  

 دیگه هم افتاد.  

حاال ت  قراری در وجود مجید به نهایتش رسیده بود،  

مساری ب  ود، دخیر مورد عالقه اش  چهره اش پر از رسر

 چرا باید با گردن کلفتر مثل او دیدار یم کرد؟  

ر خودشو   _  این بار این یاروئه تنها نبود یگ دیگه عی 

آورده بود، نمیدونم یک بود؟ ویل نامزدت بدجوری  

 ازش حساب یم برد.  

حاج احمد نفس عمیقر کشید و در حایل که درک یم  

هیاهوتی توی سینه ی پشک در جریان بود،  کرد چه 

 چند ورق عکس دیگر مقابلش گذاشت و گفت :  
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ر های پشتر اون مغازه این   _  شب حادثه، دوربی 

 تصویرو ثبت کرده.  

ه و تاری بود، کمبود چراغ برق باعث شده   عکس تی 

ی که   ر ر به وضوح دیده نشود. اما تنها چی  بود هیچ چی 

ر دیده میشد   جز در و دیوار و آب جمع شده روی زمی 

مردی بود درشت اندام که کنج دیوار ایستاده بود،  

ر اما نیم رخش دیده یم شد.    پشتش به دوربی 

ر آورد و   حاج احمد خودکارش را تا روی دست مرد پایی 

 گفت :  

به اینجا دقت کن، چهار تا از انگشتاش انگشیر داره   _ 

 که بس بزرگه به خوت  تو عکس افتاده.  

سورنا به عکس هاتی که خودش گرفته بود اشاره زد و  

 گفت :  

حاال اینجا رو نگاه، این یاروئم چار انگشتش انگشیر   _ 

 داره!  
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رنگ از رخ مجید پرید و با ت  طاقتر به عکس ها  

چنگ زد و برداشت. دلش مثل سی  و رسکه یم  

ین رس نچر بود که در این مدت   جوشید این بزرگیر

شان آمده بود، باورش نیم شد این دنیای کوچک  گ ی 

 به این زودی آنها را با متهم اصیل روبرو  

بانش روی هزار رفته بود و   کرده باشد، در حایل که ضر

 چشمانش دودو یم زد تته پته کنان گفت :  

 با.. با رها حرف زدین؟؟ نامزدش را یم گفت.   _ 

 سورنا سکوت کرد و حاج احمد با تاسف گفت :  

راستش پشم نه! متاسفم که اینو میگم ویل بهش   _ 

ه    بدون اینکه از ما بوتی بی 
هیچ اعتمادی نیست، حتر

دار بشه، رسنخ   توی محل تعقیبش میکنیم، اگه خی 

 اصیل به یک آن غیب میشه.  

سورنا که چهره ی زار و از دنیا بریده ی مجید را دید،  

 با دلسوزی گفت :  
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  پش  _ 
ی

اینجوری به نفع خودشم هست، تو میگ

تهدیدش کردن که علیهت شهادت بده، اگه از ما و  

فتمون باخی  بشن ممکنه بیشیر تحت فشارش   پیشر

  . ر  بذارن و یا کال حذفش کیر

ه که اونو وارد ماجرا نکنیم.    بهیر

حرفشان کامال درست و منطقر بود اما چه میکرد که  

، انگار بعد از این همه مدت  حریف دلش نیم شد 

هنوز باورش نشده بود، رها باعث و باتر این حالش  

 بود.  

ر را جمع و جور کرد و   حاج احمد عکس های روی می 

 به عنوان حسن ختام گفت :  

بهش فکر کن، شاید یه روزی یه جاتی دیده   _ 

 باشیش، خییل مهمه که بدونیم کجای زندگیت قرار دا  
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اینم که حکم بازجوتی از این مردو  ره، من فعال دنبال 

م، اینجوری یه قدم بزرگ   از بازپرس پرونده بگی 

میوفتیم جلو و کارمون راحت تر میشه، حداقل  

میفهمیم دنبال یک باید بگردیم اما خوب حواستو  

ون،   جمع کن که محتویات این جلسه به بی 

اللخصوص نامزدت درز پیدا نکنه، چون هر چه پنبه  

 شه، متوجیه؟؟  کردیم رشته می

ر بود، آنقدری که داشت یم ترکید،   رس مجید سنگی 

مگر آن دخیر ساده، همان رهای دوستداشتتر اش،  

اهل این دوز و کلک ها بود؟ چطور یم توانست از  

 ت  رحمانه؟  
ر  پشت خنجر بزند؟ آنهم چنی 

هنوز هم باورش نیم شد، کاش برای یک روز هم که  

میتوانست از این جهنم خالص شده و خودش  شده  

ون برود، شاید آن وقت یم توانست او را به حرف   بی 
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آورده و ماهیت این ماجرای پیچ خورده را کشف  

کند. اما صد حیف که بدجوری دست و پایش بسته  

 بود.  

حاج احمد و سورنا رفتند و رسباز دستش را کشید تا  

ذهنش پر   به سلولش منتقلش کند، در حالیکه تمام 

شده بود از این مرد عجیب غریب. چطور پایشان به  

 اش باز شده بود؟ کدام تکه از پازل گم شده بود  
ی

زندیک

که ربطشان به خودش را نیم فهمید؟ چه کاسه ای  

 زیر نیم کاسه بود؟؟  

 *** 

اشعه ی گرم خورشید که از پس پنجره ها داخل  

  خزید، چشمان ساحل هم ت  هوا باز شد! توی اتاق 

خواب جدیدشان بود! همان خانه ی رویاتی و هیجان  

   ! ر  انگی 
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پنجره ی باِزباز اتاق، نسیم مالییم را به داخل دعوت  

یم کرد، پرده توی هوا تاب میخورد و پرندگان  

برایشان چهچه یم کردند! با همان چشمان باز و بسته  

شکرگذاری  لبخند از ته دیل زد و ت  صدا توی دلش 

ی که بعد از باز کردن چشمانش باید   ر ر چی  کرد، اولی 

 انجام میداد!  

 قدردان بود، خوشر های  
ی

ر این زندیک حاال که از هر چی 

ی به سمتش رسازیر یم شد، نفس عمیقر کشید   بیشیر

ر گل های توی تراس هم به ریه اش   که عطر دل انگی 

 رفت.  

ر کامل و دوستداشتتر شده بود!    چقدر همه چی 

یک دست سورنا بالش زیر رسش و دست دیگرش از  

روی شکمش رد شده بود تا حتر در عالم خواب هم  

سفت او را در حصار خود نگه داشته باشد. ساحل  

باز هم ت  صدا و ت  بهانه خندید و توی دلش هزاران 
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بار از خدا سپاسگذاری کرد، عطر گرم و حامیانه ی  

چید دیگر غصه معنایش را از  او که در مشامش یم پی

دست یم داد. مثل جوجه ای باران خورده خودش را  

د، او که غرق خواب بود   مچاله کرد و بیشیر به او فشر

 و گوتی با صدای توپ هم بیدار نیم شد!  

چهره اش از آن فاصله ی نزدیک خدا میدانست چه  

 مردانه وار یم درخشید.  

پرش، موهاتی که  ته ریشش، چشمان بسته و مژه های 

تاب خورده و روی پیشاتر اش ریخته، همه و همه  

داشت دلش را لرزانده و از نو عاشقش یم کرد، رسش  

 را پیش برد و روی  

بخیه های ناهموارش را بوسید، نه یک بار که هزاران 

بار! به راستر که این مرد لیاقت پرستش را هم داشت.  

ه، درست همان وقتر که  روزهای فاجعه بار گذشت

فکر میکرد ارزشش را از دست داده و دیگر مثل قبل  
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پاک و دست نخورده نیست، روح بیمار و آسیب  

دیده اش را با مهرباتر های خاص خودش تیمار کرده  

بود، وقتر از همه رانده و از همه جا مانده شده بود،  

باز هم این سورنا بود که دستش را گرفته و بدون دادن  

حس ناخوشایندی او را زیر بال و پر خودش   هیچ

گرفته بود. چطور یم توانست این همه خوت  و  

ان کند؟ همان لحظه یگ توی   جوانمردی اش را جی 

 رسش گفت :  

 با تحمل غد بازیاش!   _ 

ک به فکر و خیال توی ذهنش خندید و با دیل   دخیر

یز از عشق دوباره بوسیدش! انگار تنها  وظیفه اش  لی 

ر بود.  سورنا مست خواب و گیج، تحت تاثی    همی 

ک   بوسه های ریز ریز روی گردنش پچ پچی کرد و دخیر

د. انگار از   را در همان عالم خواب بیشیر به تنش فشر

خانه خی  مرگ مادر و   ر بعد آن روزی که توی آشیی
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مادربزرگش را شنیده و به آن بیماری هولناک مبتال  

سایر عادات او تبدیل شده بود  شده بود، این هم به 

یم ترسید یکهو روی تخت دست بکشد و با جای  

 خایل اش روبرو شود.  

ک همانطور که رد بخیه هایش را یم بوسید، پر   دخیر

 رسر و شور زمزمه کرد :  

سورنا؟ اما او آنقدر غرق خواب بود که صدا از پرده   _ 

 ی گوشش عبور نیم کرد.  

 سورنا؟   _ 

 سورنا؟   _ 

 سورنا؟   _ 

آنقدر یک ریز گفت و گفت که بالخره کار خودش را  

 کرد و صدایش به مغز پش مخابره شد.  

 وقتر گفت :   
ی

 لحنش پر بود از گیچ  و خواب آلودیک
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 جاااا..ن؟   _ 

ک مستانه به شور و شعف افتاد، مگر   دل دخیر

ی لذت بخش تر از شنیدن این صدای گرفته ی   ر چی 

 و بود؟!  اول صبچ ا

 بخدا که نبود!  

 سورنا؟ سورنا؟   _ 

..گر؟   _   جااا..ن؟ چ 

ین بود!    آه که حتر اذیت کردن هایش هم شی 

 سورن جون؟!   _ 

 جا..نم دل..بر، جیگر؟ چی یم..خوای؟   _ 

هر آن ممکن بود دوباره پرت دنیای عمیق خیالش  

شود، آنقدر خوابش یم آمد که حتر نیم توانست  

ر  الی پلکش را باز کند  ر وزنه های چند تتر سنگی  ، عی 

 شده بود.  
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 پاشو دیگه!   _ 

به نظر یم رسید این بار صدا راحت تر به مغزش  

 رسیده بود، چون خواب آلود لب زد :  

 دلی  بذار بخوابم، تا صبح بیدار بودم!   _ 

 و ملحفه را روی رس هر دویشان کشید.  

ک را گرد کرد، از کدام صبح   این حرف چشمان دخیر

 یم زد؟  حرف  

خییل طول نکشید که سورنا همزمان که او را محکم به  

د با صدای ت  نهایت آرام و خسته ای  
خودش یم فشر

 گفت :  

ه، ازم نخواه ازت   _   وقتر تو بغلم خوابت میی 

  

 چشم بردارم! تا صبح نگات میکردم.  

 سو...رنا!!   _ 
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ک مثل انبار باروت منفجر شده بود.   صدای  دل دخیر

بانش بدون شک به گوش او هم   کرکننده ی ضر

رسید که با همان چشمان بسته خندید و رسش را  

ک کوچک تو بغیل اش!    بوسید. دخیر

حاال که دیدار چند وقت پیشش با نگار و ماجرای  

ی وجود   ر مجید را هم به او گفته بود، دیگر چی 

داشته باشد. با  نداشت که تشویش برمال شدنش را 

اینکه پدرش درآمده بود تا او را رایصر کرده بود با  

ماجرای مجید توافق کند اما بازهم خوشحال بود که  

ر پنهاتر از او ندارد.     چی 

ساحل با همان دل از دست رفته اش، از آغوشش  

ون آمد و روی تخت نشست، چشمان سورنا هنوز   بی 

دار بوده. چه  بسته بود! انگار راستر راستر تا صبح بی 

 گرماتی به دلش میداد این ابراز عالقه های ت  مثال!  
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همانطور که ملحفه را از رویش یم کشید این بار با  

 صدای بلندتری گفت :  

 _   
ی

سورنااا! پاشو دیگه! حیف روز به این قشنگ

؟!    نیست نبیتر

ر آسمون چقدر آبیه! ابرا همه پنبه ای، گوشه به   ببی 

! پاشو  ر  دیگه!  گوشه اشو گرفیر

 دلی  بخدا خوابم میا...   _ 

 و ادامه ی حرفش بخاطر مستر خواب ناتمام ماند.  

ک که دست بردار نبود، حاال که خانه از   اما دخیر

ی و دلبازی   ر ی برق یم زد و تراش به آن سی  ر تمی 

انتظارشان را یم کشید محال بود اسی  دست های نرم  

 و وسوسه گر خواب شود!  

آرنجش را روی سینه اش گذاشت و همزمان  جفت 

 که به آن تکیه میداد تند و ترغیب کننده گفت :  



  

 _ 
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ک بامزه!   ر خورد! دخیر گوشه ی چشمان سورنا چی 

 داشت گولش یم زد!  

 باشه پس هر وقت درست کردی بیا صدام کن!   _ 

اه  َ_ 
َ
 سورنا، خییل بدی، پاشو دیگه!  اه

 و کیم محکم تر از قبل تکانش داد.  

ت  بود، با هر جان کندتر که بود،  
به هر زور و ضر

تمام توانش را وسط گذاشت تا چشمانش را باز کرده  

و ماه پر ادا و اطوارش را نگاه کند. آخر مگر یم شد او  

ی بخواهد و از سورنایش نه بشنود؟ ر  !  چی 

نیم تنه ی آزادی تنش بود که زیباتی ها اغواگرانه اش  

را با سخاوت به معرض نمایش گذاشته بود و حاال که  

از آن فاصله ی نزدیک داشت نگاهش میکرد، دیگر  

 قدرتر به تن پش بیچاره بافر نیم ماند!  



  

 _ 

  

   

    ماه افتاده در آب                                  

 
 بیدار شدی؟!     یگانه علیزاده 

 انتخاب دیگه ای هم داشتم؟   _ 

ک ریز ریز به حرفش خندید و گفت  :   دخیر

، نمیذارم بهت بد بگذره!   _   تصمیم عاقالنه ای گرفتر

 و هر دو با هم خندیدند.  

سورنا دستش را از زیر ملحفه ها برداشت و روی  

صورت نرم او گذاشت که پر طراوت تر از همیشه یم  

درخشید. وقتر با آن چشمان خمار، آنطور نزدیک و  

خزید مگر چشم  وسوسه کننده توی دلش یم  

ر از او ممکن بود؟    برداشیر

 اینجوری نگام نکن!   _ 

ورانه بیشیر پیش خزید و گفت :    ساحل رسر

 چه جوری؟!   _ 



  

 _ 
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ون آمد     یگانه علیزاده  نفس پش بیچاره از هزار راه صعب العبور بی 

 تا گفت : اینجور خطرناک!  

موهایش از روی شانه هایش رس خورده و روی شکم  

وزاندن در  او ریخته بود و جز شیطنت و آتش س

ی دیده نیم شد.   ر  چشمان خمارش چی 

 چه بالتی   _ 
وقتر قد نفس بهم نزدیک مییسر نمیدوتر

  
ی

رسم میاد! مست و الیعقل میشم برات! هر چی بگ

 میگم چشم!  

  !  انقدر خطرناک نباش! من مقابلت نیستم دلی 

ک کیف کرده بود! چشمانش پر نور یم   دخیر

چانه زده و تمناگرانه زل زده بود  درخشید! دست زیر  

به او و حرف های قشنگ قشنگش! هیچ کس نیم  

ی حرف زده و او را از خود ت   
ر توانست به این دل انگی 



  

 _ 
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خود کند. آن پش جادوی ت  رقیت  در کلماتش     یگانه علیزاده 

 داشت.  

اگه از این تخت خواب دل بکتر قول میدم دخیر   _ 

 خوت  بشم!  
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   یگانه علیزاده 

 و لبخند دندان نماتی تنگ جمله اش بست.  

 فقط رسی پر  
ر
دل سورنا لرزید و به جای هر حرف

استیصال برای خودش تکاند که دیگر نیم دانست با  

ین زباتر هایش چه کند.    او و شی 

، خوابو از رسم پروندی! خوب شد؟   _   بفرما دلی 

ر یم آم ک همانطور که از روی تخت پایی  د و از  دخیر

 اتاق خارج یم شد بلند گفت : 

 عایل شد! حاال بیا بریم تو تراس صبحونه بخوریم!   _ 

سورنا لبخندی به ذوق کالمش زد و سینه اش ماالمال  

ک کوچک، همان   از عطر عشق او شد! آن دخیر

ساحل اخمو زنش شده بود! برای خود خودش! و این  

ین داشت حسات  مستش  یم کرد.   تکرار شی 

صورتش را که شست با اینکه بازهم خوابش یم آمد،  

خانه و روی یگ از کابینت ها نشست   رفت توی آشیی
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   یگانه علیزاده 

ش باشد. او که مثل   تا در نزدیک ترین فاصله به دلی 

فرفره دور خودش یم چرخید و داشت ناشیانه  

بساط صبحانه را فراهم یم کرد، با همه ی اینها  

د، از آن روزی که به  دستش قوی تر از قبل شده بو 

زور او را به خانه اش برده و از او چای طلب کرده  

 بود!  

سورنا همانطور که رسش توی گوشر اش بود یکهو  

 هیجان زده گفت :   

 دلی  بیا اینجا!   _ 

ک داشت میوه پوست یم کرد تا روی کیگ که   دخیر

نت پخته  دیشب به هزار بدبختر و زیر و رو کردن  اینیر

ر کند.    بود، تزیی 

 پر های پرتقال را گذاشت و به طرف سورنا رفت.  



  

  

   

    ماه افتاده در آب                                  

 
   یگانه علیزاده 

چشمان پشک یم درخشید وقتر تلفن را به سمتش  

 گرفت و گفت :  

م واست؟   _  ؟ بگی   از این لباسا دوست داری دلی 

چقدر ساده و معصومانه گفته بود، قبل اینکه از  

ی  جمله اش کیفور شود، چشمش به دخیر برهنه 

توی گوشر افتاد، اخم هایش به یک آن درهم رفت و  

 با عتاب توپید:  

؟   _  این ت  حیا دیگه کیه؟ براچی داری نگاش میکتر

سورنا زیر خنده زد و در حالیکه لپش را یم کشید  

 گفت :  

 من به اون چیکار   _ 

  

 دارم قربونت برم، لباسش قشنگ بو...  

 لباسش خیلیم زشته!   _ 
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 آخ من دور زن جیگر حسودم بگردم!   _ 

اف کن که هم   _  بحث حسادتو نکش وسط، اعیر

 خودش زشته و هم لباسش.  

 خودش خییل زشته ویل لباسش تن تو عالیه!   _ 

ک با اتمام جمله اش مثل یک   چشمان طوفاتر دخیر

! چقدر زود دستش رو   روز مالیم آفتات  شد! اه لعنتر

آب روی آتش شده  شده بود! از اینکه به این رسعت 

بود خجالت زده بود، با گونه های گلگون در حالیکه  

ارت و خندان سورنا طفره یم   از نگاه به چشمان پر رسر

 رفت، چرچر زد و گفت :  

سم، لباسم نخواستم.   _  م به کار می   می 

سورنا با صدای بلند خندید! در حالیکه شانه هایش  

ر پرید و رسی    ع او را  تکان میخورد، از روی کابین ت پایی 
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فت؟ آن هم وقتر با   گرفت، کجا داشت می 

 حسادتش قلقلکش داده بود!  

 بدون اینکه ماچ بدی؟ مگه میشه خوشگله؟!   _ 

  

دنیایشان زیبا شده بود! هر چند که تاوان سختر پس  

 برایشان هنوز اول راهش بود و  
ی

داده بودند، اما زندیک

 گرفته بودند! حا 
ی

ال بهیر از قبل به  درس های بزریک

بومرنگ هاتی که پرتاب یم کردند، حواسشان بود،  

اینکه دیر یا زود اعمالشان برمیگشت آنها را در هر  

ر محتاط تر از قبل کرده بود.    چی 

ک هرگز نمیخواست روزگار و امتحان های   دخیر

 طاقت فرسایش را به طرف خود فرابخواند.  
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یک عمر   یادگرفته بود ت  بهانه شاد بوده و برای 

خوشبختر فقط به عطر تن سورنایش احتیاج  

 داشته باشد.  

ون بر میگشت مثل نسییم روحبخش   هر بار که از بی 

دورش یم چرخید و تصدقش یم رفت، سورنا غش یم  

کرد از خنده و او با طنازی روی نوک پا یم ایستاد تا  

ر را  روی بخیه هایش بوسه زند. تا ابد این رد غم  انگی 

 کوتاه را به یادش یم آورد و  
ی

د که زندیک بخاطر یم سیی

 معجزه ی زنده ماندن او را برایش تازه یم کرد.  

هر وقت که پشک با دلدِل ضعف رفته اش یم گفت  

 : 

دورت بگردم حیف لب و دهن قشنگت نیست که   _ 

 این زخم ناسور ما رو یم بوش؟  

 او با عشقر دیوانه وار یم گفت :   
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حیف این چند لحظه ایه که بدون ماچ و موچ   _ 

بگذره! برای سالمتیت روزی ت  نهایت بار بوسه  

 تجویز میشه حاج سورن!  

 و دل پش بیچاره را مثل طوفاتر قدر یم تکاند!  

به راستر که او تنها جفت روچ خودش بود، کجا یم  

 توانست شبیه او بیابد؟  

ط یک نسخه آفریده شده  بخدا که از هر دویشان فق

 بود!  

  

  

 پایان  

  

اده   ر  یگانه علی 
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   یگانه علیزاده 

 


