
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 یم. بدانم خود دوست را باد و ببینم را دنیا موهایم چتری زیر از ،ها خیلی مثل استمخو ی: مخالصه
 شد! ینم اما ؛استمخو
 !کنند زیباترم و باشند چتر استندخو ینم خشن های فرفری این

 یصاف م یرفت. دلم مو یکتم نم یجوره تو چیکج و معوج ه یموار و حلقه هاناه یموج ها نیا اصال
 بلد باشد. یهوا و دلبر یخواست که پر بکشد تو

 کنند. یکه بخواهند دلبر ستندی! اصال پرواز بلد نیفر را چه به دلبر یها مو
 میداشتنشان برا دوست گرید د،یاش به کمرم رس یبه چشم آمد که بلند شتریبودنش از همان جا ب یفرفر

 محال بود!
 همیشه یگفت یم که تویی ؛شد پیدایتام  خورده باران موهای تاب و پیچ یال به ال از ،بارانی روز یک اما
 !یا دهبو فرفری مو دختر یک عاشق خیالتدر 

 .کند گمراه را باد ،موهایش تاب و پیچ وبگذارد  قدم باز موی با شعرهایتدر  که کسی
 .ببخشی آرامش موهایش خروشان های موج به مهربانت دست با هک ،من شبیه دختری
 !دارند خودشان برای زیادی شاعران فرفری مو دختران

پور-نیعابد-نینازن#
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 تهران - ۱۳۱۹ سال
. باران با هر چه که در توان داشت، به سر و صورتش دیبخش یسرعت م شیباران به قدم ها ریتوانست، در ز یم تا

را که  فشیک ریرا تار کرده بود. زنج دشیشده و د ریفر خورده اش اس یمژه ها یباران به رو زد. قطرات یشالق م
از باران، به  ییرها یبرا یشتریو با سرعت ب تشانه اش انداخ یبه رو یشده بود، با کالفگ زانیاز آرنجش آو

شد و تک و  یضا پخش متوسط گرامافون در ف میمال یقیدر چنگ زد و پا به درون کافه گذاشت. موس رهیدستگ
هم  یبه در چشمانش را به رو هیگذرا به چهره آنها، تک یخورد. با نگاه یدر سالن کافه به چشم م یتوک افراد

 کرده بود. ریتاخ یاش، کم یفرستاد. در روز اول کار رونیب یآسودگ رگذاشت و نفسش را از س
که به  یاش را از در گرفت و با اضطراب هید. تککه ضربان قلبش آرام گرفت، پلکانش را آهسته از هم گشو یکم

بود و سر به  ستادهیا زیبه سن و سال خودش، پشت م یگام برداشت. دختر شخوانیپ زیجانش افتاده بود، به طرف م
از آن را به پشت گوشش  یکه تره ا اشتو لَخـت د یقهوه ا ییکرد. دختر موها یداشت م ادیرا  یزیچ ریز

 یگندمگون و ابروان یپوست یخورد. دارا یبه چشم م فیظر یشدن گوشش، گوشواره ا انیافرستاده بود و با نم
 بود. دهیکننده به صورتش بخش رهیخ یتیبود که جذاب فیظر

کاغذ ماند و به همراه،  یحرکت به رو یب کبارهیخود شد. دستش به  یرو ینگاه ینیجوان، متوجه سنگ دختر
بود،  ستادهیاز او ا یکه در فاصله کم یرنگ دختر اهیدر چشمان درشت و سچشمانش را به باال سوق داد. نگاهش 

گذاشت، خطاب به او  یم شیبه نما را دشیسف فیرد یکه دندان ها یثابت ماند. کمرش را صاف کرد و با لبخند
 گفت:

 !دییبفرما -
جان بر  یب یکه لبخند یبر اندامش افتاد. آب دهانش را پر صدا قورت داد و در حال یاو لرز یبا صدا دخترک،

 :دیلبانش نقش بسته من من کنان نال
 مشغول به کار بشم! نجایهست که من از امروز ا نیهستم. قرار بر ا انیاحمد سویسـ... سالم. من گ -

 رهیخ یخنث یابتدا با نگاه سوی. دختر جوان، با حرف گندیزل زد تا واکنشش را بب شیرو شیمنتظر به دختر پ سپس
 زمزمه وار گفت: نشیبعد آرام آرام لبانش از هم باز شد و با لحن و لهجه دلنش یت کرد. کمبه او، سکو

 !یاوه، پس تو اون فرد استخدام شده ا -
 دراز کرد و ادامه داد: سویدستش را به طرف گ آنگاه

 باهات خوشوقتم! ییهستم. از آشنا یمنم نازل -
 نثارش کرد. ییبایرد و لبخند زانگشتانش فش انیرا در م یدست نازل مانهیصم سویگ
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بلند و  یمرتب کردن موها یشده بود از سر برداشت و برا سیخ یقرمز رنگش را که حساب یکاله بافتن سویگ
نشان داد و از او خواست تا  سویکافه را به گ ریبا اشاره، اتاق مد یرا در آن فرو برد. نازل شیاش، پنجه ها یفرفر

 برود. مادیکیانس یآقاقبل از شروع کار، به مالقات 
اشاره  یکه نازل ییبلند به طرف جا ییتکان داد و با گام ها دییسرش را به نشانه تا ،یاز حرف نازل تیبه تبع سویگ

باز گرداندن  یبه جانش افتاده بود. برا یاز خود نشان نداد. استرس بد یحرکت ستاد،یکرده بود رفت. پشت در که ا
 یکه لرز ی. دستان مشت شده اش را باز کرد. در حالدیکش قیعم یبست و نفسآرامش به افکارش، چشمانش را 

مکث، باالخره چند ضربه آرام  یدر نگه داشت. با کم یشده بود، در فاصله چند سانت جادینامحسوس در دستانش ا
 به در زد.

 شد: شیپاسخ گو یخشک و جد ییکار، صدا نیدنبال ا به
 بله؟! -
اش را با زبانش نمدار کرد و به  دهیبر اندامش افتاد. لب خشک یه پشت در، رعشه امردان یصدا دنیبا شن سویگ

 در چنگ زد. رهیهمراه، به دستگ
که  یزیاتاق دوخت. بر عکس چ انیم زیآمد و چشم به م رونیآرام آرام از پشت در ب سو،یآهسته از هم باز شد. گ در

 کرد. یرا مرتب م زیم یپخش شده رو یبرگه ها ریبه زحضور داشت و سر  زیجوان در پشت م یانتظار داشت، مرد
شکست.  یحاکم در فضا را در هم م نیاش، سکوت سنگ یبوت کهنه چرم مین یمتر یلیچند م یقاب ها یصدا

 یته استکان نکیباال آورد و از پشت ع یسرش را به آرام سو،یگ یقاب کفش ها یصدا دنیچیمرد جوان، با پ
 و با تته پته گفت: ستادیاز او ا یادیدر فاصله نسبتا ز سویشد. گ رهیخ سویمحو به گ یبا اخم فش،یظر
 سـ... سالم! -

 دنیاو انداخت. با د یبه سر تا پا یرا بدهد، نگاه سویکه داشت، بدون آنکه جواب سالم گ یجوان، با حفظ اخم مرد
 گفت: سویکنج لبش خطاب به گ یرا باال انداخت و با پوزخند شیابرو یتا کیناخودآگاه  سو،یسر و وضع ساده گ

 از من ساخته ست؟! ی. کمکدییسالم بفرما -
 یکه سع یشد گرفت و در حال ینداشت و کچل حساب م ییسرش مو انهینگاهش را از سر آن مرد که در م سویگ
 کرد خنده اش را کنترل کند، در جواب به او گفت: یم
کافه بودن. منم خواستم شانسمو امتحان  یاب گارسون براخانم مسئول انتخ هی نجا،یکه اومدم ا روزیراستش د -

 همه منو انتخاب کردن! نیب شونمیو ا نجایاومدم ا نیهم یکنم برا
 احمقانه زد و اضافه کرد: یلبخند د،یخود د ینگاه گنگ مرد را به رو یوقت
 منه! یامروز روز اول کار -
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کت  ریرا که از ز راهنشیپ قهیکند، آرام از جا برخاست.  قطع سویبدون آنکه ارتباط چشمش را با گ انسیکیماد یآقا
که دستانش را در پشت سرش در هم قالب کرده بود، با  یزده بود، درست کرد. سپس در حال رونیاش ب یقهوه ا
چشم  کیدر  سویلبان گ یکه لبخند از رو ودب یگام برداشت. چهره اش آنچنان جد سویبه طرف گ یجد یچهره ا

 گشت. داریشد و ترس در نگاهش پدبهم زدن محو 
مجبورانه  سویو از باال به او نگاه کرد. قدش آنقدر بلند بود که گ ستادیا سویگ یقدم کیدر فاصله  انسیکیماد یآقا

 .ندیرا بب شیسرش را باال گرفته بود تا چهره عبوس مرد روبرو
 لب زمزمه کرد: ری، زکرد یم زیرا آنال سویگ رهیخ رهیکه خ یپس از لحظات انس،یکیماد یآقا
 خانم جوان! ایدنبالم ب -
شد، گام برداشت. با خارج شدن  یتکان داد و به دنبال او که از دفتر خارج م دییسرش را به نشانه تا عانهیمط سویگ

به تعداد افراد حاضر در سالن انداخت و با حفظ نگاه بدعنق  یکل ینگاه انسیکیماد یکافه، آقا ریاز دفتر کوچک مد
کرد و هر  یبه دنبال او حرکت م رانیهمواره متعجب و ح سویبلند به طرف آشپزخانه رفت. گ یی، با گام هاخود

کرد. انگار او هم سر از  یخودش حس م یرا به رو ینازل نینگاه سنگ یشد. از طرف یلحظه کنجکاو تر از قبل م
 آورد. یدر نم انسیکیماد یآقا یکارها

که در آنجا  یو به او چشم دوختند. تعداد زن و مرد دندیانه شد، همه دست از کار کشتا وارد آشپزخ انسیکیماد یآقا
بودند  دهیمشابه هم پوش یبه رنگ خردل یداشتند. زنان، لباس دامن یلباس فرم مشخص یمشغول به کار بودند، همگ

تن کرده بودند. تنها وجه  به رنگ لباس زنان به ییها راهنیو مردان هم پ دیرس یم شانیآن تا سر زانوها یکه بلند
 بسته بودند. شانیلباس ها یبود که به رو ییها شبندیمشترکشان پ

اش را در  رهیت یپوش که موها کیقد بلند و ش یمتفاوت بود. زن هیبود که پوشش اش با بق یهمه آنان، زن نیب در
شد  یاش، جذبه را م دهیو کش یوحش رهیت یخود پوشانده بود. از چشم ها ۱۹۲۰شکل سبک دهه  یکاله ناقوس ریز
 یبزرگتر از حد معمول به نظر م نکشیع نیب هکه به خاطر ذر انسیکیماد یآقا ی. نافذ و خونسرد به چشم هادید

 شده بود. رهیخ د،یرس
اش، خطاب به  یشانیپ یانداخت و با حفظ اخم محو نقش بسته رو سویبه گ ینگاه یچشم ریز انسیکیماد یآقا

 همان زن گفت:
 !د؟یخانم جوان رو استخدام کرد نیشما ا ،ینم شعبانخا -

 نیمتقابال در چشمان خندان و در ع زین سویثابت ماند. گ سویچهره گ ینام داشت، نگاهش به رو یزن که شعبان آن
خجالت زده بند نگاهش را پاره  یو با چهره ا اوردیتاب ن گریکه د ییشد. تا جا رهیخ یخانم شعبان یجد یحال کم
 انداخت. نییسرش را پاکرد و 
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 یدور نماند. اخم آقا انسیکیماد یآقا دیشد که از د یخانم شعبان یمهمان لب ها نیدلنش یلبخند ناخودآگاه
که دستانش را پشت سرش در هم  یکار اوست. در حال سویپررنگ تر شد و مطمئن شد که استخدام گ انسیکیماد

بم و خشک مختص به  یبا صدا یشعبان نمبه خا رهیباال رفته خ یقالب کرده بود، سرش را باال گرفت و با ابروها
 خودش زمزمه وار گفت:

 !م؟یشه چند لحظه با هم صحبت کن یم -
 یکت و دامن گلبه یبه رو یسرش را به نشانه مثبت تکان داد. دست انسیکیماد یتنها در جواب آقا یشعبان خانم

 رفت. رونیآشپزخانه ب بلند و استوار از یی. سپس با گام هادیرنگ خود کش
*** 

هم خونسردانه  یکرد. خانم شعبان یم یاش، طول و عرض دفترش را ط دهیبلند و کش یبا گام ها انسیکیماد یآقا
 کرد. یخورد تماشا م یکه حرص م یو او را در حال ستادهیا یدر گوشه ا

 کرد باال نرود گفت: یم یسع که ییبا صدا ،یو رو به خانم شعبان ستادیاز حرکت ا انسیکیماد یآقا ناگهان
 !د؟یدیچرا قبل از استخدام اون دختر نظر منو نپرس -

 جواب داد: نهینازک کرد و دست به سـ یکنج لبش نشسته بود، پشت چشم یکه پوزخند یدر حال یشعبان خانم
 گارسون از شما نظر بپرسم! هیاستخدام  یبرا دمید ینم یازیمنه. ن یها تیاستخدام از مسئول -
 گفت: یخونش به جوش آمده بود، با تند یکه از جواب خانم شعبان انسیکیماد یقاآ
 !دیرو استخدام کن یرانیدختر ا کی دیاما شما حق نداشت -

 ستادیا نهیابروانش در هم گره خورد. طلبکارانه دست به سـ انسیکیماد یحرف آقا دنیناخودآگاه با شن یشعبان خانم
 :دیبه او توپ یشده بود، حرص لیمتما انسیکیدما یکه به سمت آقا یو در حال

هم  هی یرانیا هیبه عنوان  ،یهمه کارکن ارمن نیا نیدارم که در ب نویکافه حق ا نیشما در ا کیمن به عنوان شر -
 زبون در کنار خودم داشته باشم!

 یرد شده خانم شعباندر چشمان گ رهیبرافروخته خ یکرد و با چهره ا تیعصبان یاز رو یخنده ا انسیکیماد یآقا
 طعنه زنان گفت:

 بمونه! نجایکه منو متقاعد کنه که اون ا ستین یلیدل نیمسلط هستن. ا یبه زبان فارس نجایهمه در ا -
. نگاهش را از فک منقبض شده او گرفت و ستادیا انسیکیماد یآقا یمتر یدر فاصله چند سانت یبار خانم شعبان نیا

 :دیاش غر دهیبه هم چسب یدندان ها یو از ال دیکش یقیدر چشمانش ثابت ماند. نفس عم
کنم و  یکارو م نینگه ندارم. من ا نجایتا هم وطن خودمو ا دیکن یکشور خودم بهم نه یتو دیشما حق ندار -
 مونه! ینم یحرف گهید
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 خارج شد. تیریعقب گرد کرد و از دفتر مد انسیکیماد یدر برابر نگاه بهت زده آقا سپس
 یچشم دوخته بود. در حال و هوا ابانینشسته و از پنجره به خ یصندل یاز کافه به رو یانه در گوشه امظلوم سویگ

 سرش شد. یباال یکه متوجه شخص دیچیپ یشده اش م زانیآو یخود، مضطرب انگشتش را به دور تار مو
رد. ناگهان مثل فنر از درهم گره خو یخانم شعبان نیسرش را باال گرفت که نگاهش با چشمان پر تسک کنجکاوانه

 و من من کنان گفت: دیجا پر
 سالم! -

 گشت. داریبر لبانش پد نیدلنش یخود به خود گره ابروانش باز شد و لبخند سویاز واکنش گ یشعبان خانم
را باال انداخت و دست  شیابرو یتا کیرنگش  اهیدر چشمان درشت س رهیتر شد و خ کینزد سویبه گ یقدم آنگاه
 :دیطاب به او پرسخ نهیبه سـ

 بود؟! یاسمت چ -
 لب زمزمه کرد: ریرنگ و رو رفته اش بود، ز یبوت ها میبه ن رهیانداخت و در همان حال که خ ریسر به ز سویگ
 !سویگ -

 :دیپرس گریبار د یشعبان خانم
 ؟یچ یسویگ-
 :دیگنگ نال یبار سرش را باال آورد و با نگاه نیمتوجه منظورش نشد. ا سویگ
 هان؟! -

 حوصله گفت: یچشمانش را در حدقه چرخاند و ب یشعبان خانم
 !ه؟یچ تیلیکه فام نهیمنظورم ا -
انداخت و  ریسرخ شده دوباره سر به ز ییشده بود، خجالت زده با گونه ها یکه تازه متوجه منظور خانم شعبان سویگ

 دفعه قبل جواب داد: یبه همان آرام
 هستم! انیاحمد سوی. گانیاحمد -

او  یلب تکرار کرد. سپس نگاهش را از سر تا پا ریچند بار نامش را ز رد،یبدون آنکه نگاه از او بگ یشعبان خانم
 خونسرد خطاب به او گفت: یکرد، ناغافل با ظاهر یکه پشت به او م یگذراند و در حال

 !میارد ادیز یلباساتو عوض کن. امروز مشتر عیآشپزخونه ست. برو اونجا سر یرختکن کنار ورود -
شد قدم از قدم بر  یکه از او دور م یبه خانم شعبان رهیباشد، همان جا خشکش زد. خ دهیکه انگار اشتباه شن سویگ

 د،یرا همچنان در همان حالت د سویگ یبه پشت سر خود چشم انداخت. وقت یلحظه ا یبرا ینداشت. خانم شعبان
 :فته او گبلند خطاب ب ییرا باال انداخت و با صدا شیابرو یتا کی
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 !گهید ایکنه. دِ ب یبر و بر من رو نگاه م سادهیجور وا نیهم -
 یپر گشود و پا به پا یبه سمت خانم شعبان یوصف نشدن یبه خود آمد. با شاد یخانم شعبان یناگهان با صدا سویگ

 او به سمت آشپزخانه رفت.
*** 

 یسرمه ا یبر لبانش نشست. سارافن تیرضا یواز ر یو به همراه لبخند دیلباسش کش یبه رو یدست نهیدر آ رهیخ
رنگ به تن  دیساده و سف یپوشش دستانش لباس یآن برا ری. در زدیرس یم شیزانوها نییاش تا پا یرنگ که بلند

 ن،یشد. به خاطر هم یم پیدستانش ک چپنهان بود و به دور م یکش یدارا شیها نیآست یکرده بود که انتها
رنگ به پا کرده بود تا  یو مشک میضخ یلباس هم جوراب ریکرده بود. در ز داید پپف مانن یحالت شیها نیآست
 نشود. انینما انشیعر یپاها
گذاشته بود برداشت.  نهیآ یرا که جلو یرنگ دیسف ی. سپس روسردیرنگش کش اهیس یبلند فرفر یدر موها یدست

بلند تر از آن بود که  شیرده بود، اما موهابه سر ک یرا به سر کرد و گره اش را در پشت گردنش زد. روسر یروسر
 شده بود. زانیچهره اش آو یرو رفر خورده اش هم ب یپنهان بشود. چند تار از موها یروسر ریدر ز

کرد. خانم  دایدر درگاه حضور پ یکرد، در باز شد و خانم شعبان یم یهمان طور که چهره خود را بررس ناگهان
و خجالت زده دستانش را  عانهیمط سویانداخت. گ سویگ یگذرا از سر تا پا ینگاه از حس، یعار یبا چهره ا یشعبان

 انداخته بود. نییدر هم قالب کرده و سرش را پا
 بلند گفت: ییکرد، با صدا یکه پشت به او م یتفاوت نگاهش را از او گرفت و در حال یب یشعبان خانم

 رو بهت گوشزد کنم! ییزهایچ دی. باایدنبالم ب -
 از اتاق رختکن خارج شد. یدستپاچه، تند و تند سرش را به نشانه مثبت تکان داد و به دنبال خانم شعبان وسیگ

کرد.  یها عبور م یگرد مشتر یها زیم انیداشت و از م یگام بر م سویخاص، جلو تر از گ یتیبا جد یشعبان خانم
 در همان حال دهان باز کرد و شروع به حرف زدن کرد:

 نی. ایداشته باش یها و دسر ها شناخت کاف یدنیبه نوش دیشه. با یو دسر سرو م یالن فقط قهوه، چاس نیا یتو -
 کنه! ییها رو راهنما یتا در صورت لزوم مشتر هیهر گارسون فهیوظ

و  ستادیاش ا یمتر یگرد شده از ترس در فاصله چند سانت یهم متقابال با چشمان سوی. گستادیاز حرکت ا ناگهان
 به او چشم دوخت. پرسشگر

 دنیشد. با د رهیو موشکافانه به سر انگشتش خ دیکش زیم یبه رو حرف انگشت اشاره اش را نرم یب یشعبان خانم
 را پشت سر هم صدا زد: یکج کرد و شخص یاز ذرات غبار، چهره اش مچاله شد. سرش را به سمت یتعداد اندک

 !اری! ساتاریسات -
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ارتباط  گریکه به سالن د یجوان و الغر اندام دستمال به دست از در یناگهان پسر ،یخانم شعبان ادیدنبال فر به
 جواب داد: یآمد و تته پته کنان خطاب به خانم شعبان رونیداشت، ب

 بله خانم؟! -
در  رهینام داشت قرار گرفت. خ اریکه سات یپسر جوان یو درست در روبرو دیچرخ شیپاشنه پا یبه رو یشعبان خانم

 لب گفت: ریاو، انگشتش را باال گرفت و خطاب به او زچشمان 
 !یجا انداخت نویا ادیبه نظر م -

 :دیلب نال ریوا رفته ز یا افهیانداخت و با ق ریسر به ز اریسات
 کنم! یم زیاالن تم د،یببخش -

خواست تا او را  سویباال انداخت و دوباره به حالت قبل بر گشت. در همان حال با اشاره سر از گ ییابرو یشعبان خانم
و به او چشم دوخته  دیکش یدستمال م زیم یکه به رو یدر حال رهیخ رهیکه خ ارینگاه از سات سویکند. گ یهمراه

 او حرکت کرد. یرساند و پا به پا ینبلند خودش را به خانم شعبا ییبود، گرفت و با گام ها
عقب هل داد و قدم به درون سالن دوم گذاشت.  آن را به ش،یرو شیکم به درب بزرگ پ یبا فشار یشعبان خانم

 زده وارد سالن شد و کنجکاوانه به دور و برش چشم انداخت. رتیمتعجب و ح یبا نگاه زین سویگ
محو بر گوشه لبش  یناخودآگاه پوزخند د،ید ریاو را متح یانداخت و وقت سویبه گ ینگاه یچشم ریز یشعبان خانم

 شده اشاره کرد و گفت: دهیمرتب و چ یها زیجا خوش کرد. آنگاه با دست به م
 سالن هم مخصوص سرو غذاست! نیا -

 اضافه کرد: سپس
و رقـ*ـص  یشه. محوطه پشت کافه هم اغلب شبا مهمون ینفر شامل م ۱۴۰هر دو سالن مجموعا  تیظرف -

 !؟ی. متوجه شدیاشرو داشته ب یو فرنگ یوطن یاز مهمونا ییرایپذ یآمادگ شهیهم دیشه؛ پس با یداده م بیترت
 :دیآمد، نال یکه انگار از قعر چاه در م ییسرش را تکان داد و در همان حال با صدا عانهیمط سویگ
 بله خانم! -

رنگش ماند.  اهیدر چشمان س رهیخ یو تا لحظات دیبود، چرخ ستادهیکه در پشت سرش ا سویبه سمت گ یشعبان خانم
 پلک زد و در همان حال زمزمه وار گفت: یبه آرام یخنث یبا نگاه ،یطوالن یآنگاه پس از مکث

 !ینکن مونمیپش دوارمیام -
قصد گرفتن  یباز در همان حالت ماند. سپس کم کم به خود آمد و انگار که شخص بایتقر یبا دهان یتا لحظات سویگ

 گفت: یشغلش را دارد، تند و تند خطاب به خانم شعبان
 نم!ک ینم مونتونیخانم، پش دیمطمئن باش -
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 قدردان ادامه داد: سپس
 !دیفرصت رو داد نیازتون ممنونم که بهم ا -
خود فرو  ینگذشت که دوباره در ظاهر جد یا هیاما ثان دید یاز لبخند را بر لبان خانم شعبان یبه وضوح رد سویگ

 سالن تنها گذاشت. انیرا در م سویحرف، گ یرفت و ب
*** 

 !۲شماره  زیم یقهوه ها رو ببر برا نیا ایب سو،یگ -
نمانده بود، با پشت  شیدر پاها یکه رمق یگرفت. سپس در حال شهیپشت ش ینگاهش را از منظره باران سویگ

را در دست  یشکالت کیاز ک یدو فنجان قهوه، به همراه برش یحاو ینیاش را پاک کرد و س یشانیدستش عرق پ
 یکی یکیحوصله  یبودند، رفت و ب هت حاضر در کافنفرا نیکه آخر یبلند به طرف زوج ییگرفت. آنگاه با گام ها

 گذاشت. زیم یفنجان ها را به رو
خطاب به  حیمل یرا بست و با لبخند شیرو شیدفتر پ یداد. نازل هیتک شخوانیپ زیکارش تمام شد، خسته به م یوقت
 گفت: سویگ
 . روز اول چطور بود؟!یخسته نباش -
خورد، با سر انگشت به پشت گوشش  یچشمانش تاب م یم در جلورا که مزاح یشده ا زانیآو یتار مو سویگ

 لب جواب داد: ریکرد و در همان حال ز تیهدا
 امروز استثنا بود؟! ایقدر شلوغه  نیا شهیهم نجایاز کت و کول افتادم. ا -

 کینزد سویآمد. همان طور که خودش را به گ رونیب شخوانیو از پشت پ دیخند زیر سو،یحرف گ دنیبا شن ینازل
 خندان گفت: یکرد، با چهره ا یم
 !هیطور نیا شهیهم نجایا ،یکرد یم نجاشویفکر ا دیبا گهید -
خود شد. کنجکاو به دور و اطرافش چشم انداخت که نگاهش با چشمان  یبه رو ینگاه شخص ینیمتوجه سنگ سویگ

بود، بر خالف او  ستادهیا یشعبان که در کنار خانم انسیکیماد یکرد. آقا یدر هم تالق یمند خانم شعبان تیرضا
 گرفت. ینم سویاش نقش بسته بود و چشم از گ یشانیبر پ ظیغل یاخم

شد و درست  کینزد سویکوتاه و شمرده به گ ییبا گام ها انس،یکیماد یآقا ظیتوجه به چهره پر غ یب یشعبان خانم
 سویدر چشمان گ رهیخاص خ یو با آرامشگشاده از هم باز شد  یقرار گرفت. کم کم لبانش به لبخند شیدر روبرو

 گفت:
 !یداشت ی. روز پر کارزمیعز یخسته نباش -

 ادامه داد: سویکرد و خطاب به گ ینامحسوس به پشت سرش اشاره ا سپس
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 !ینگه دار دمیرو سف ایبعض شیهمچنان پ دوارمیام -
خود کرد و تنها  یدر مهار خنده  یشده بود، به زور سع «ایبعض»از تلفظ  یکه متوجه منظور خانم شعبان سویگ

 تکان داد. دییسرش را به نشانه تا
 رونیآمد. تا پا از کافه ب رونیاز کافه ب یاز کارکنان و از جمله خانم شعبان یساعت کار، با خداحافظ افتنی انیپا با

از سر  یخندعطر باران، لب ی. با استشمام بودیکش قیعم یهم افتاد و از ته دل نفس یگذاشت، چشمانش به رو
دوباره  یشد که هر لحظه آماده بارش یاهیس یابرها هب رهیگشت. سرش را باال گرفت و خ داریلـذت بر لبانش پد

 یل یکافه، ل یپر آب جلو یچاله ها یشانه اش جا به جا کرد و از رو یرا به رو فشیک ریبودند. در همان حال، زنج
 .دیکنان پر

و در لحظه  دیرا شن یزنگ دوچرخه ا یخود، صدا یگهان در فاصله چند مترخود بود که نا یدر حال و هوا سویگ
که  یمچاله شده، در حال یبا چهره ا سویشده بودند. گ نیبه خود آمد که همراه با صاحب دوچرخه پخش بر زم یا

 یقدم کیماند که در فاصله  رهیجوان خ یمرد ینشست. ناگهان چشمش به رو نیزم یبر رو د،یمال یرا م شیبازو
سرش را باال آورد و  یکرد. مرد جوان، به آرام یاش آب چکه م ییطال یپر آب افتاده بود و از موها یاو، در چاله ا
داد تا آب  یدوخت. همان طور که دستانش را در هوا تکان م سویرنگ گ اهیاش را به چشمان س یچشمان عسل

 گفت: ظیغل یمحو بر لب نشاند و با لهجه ا یلبخند سویبه گ رهیپخش شوند، خ افمانده به اطر یباق یها
 خانم. حالتون خوبه؟! دیجمع کن شترحواستونویبهتره ب -
 لب غرغر کرد: ریاز جا برخاست و در همان حال خطاب به او ز یبا حفظ حالت صورت خود، به سخت سویگ
دوچرخه  دیرو دار ادهیپ یتو دیستیمتوجه ن ادی. به نظر مدیجمع کن شتریحواستونو ب دیکه با دییشما نیانگار ا -

 !دیکن یم یسوار
 داریدندان نما بر لبانش پد یناخودآگاه لبخند سویگ یخود، از حاضر جواب یکنون تیتوجه به وضع یجوان، ب مرد

دست دراز کرد و  یفرو برد. با خونسرد شانشیپر یآمد و چنگ در زلف ها رونیآب ب یگشت. سپس از چاله 
 یدر هم تالق سویبا چشمان طلبکار گ هشبلند کرد. سرش را باال گرفت و دوباره نگا نیمز یدوچرخه اش را از رو

 یبه رو یدست ظ،یغل یو بند نگاهشان را پاره کرد. با اخم اوردیتاب ن سویدر همان حالت ماند که گ یکرد. تا لحظات
 شانه اش انداخت. یرا به رو فشیک ریو زنج دیلباسش کش

بلند از او دور شد. بر خالف او، مرد جوان  ییش را به آن مرد جوان کرد و با گام هاپشت ،یحرف چیبدون ه سپس
شد. ناگهان در آن حال و  یقدم از قدم بر نداشت و رفتن او را تماشا کرد که لحظه به لحظه از او دور و دور تر م

 یدر حال سویاز آب شد. گ سیتمام سر و بدنشان خ هینکرد که در عرض چند ثا دنیشروع به بار یدیهوا، باران شد
که همچنان او را  یبود، ناخودآگاه به عقب برگشت و به مرد جوان دهیاش چسب یشانیتاب خورده اش به پ یکه موها
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بود،  ستادهیباران ا ریدوچرخه به دست در ز ده،یاو که مانند موش آب کش دنیکرد، چشم دوخت. با د ینظاره م
 آن مرد دور نماند. دیش بست که از دمحو بر لبانش نق یلبخندناخواسته 

شد. مرد  یشهر آوار م یاز دل آسمان به رو ییها زهیطاقت فرسا شده بود و به مانند سنگ ر گریباران د شدت
جدا  نیرا از زم شیدر هم، سوار بر دوچرخه شد. هنوز پا یا افهیزودگذر به دور و اطرافش، با ق یجوان با نگاه

موشکافانه و  یخود در آن افتاده بود، شد. با نگاه شیپ یقیکه تا دقا یآب یدر چاله  یزینکرده بود که متوجه چ
 یقهوه ا ءیزانوانش نشست و دست دراز کرد تا ش ی. آرام به روستادیچاله ا یشد و روبرو ادهیکنجکاو، از دوچرخه پ

کتابچه را گشود و به  ،یا خونسرد. بدیباال پر شیابرو یتا کیآب،  انیدر م یکتابچه کوچک دنیرنگ را بردارد. با د
صفحه نوشته شده بود، ناخودآگاه سرش را باال آورد و به  نیکه در اول ینام زنانه ا دنیاولش نگاه کرد. با د هصفح

 شد. رهیانداخت، خ یبود و با لبخند به پشت سرش چشم م ستادهیقبل در آنجا ا یتا لحظات سویکه گ ییجا
*** 
را در  دیکل د،یلرز یکه م یآورد و در حال رونیب فشیرا از ک دیزده از سرما و باران، کل خی یو ناتوان، با دستان خسته

به هم خورد که  یبلند و ناهنجار یگذاشت و در با صدا اطیپا به درون ح عیسر اط،یقفل چرخاند. با باز شدن در ح
داد  یرفت صدا یکه انتظار م یزیق چکار، طب نی. به دنبال افتدیهم ب یناخودآگاه چشمانش به رو سویباعث شد گ

 گفت: یم سویخانم جان از درون خانه به هوا رفت که خطاب به گ
 نزن بهم! یطور نیدر صاحب مرده رو ا نیصد دفعه گفتم ا -
فرار از باران، به درون خانه پناه  یشانه اش جدا کرد و برا یرا از رو فشیک ریمچاله شده، زنج یا افهیبا ق سویگ

وارد راهرو شد.  دیچک یم شیرا از پا در آورد و همان طور که آب از سر و رو شیورود به خانه، بوت ها نیحبرد. در 
 زانیزده شده بود، آو واریبه د نهیکه در کنار آ یکوچک یاز چوب لباس ش،یو پالتو یرا به همراه کاله بافتن فشیک

 تاب خورده اش فرو برد.و  چیپ یزلف ها انیکرد و همان طور که عادت داشت، چنگ در م
دست لباس  کیرا از تن جدا کرد و  سشیخ یلباس، به سمت اتاقش قدم برداشت. لباس ها ضیبه قصد تعو آنگاه
که خودش را  یرفت و در حال نهیآ یبود، به تن کرد. سپس روبرو میضخ یبلند و جوراب یقبا کیکه شامل  یراحت

بلند  یاز موها یچشم بردارد، تره ا نهیدر آ خودبرداشت. بدون آنکه از  کرد، دست دراز کرد و شانه اش را یبرانداز م
 یرا زمزمه م یلب با خود آواز ریشانه را در آن فرو برد. در همان حال ز یرنگش را در دست گرفت و به آرام اهیس

 کرد.
 :دیپشت در به گوش رس لرزان خانم جان از یدر آن حال و هوا، چند ضربه به در خورد و به دنبال آن، صدا ناگهان

 !سو؟یگ -
 به در جواب داد: رهیمتوقف کرد و خ شیحرکت شانه را در موها سویگ
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 تو خانم جان! دییبفرما -
محو،  یبا لبخند سویشد. گ انیخانم جان در درگاه نما دهیو قامت خم دیدر چرخ رهیدستگ سو،یدنبال حرف گ به

 شد. یم کیه او نزدگذرا به خانم جان انداخت که عصا زنان ب ینگاه
به  رهیخود، خ یته استکان نکی. آنگاه از پشت عستادیا شیبه عصا هیتک سو،یگ یقدم کیجان در فاصله  خانم

بر چهره اش نشست. در همان حال  نیدلنش یاش آرام آرام به باال رفت و لبخند دهیچروک یلب ها یانتها سو،یگ
 یروبرو یچوب یو او را به سمت صندل دمتوجه منظور او ش وسیگرفت. گ سویدست دراز کرد و شانه را از دست گ

نشست.  نیزم یپشت به خانم جان بر رو زین سویگ ،یصندل یکرد. با نشستن خانم جان به رو تیاش هدا نهیآ
را ساکت  سویهمچنان گ یبعد، وقت یقیفرو برد. دقا سویخشک گ مهین یخانم جان در کمال آرامش، شانه در موها

 و لب گشود: اوردیت نخود طاق دید
 امروز چطور بود؟! یکن فیمن تعر یبرا یخوا یخب، نم -
 لب زمزمه کرد: ریتلخ بر لب نشاند و ز یامروز، ناخودآگاه لبخند یادآوریبا  سویگ
 کردم سخت تره! یکه فکر م یزیبد نبود. از چ -

 گفت: لب ریو در همان حال ز دیدست کش سویگ یموها یجان نوازشگرانه به رو خانم
 بهتره! یلیخ ینظام گاهیاون پا یحداقل از کار کردن تو -

. چشمانش از اشک نمدار شد دیجمع شده بود، دست از شانه کردن کش شیدر گلو یمیقد یکه بغض یدر حال آنگاه
 :دینال سویلرزان خطاب به گ ییو در همان حال با صدا

 دلم! اگه مهرداد زنده بود... زیعز یدینکشسالها  نیا یکه تو ییمن! چه زجر ها یکوچولو سویاوه گ -
خانم جان که صورتش از  دنیبه عقب سر چرخاند و با د سوینتوانست حرفش را ادامه دهد. با سکوت او، گ گرید

به پشت  یدل شکسته سر فرود آورد و هر چه عشق و محبت داشت در بـ..وسـ..ـه ا زیشده بود، خود ن سیاشک خ
مرحوم پدرش مهرداد  ریکه تصو گشرنگ مادر بزر یشیدر چشمان م رهیکرد. سپس خ یاش، خال دهیدستان چروک

 تکان داد و گفت: نیکرد، سرش را به طرف یم یرا در ذهنش تداع
 !یکن تیگذشته هم خودتو و هم منو اذ یادآوریخواد با  یدونم خانم جان. نم یم -

 یگذرا به خانم جان که با گوشه روسر یت و با نگاهاز جا برخاس سویانداز شد. گ نیزنگ، در فضا طن یصدا ناگهان
 کرد، از اتاق خارج شد. یرا پاک م شیرنگش اشک ها دیسف

را که  یرا بپوشاند. آنگاه چتر شیبود، برداشت و به سر کرد تا موها زانیآو یجا لباس رهیگلدارش را که از گ چادر
اش را به  ییکه دمپا یگذاشت. در حال اطیودن آن، پا به حدرون راهرو گذاشته بود را برداشت و با گش واریبه د هیتک
بدون  ستاد،ی. پشت در که ادیباران به سمت در دو ریاز ز عیسر رد،یکامال درون آن قرار گ شیتا پا دیکش یم نیزم
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شدن در منتظر باز  واریبه د هیشد که تک انیدر درگاه نما یمکث آن را باز کرد. ناگهان قامت بلند مردانه ا یلحظه ا
پرسشگر  ش،یها ژهباران به م یتار از برخورد قطره ها یدیاو گذراند و با د یکنجکاوانه نگاه از سر تا پا سویبود. گ

 :دیخطاب به او نال
 !یشد سیخ یتو که حساب ایب نجا؟یا یاومد یبارون راه افتاد نیا یتو ل؟یسه -
 سویاز کنار گ د،یبگو یزیبدون آنکه چ لیارد شود. سهو لیدر کنار رفت تا سه یاز جلو ش،یدر ادامه حرف ها سویگ

 گذرا به چهره متعجب او به سمت خانه قدم برداشت. یگذشت و با نگاه
تفاوت او، به دنبالش وارد خانه شد. چادرش را از سر برداشت و حوله به دست به نزد  یتوجه به نگاه ب یب سویگ

 یلبخند مچهیگرفت و در همان حال با ن لیسه یرا روبروو خانم جان رفت که در اتاقش بودند. حوله  لیسه
 خطاب به او گفت:

 سر و صورتتو خشک کن! ریبگ نویا -
 یب سوی. گدیصورتش کش یحوله را از دستش گرفت و به رو ندازد،یب سویبه سمت گ ینگاه میبدون آنکه ن لیسه

 چشم دوخت. لیبه سه ،یشانیمحو بر پ ینشست و با اخم نیزم یحرف در کنار خانم جان به رو
پر مهر دهان باز کرد و نجوا کنان خطاب به او،  ینظر گرفته بود، با لحن ریرا ز لیجان که تمام حرکات سه خانم

 سکوت سرد حاکم بر جمع را در هم شکست:
 یوقت از سرما هیمادر؟  نجایا یاومد یپا شد یدیشد نیبارون به ا یسر و وضع اونم تو نیشده که با ا یچ -

 ؟یتب نکن دیشد
در چشمان خانم جان با  رهیکه به تن کرده بود گذراند و خ یبا حرف خانم جان، نگاهش را از لباس نظام لیسه

 دندان نما جواب داد: یلبخند
 نی. اامیشما هم که زمان و مکان نداره! هر موقع وقت داشته باشم م دنی. ددنتونیبودم د ومدهیوقت بود ن یلیخ -

 !نجایراست اومدم ا کیکه دعوت بودم،  یشیشد که از هما
 زمزمه کرد: لیباال رفته خطاب به سه یجا به جا شد و با ابروها شیکنجکاوانه در جا سویگ
 !ش؟یهما -

 حوصله جواب داد: یپلک زد و ب نیسنگ ل،یسه
 ارتش آلمان! یها یروزیبه افتخار پ شیهما هیآره.  -
تر از  ظیغل لیشد که باعث شد اخم سه شیصدادار مهمان لب ها یناخودآگاه پوزخند ل،یحرف سه دنیبا شن سویگ

 گفت: سویزد خطاب به گ یموج م شیکه در صدا یچشمانش را تنگ کرد و با طعنه ا لیقبل شود. سه
 !؟یزن یم شخندین یجور نیا زهیدر برابر عظمت آلمان ناچ هیروس نکهیگفتم؟ نکنه از ا یخنده دار زیچ -
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 ادامه داد: سویگ یدر چشمان کفر رهیخ نهیکرد و دست به سـنازک  یپشت چشم آنگاه
 !ارهیاروپا به تصرف خودش در م یها کشور هیبه موقعش آلمان اون جا رو هم مثل بق -
 یکرد باال نرود از ال یم یکه سع ییکه انگشتانش در کف دستش جمع شده بود، با صدا یمتعصب، در حال سویگ

 :دیاش غر دهیبه هم چسب یدندان ها
فهمم  یشدن کشورمون؟ من منظورتو خوب م هیمهم و تجز یاز دست دادن منطقه ها متی! به ق؟یمتیبه چه ق -

 وقت وطنم رو فراموش نکردم! چیبزرگ شدم؛ اما ه یشورو یلعنت ینظام گاهیاون پا ی. درسته که من تولیآقا سه
که از  سویر و اطرافش چشم انداخت. گنگاه از او گرفت و به دو سویگ یحرف ها دنیعالقه از شن یب ل،یسه

خشم را در درونش خاموش  یشد و شعله ها یخانم جان آب سرد یحرکات او کفرش در آمده بود، ناگهان صدا
 کرد.

 !اریبردار ب یبرو دو تا استکان چا زا،یچ نیصحبت کردن درمورد ا یپاشو به جا -
 اضافه کرد: یجد یبا لحن لیرو به سه آنگاه

 نکن. مگه به خواست خودش اونجا موندگار شده؟! تیقدر دخترمو اذ نیبسه. ا هگیتو هم د -
 قدم از قدم برنداشت: لیسه یخواست از اتاق خارج شود که با صدا یاز جا برخاست و به قصد آوردن چا سویگ
 خوام برم! یم ست،یالزم ن -

تکان داد و  نیداد، سرش را به طرف یرا دراز کرده بود و با دستش آن را مالش م شیکه پا یجان در حال خانم
 گفت: یناراض

 !یگرم ش کمیبخور  یدو تا استکان چا نیکجا مادر؟ بش -
 لب گفت: ریآنان ز یاز جا بلند شد و رو به هر دو سویگ رهینگاه خ ریتوجه به حرف خانم جان، در ز یب لیسه
 برم. خداحافظ! دینه، کار دارم با -

 :دیدلسوزانه خانم جان به گوشش رس یق خارج شد که صدامکث از اتا یبدون ذره ا لیسه
 !ینش سیحداقل اون چترو با خودت ببر خ -

 زد. رونیاز خانه ب یمعطل یبود برداشت و ب یبه جاکفش هیحرف چتر را که تک یب لیسه
*** 
بر لبانش  ،یشگیداشت. لبخند هم یرو قدم بر م ادهیبراقش، در پ کیکالس یمشک یبا آن کفش ها ا،یاز دن فارغ

 .دیدرخش یمتفاوت اطرافش، م یچهره ها دنیاش، مثل هر روز با د رهیشد. چشمان درشت ت یم دهید
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را  یهم افتاد. طعم خوش زندگ یاش، ناخودآگاه پلکانش به رو یفرفر اهیبلند س یموها انیدر م مینس دنیچیپ با
و تاب  چیپ انیدر م مینس یکه از باز یحسمتفاوت، حس زنده بودن،  یکرد. حس یاحساس م نگونهیهر روز صبح ا

 داد. یزلفش به او دست م
آن بسته شده بود و  یکه در باال یزنگوله ا یدر را گرفت. در، با صدا رهیو دستگ ستادیدر کافه ا یروبرو سرخوش،

از کل سالن دندان نما نگاه  یبا لبخند سویشد، از هم باز شد. گ یآن در فضا پخش م یبا هر باز و بسته شدنش نوا
رختکن گام برداشت. لباس تنش را با فرم مخصوص کافه  یتکان داد و به سو یدست شیبرا ،ینازل دنیگذراند. با د

 در را باز کند و داخل شود. یمشتر دیکرد و منتظر به سالن برگشت تا شا ضیتعو
 انیکه تنها در م یو چاق انسالیموارد آشپزخانه شد و به زن  عیسر سویاو را صدا زد. گ یاز آشپزخانه شخص ناگهان

بزرگ در گوشه  یگذراند و با اشاره به سطل سویگ یبود، زل زد. زن نگاه از سر تا پا ستادهیآشپزخانه دست به کمر ا
 آشپزخانه، خطاب به او به حالت امر گفت:

 !اریو از آب بشکه پر کن و ب رونیزود اون سطل رو ببر ب -
کوتاه و شمرده، به سمت سطل رفت.  ییخورد؛ اما کم کم به خود آمد و با گام هاابتدا از لحن تند زن جا  سویگ

که به  ینظر داشت، از در ریرا ز شیزن که طلبکارانه رفتارها یبه سو یچشم ریز یسطل را برداشت و با نگاه
 رفت. رونیراه داشت ب یفرع یکوچه ا

داد، به سمت  یرا در دستش به جلو و عقب تاب مکه سطل  یکرد و در حال یتا وارد کوچه شد، کالفه پوف سویگ
که خواست  نیسطل را از آب پر کرد؛ اما هم دیکوچه بود گام برداشت. تا به بشکه رس یکه در انتها یبشکه ا

قادر به بلند کردن  سویشده بود که گ نیاش حبس شد. سطل چنان سنگ نهیسطل را بلند کند، ناگهان نفس در سـ
 آن نبود.

. ابدیکمک ب یرا برا یشخص دیمچاله شده کمر راست کرد و به دور و اطراف چشم انداخت تا شا یچهره ابا  ناچار،
 دیناام سوی. گدیرا ند یگفتند، کس یپچ پچ کنان سخن م گریبودند و با همد ستادهیا یکه در گوشه ا یاما جز دو زن

چند  دنید. ناگهان در آن حال و هوا، با شندا هیتک اشچانه  رینشست و دستش را به ز یتکه آجر یهمان جا بر رو
 کرد تا سخن آنها را بهتر بشنود: زیرا ناخودآگاه ت شیزنان گوش ها یجمله از حرف ها

 !ستین عهیشا -
 قراره جنگ بشه؟! یجد یجد یعنی -
 داره! قتیآروم تر. آره حق شیه -
از شمال هم که  س،یآخه از جنوب انگل م؟ینفرار ک میتون یکجا م م؟یکن کاریچ دیخبرا! حاال ما با یاز خدا ب -

 کنه! یشرویخواد پ یم هیروس
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 لرزه! یحاال دست و پام داره م نیدونم، من که از هم ینم -
از جا برخاست.  د،یکوب یم نهیکه به شدت خودش را به قفسه سـ یکه رنگ بر چهره نداشت، با قلب یدر حال سویگ

آن را گرفت. آرام آرام به سمت در متصل به آشپزخانه قدم  رهیدستگ یتکرد و دو دس یاز آب خال مهیسطل را تا ن
 برداشت و وارد شد.

 یاز قبل خود را نشان م شیچاقش ب کلینشسته و ه یصندل یبا سطل وارد آشپزخانه شد، زن که بر رو سویگ تا
که به خاطر  یحال چشم دوخت. در سویبه گ نیاز آب پر است سر بلند کرد و خشمگ مهیسطل تا ن دیداد، تا د

 گفت: سویو تند خطاب به گ دکرد، تن یقرمز شده بود و توجه را به خود جلب م شیپوستش، لپ ها یدیسف
 ؟یقدر آب آورد نیچرا ا ه؟یچ نیا -
 یرفت و وارد سالن اصل رونیآن زن، از آشپزخانه ب یتوجه به نگاه عصبان یبود، ب گرید یدر عالم ییکه گو سویگ

 گرفت. یداشت از آنها سفارش م اریر نبود او وارد کافه شده بودند و ساتد یشد. چند نفر
شد. ناگهان با حس  رهیخ نیوا رفته به زم یا افهیداد و با ق واریاش را به د هیدر راهرو متصل به سالن، تک سویگ

گره خورد.  در هم یلحظه نگاهش با چشمان نگران خانم شعبان کیخود سر بلند کرد و در  یبه رو رهیخ ینگاه
 :دیبا لب زدن از او پرس یخانم شعبان

 چته؟! -
با چشم و ابرو به  نه،یدست به سـ یباال انداخت. خانم شعبان «ستین یزیچ»در جواب، سرش را به نشانه  سویگ
 هیکه متوجه منظورش شده بود، تک سویجوان پشت به آنها آنجا را اشغال کرده بود، اشاره کرد. گ یکه مرد یزیم

 یو با لبخند دیکش یقینفس عم د،یایب رونیب واآنکه از آن حال و ه ی. براستادیگرفت و راست ا واریا از داش ر
 مورد نظر رفت. زیاستوار به سمت م ییدندان نما و با گام ها

دفترچه اش  دیبه صفحه سف رهیگشاده خ ییآورد و با رو رونیسارافنش ب بیدفترچه اش را از ج د،یرس زیبه م تا
 گفت:

 د؟یدار لیم یچ ر،یروزتون بخ -
 خود را حفظ کرده بود، به گوشش خورد: ظیآشنا که همچنان لهجه غل ییصدا ناگهان

 !هیهاش عال یدنینوش نجایا دمی. شندیاریکافه گالسه ب دیلطف کن -
 شیر صداگرفت و با بهت د شیروبرو ییمرد مو طال یگرد شده، نگاه از لبخند دندان نما بایتقر یبا چشمان سویگ

 زمزمه وار گفت:
 ش... شما؟! -

 جواب داد: سویدر چشمان گ رهیتمام خ یسرش را برداشت و با خونسرد یجوان، کاله کپ رو مرد
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 د؟ینیمنو نب گهید دیتوقع داشت ه؟یچ -
 بشیدفترچه اش را در ج ،یحرف چیبهت در صورتش را گرفت. بدون ه یدر هم رفت و جا سویکم ابروان گ کم

 شیفنجان را روبرو یعاد یآن مرد آورد و با حالت یبرا یقیفاصله گرفت. سفارش را پس از دقا زیز مگذاشت و ا
 زد و گفت: یحوصله پلک یکه کمر راست کرد، ب نیگذاشت. هم

 د؟یندار یا گهیامر د -
 ناخودآگاه خنده اش گرفت اما آن را مهار کرد. سو،یحرف گ دنیجوان با شن مرد
 گفت: ردیبگ سویخورد، بدون آنکه نگاه از چهره غضبناک گ یز کافه گالسه را ما یکه جرعه ا یحال در
 !ستین شیدختر دو روز پ هیاصال شب ستاده،یکه االن روبروم ا یدختر نیا -
 :دیلجبازانه، فک منقبض شده اش را تکان داد و ناخواسته از دهانش پر سویگ
 که هست، به تو چه! ینیهم -

دهانش  یو چشمان گشاد شده مرد جوان، دستش را به رو رهینگاه خ ریاش شد. در ز یمتوجه حاضر جواب ناگهان
سر  ی. به آرامدیاو به گوشش رس زیر یخنده  یانداخت؛ اما بر خالف انتظارش صدا ریسر به ز نیگذاشت و شرمگ

 ار او، به خود آمد:زمزمه و یبا صدا ناگهانگره خورد.  ش،یبلند کرد که نگاهش با چشمان پر از آرامش مرد روبرو
 ؟یاز وقتتو بهم بد یشه کم یم -
نفس  انس،یکیماد یآقا یسرفه مصلحت یکه خواست دهان باز کند و جوابش را بدهد، ناگهان با صدا نیهم سویگ

دستانش را درهم قالب کرده  ظ،یغل یاش حبس شد. آرام به پشت سرش چشم انداخت و به او که با اخم نهیدر سـ
 بود، چشم دوخت. ستادهیا شخوانیپ زیو در کنار م

خود برگشت که متوجه نگاه منتظر و مشتاق مرد جوان شد.  یدهانش را با صدا قورت داد. دوباره به حالت عاد آب
 داشت، خطاب به او زمزمه وار گفت: یبر م زیم یکه داشت فنجان را از رو یبا ترس دستش را دراز کرد و در حال

 تونم باهاتون حرف بزنم! یاالن ساعت کارمه و من نم -
 اشاره کرد و گفت: انسیکیماد یبا چشم و ابرو به آقا شیادامه صحبت ها در
 نظر داره! ریاونجا من رو ز سمیرئ -

 بلند گفت: یبا صدا ،یمصنوع یو با لبخند دیخودش را عقب کش ناگهان
 !ارمیخوشحالم که خوشتون اومده، االن صورت حساب رو م -

 زیفاصله گرفت. به سمت م زیاز م عیه نگاه گنگ آن مرد، به قصد آوردن صورت حساب سرتوجه ب یب آنگاه
 یمحو از نازل یبا گرفتن صورت حساب، با لبخند سویرا بدهد. گ زیخواست تا حساب آن م یرفت و از نازل شخوانیپ

 :دیگوشش شن یکیرا در نزد غرششعبور کند،  انسیکیماد یخواست از کنار آقا یکه م ینیتشکر کرد. در ح
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 حواسم بهت هست! -
از مرد  یتا سرش را باال آورد اثر ز،یم یرفت. در فاصله چند قدم زیبه حرف او نکرد و به سمت م ییاعتنا سویگ

مانده را  یچند قدم باق یاز نبود او، به آرام جیگ سوی. گدینشسته بود، ند زیدر پشت م شیپ یکه تا لحظات یجوان
تکه  یرا برداشت که ناگهان چشمش به رو پولتوجه اش را جلب کرد.  زیم یبر روپول  یبرداشت که مقدار

نامحسوس به دور و اطرافش، دست دراز کرد و  ی. با نگاهدیناخودآگاه باال پر شیابرو یتا کیثابت ماند.  یکاغذ
 مضمون نوشته شده بود: نیبه ا یآن جمالت یکاغذ را برداشت. بر رو

 در کافه منتظرتم! یبرورو ت،یبعد از ساعت کار -
*** 

 خداحافظ! ،یمن رفتم نازل -
 !سو؟یکجا گ -
 :دیلب نال ریبه عقب سر چرخاند و متعجب از پرسش او، ز یخانم شعبان یصدا دنیبا شن سویگ
 خونه! -

 گفت: سویمحو، خطاب به گ یدست به کمر و با اخم یشعبان خانم
 !هیکمک به بق یبرا یباش دی! تو هم باهیالزم نکرده، امشب پشت کافه مهمون -
 اما خانم... -
 اما و اگر نداره! -
 لب زمزمه کرد: ریوا رفته، کالهش را از سر برداشت و ناچار ز یبا چهره ا سویگ
 چشم خانم! -

خواست به سمت رختکن قدم بردارد که ناگهان  سویآشپزخانه شد. گ یاو تکان داد و راه یبرا یسر یشعبان خانم
برق، منتظرش  هیبه پا هیتک ابانیثابت ماند که آن طرف خ شیپ قهیمان مرد جوان چند دقه ینگاهش به رو

 بود. ستادهیا
کند،  یاو را تماشا م شهیدر پشت ش سویگ نکهیحواس از ا یرا گرفته بود و ب دشید یسرش، جلو یکپ رو کاله

بندش قالب کرده بود و در همان اش فرو بـرده و دست آزادش را در ساس  یشلوار پارچه ا بیدستش را در ج کی
 گرفته بود. یبه باز شیرا با پا یحال تکه سنگ

موضوع او را  نیو هم« او با من چکار دارد؟!»کرد که  یداشت با خود فکر م یکه چشم از او بر نم یدر حال سویگ
 کرده بود. زیکنجکاو ن ،یجیگ نیدر ع
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به  نشیاو متوجه نگاه سنگ دیتا د سویخود شکار کرد. گ یبه رورا  سویگ رهیمرد جوان سر باال آورد و نگاه خ ناگهان
کنار رفت. اما باز هم  شهیاز پشت ش عیمحو سر یخود شده است، دستپاچه بند نگاهش را پاره کرد و با اخم یرو

 شد. یم دهیهمان لبخند مرموز بر لبان مرد جوان، د
*** 

تمام، از  یانداز بود. گارسون ها به آراستگ نیطن ییبایزو  میمال یقیموس یصدا ،یمحوطه سبز پشت کافه نادر در
 یرا به مهمان ها تعارف م وهیو آبم یدنینـوشـ*ـ یحاو یها ینیگذشتند و س یم اطیشده در ح دهیچ یها زیم نیب

به دست  ینیس زین سویگ ان،یداد. در آن م یم زارها را آ یدر فضا پخش شده بود و برخ گاریتند س یکردند. بو
 یمردان و زنان یتمام آنها را روبرو یرا در دست داشت و با خونسرد ظیغل یها یدنینـوشـ*ـ یحاو یام هاجـ*ـ
پر  یبودند که با کاله ها دهیفاخر و بلند پوش ییگرفت. زنان لباس ها یکردند، م یارکستر را تماشا م ستادهیکه ا

نشسته بودند و  ایو  ستادهیدر کنار زنان ا ک،یمدرن و ش ییست بود. مردان هم با کت و شلوارها قشانزرق و بر
 کرد. یقهقهه شان گوش آسمان را کر م یصدا

 یو هورا غیج یشد. صدا لیتند و شاد تبد یبا تم یقیو درام، به موس میعوض شد و از حالت مال یقیموس ناگهان
 .دندیو الجرعه سر کش نددیرا به هم کوب شانیجـ*ـام ها ،«یبه سالمت»صدا با گفتن  کیمهمانها باال رفت و 

شروع به  یقیموس تمیهمراه با ر ،یو با شور و شوق خاص ستادندیمحوطه ا انیبه حالت زوج زوج، در م سپس
 یبه مهمانها م یو... شور و شعف خاص لنیفلوت، ترومپت، و انو،یترومبون، پ یاز نوا یکردند. مخلوط دنیرقـ*ـص

 ـ*ـصنده ها اضافه شود.به تعداد رق یکی یکیشد  یو باعث م دیبخش
 ،یبود و با لبخند به رقـ*ـصنده ها چشم دوخته بود که با اشاره دست ستادهیا واریبه د هیبه دست، تک ینیس سویگ

ها را به مهمانها تعارف کرد. ناگهان در آن حال و هوا، نگاهش  یدنیمورد نظر رفت و نـوشـ*ـ زیبه سمت م عیسر
سرخ رنگ  عیاز دستش خارج شود و ما ینیکنترل س ،لحظه کیکه باعث شد در  آشنا ثابت ماند یا بهیغر یبه رو

. زدینشسته بود بر زیحالت ممکن به او پشت م نیتر کیکه در نزد یزن متیلباس گران ق یدرون جام ها به رو
 ششیچند لحظه پ یزن، ناگهان به خود آمد و چشم به لباس زن و خراب کار ادیو فر غیج یصدا دنیبا شن سویگ

دهانش گرفت. زن که افاده  یمبهوت دستش را جلو د،یکش «ینیه»عقب گرد کرد و  عیردوخت. در همان حال س
 تیپر اشک دستش را عشـ*ـوه مانند در هوا تکان داد و با عصبان یبا چشمان د،یبار یم شیبودنش از سر و رو یا

 پشت سر هم گفت: سویخطاب به گ
 استخدام کرده؟! یرو اصال ک یدست و پا چلفت ی! تویکار کرد یچ نمیاس نازنبا لب نیشعور احمق، بب یدختره ب -
 کیبه زن نزد یآورد. آنگاه قدم رونیسارافنش ب بیاز ج یگذاشت و دستمال زیم یرا به رو ینیدستپاچه، س سویگ

 :دیمن من کنان نال د،یکش یلباس زن م یکه دستمال را تند و تند به رو یشد و در حال
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 لحظه تعادلمو از دست دادم! هی د،یخوام. ببخش یواقعا معذرت م مـ... من -
مهار بحث  یبرا یکار نیآنها بودند و کوچک تر نیب یبودند، شاهد دعوا ستادهیبه آنها ا کیکه نزد یافراد تعداد

 کردند. یآن دو نم
او را محکم  ،یفشار گذاشت و با سویگ ی نهیسـقفسه  یخونش به جوش آمده بود، دستش را به رو یکه حساب زن

محکم  ییگرد شده، چند قدم عقب رفت که ناگهان در جا یو با چشمان رانهیبا هل او، غافلگ سویبه عقب هل داد. گ
لبش را به دندان گرفت. ناگهان  شیمچ پا ردهم افتاد و از د یبه رو شیو گرم برخورد کرد. ناخواسته پلک ها

 گفت: یکه خطاب به زن مگوشش، او را شوکه کرد  ریآشنا در ز یغرش
 کرد! یخانم. اون که از شما عذر خواه دیبهتره مراقب رفتار و حرف زدنتون باش -
مرد جوان برداشت و ناخواسته غرق در چشمان او شد.  ی نهیزده، سر از سـ*ـ رونیاز حدقه ب ییبا چشم ها سو،یگ

 ریمشهود در چشمانش ز یت گرفت و با نگرانداشت، در دس یرا که مبهوت چشم از او بر نم سویگ یمرد جوان بازو
 :دیلب نال

 حالت خوبه؟! -
 ریگلگون رنگ، خجالت زده سر به ز ییناگهان خودش را از آغـ*ـوش مرد جوان جدا کرد و با گونه ها سویگ

 لب خطاب به زن گفت: ریز یبه سخت ستد،یکرد پشت به او با یم یکه سع یانداخت. در حال
 !خوام یبازم معذرت م -

 بلند وارد کافه شد. ییآن مرد، با گام ها رهیتوجه به نگاه خ یب آنگاه
*** 

 !سویگ -
 رهیداشت خ یبرداشت و به او که شتابان به سمتش گام بر م زیم یسر از رو ،یخانم شعبان یصدا دنیبا شن سویگ

 ماند.
گرفتن به  ی. با جادیرا عقب کشاو  یروبرو یخال یمچاله شده صندل یبا چهره ا د،یرس سویتا به گ یشعبان خانم

 در هم قالب کرد و گفت: زیبه م هیدستانش را تک ،یصندل یرو
 !نیجور نیاونا همه شون ا ر؛یافتاده. به دل نگ یچه اتفاق دمیاوه! حاال شن -
 رهیتمام خ یگذراند و با خونسر یرنگ خانم شعبان یپردار گوجه ا یکاله شاپو یتفاوت نگاهش را از رو یب سو،یگ

 :دیلب نال رینامعلوم ز یبه نقطه ا
 !ستیمهم ن -
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محو بر لب  یرا به چنگ گرفت و تنها در جواب به او، لبخند سویدستان مشت شده گ یبا مهربان یشعبان خانم
اش  نهیسـ یکه به مانند سنجاق بر رو یساعت کوچک یگذرا به رو ینگاه عیسر ،یزیچ یادآورینشاند. ناگهان با 
 و تند گفت: دتن سوی. ناغافل از جا بلند شد و کالفه خطاب به گزده بود، انداخت

 رفت! ادمیمن، پاک  یاوه خدا -
 اضافه کرد: سویبه چهره گنگ گ رهیخ سپس

 !زمیاونور عز یایب ستیاستراحت کن، الزم ن نیجا بش نیتو هم -
 داد. تکان دییصورتش، سرش را به نشانه تا یقدردان، با حفظ لبخند کج و کوله رو سویگ

 ینگاه م وارینشسته بود و به در و د یاز هر شخص یسالن خال انیدوباره تک و تنها در م سویگ ه،یعرض چند ثان در
که خم  یدر حال سویدراز کرد. گ شیمالش مچ پا یکرد. ناگهان صورتش از درد مچاله شد و به همراه، دستش را برا

 یم یکفر یحساب دنشیکه حاال با شن ییآشنا یناگهان با نواکرد،  یم یرا بررس شیمچ پا زیم ریشده بود و از ز
قهقهه  یامر باعث شد تا صدا نیبرخورد کرد. هم زیخود، سرش محکم به لبه م یبرگشتن به حالت عاد یشد، برا

 کند. یو حرص یکفر شیاز پ شیسرش به هوا برود و او را ب یباال ییمرد مو طال
 دیکوب زیم یبا دستش محکم به رو د،یکش یخشم زبانه م یر آنها شعله هاکه د یکمر راست کرد و با چشمان سویگ

 و گفت:
 !؟یخند یم یبه چ یدار یشه بگ یم -

 سویگ یکنار یاجازه صندل یگذاشت، ب یم شیبامزه اش را به نما یکه چال گونه  نیدلنش یجوان، با لبخند مرد
 باال انداخت و طعنه زنان گفت: یبه او سر رهیده، خگرد ش ییبا چشم ها سویجا گرفت. گ شیو به رو دیرا عقب کش

 !یچه زود پسر خاله شد -
بگذارد و سرش را به کف دستش  زیم یکه کرد آن بود که آرنجش را به رو یجوان در جواب به او، تنها کار مرد
 دهد. هیتک
باال انداخت  ییکار او، ابرو متعجب از سویزد. گ یپلک نم یکرد و ذره ا یرا نگاه م سویگ رهیخ رهیهمان حال، خ در

 :دیشده خطاب به او نال زیر یو با چشمان
 یم دایچرا هر جا هستم سر و کله تو هم پ ؟یدار ی! چرا دست از سرم بر نمه؟یکارات چ نیا لیدل یشه بگ یم -

 !هیدونم اسمت چ ینم یشه؟! من... من حت
از خود  ی. سپس بدون آنکه عکس العمل خاصماند رهیخ سویچشمان درشت گ یاهیدر س یجوان، تا لحظات مرد

 زمزمه وار گفت: یزد و با خونسرد یپلک ینشان دهد، به آرام
 !وانیا -



 

 

22 
 

 کوتاه در پیچ و تاب زلف او رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سلیمانی غربیزهرا 

 را باال انداخت و زمزمه وار گفت: شیابرو یتا کیمشکوکانه، با حفظ حالت چشمانش  سویگ
 !یطور. چه اسم جالب نیکه ا -

سر  کیمرد را با دو دستش گرفت و صورت سرخ شده اش را نزد قهیاز جا بلند شد و  رانهیغافلگ یدر حرکت ناگهان
 :دیلب غر ریتوجه به چشمان گرد شده آن مرد، تند و تند ز یاو نگه داشت. آنگاه ب

- Расскажи скорее Кто тебя послал (یزود باش بهم بگو ک )تو رو فرستاده 
چشمانش گشاد تر از قبل شد و ناخودآگاه مبهوت  و،سیگ یزبان ناگهان رییتغ دنینام داشت، با د وانیجوان که ا مرد
 :دینال

- Я не понимаю вашего значения (یمنظورت رو متوجه نم )شم 
 حوصله گفت: یکالفه چشمانش را در حدقه چرخاند و ب سویگ

- Я вас очень хорошо понимаю (فهمی می خوب خیلی رو من منظور) 
 یاز او، از رو تیآزاد کرد و به تبع سویگ فیاش را از دستان ظر قهیحرکت  کیدر  ،یشانیمحو بر پ یبا اخم وان،یا

 جیدر گردش بود، گ سویصورت گ ی. همان طور که نگاهش در اجزاستادیا سویگ نهیبه سـ نهیبلند شد و سـ یصندل
 :دیشده و کنجکاو نال

- ?Как ты узнал кто я (؟هستم کی من فهمیدی چطور تو) 
 فرصت حرف زدن بدهد، اضافه کرد: سویبه گ یظه ابدون آنکه لح آنگاه

- ? Как ты узнал что я русский(یا هیوسر من فهمیدی چطور )هستم؟ 
لب زمزمه  ریسرد ز یبا نگاه رد،یفاصله بگ وانیکرد از ا یم یکه سع یزد و در حال یتمام پلک یبا خونسرد سویگ

 وار گفت:

- Трудно было догадаться (نبود سخت زیاد حدسش.) 
بار به زبان  نیزد ا یموج م یمیقد یکه در آن بغض ییداشت، با صدا یکه پشت به او قدم بر م یدر حال آنگاه
 ادامه داد: یفارس

لباست کار  قهی ریروس ها گذرونده، شناخت اون آرم مسخره ز ینظام گاهیپا یکه نصف عمرشو تو یکس یبرا -
 !هیساده ا
 او را در سالن تنها گذاشت. ندازد،یب وانیبه چهره بهت زده ا ینگاه نیآنکه برگردد و کوچک تر یب سپس
*** 

انداخت، برگ سبز در  یچشم م شیرو شیبه منظره پ یچشم رینشسته بود و ز یمکتین یکه به رو یدر حال کالفه،
ه به جانش برگرداندن او به خط مرز مامور شده باشد، مثل خور یبرا وانیا نکهیکرد. حس ا یم زیر زیدستش را ر
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با فکر کردن به آن  رای. زاوردیبه خاطر ب رادر آنجا  یماندگار یدوست نداشت خاطرات سال ها یافتاده بود. حت
 شد. یم یمدام در ذهنش تداع ،ینظام ریو غ یاعدام افراد نظام یخاطرات، صحنه ها

تانش کم کم در کف دستش را سخت به هم فشرد. در همان حال، انگش شیچشمانش را بست و پلک ها ناخودآگاه
باران  ریدر لب مرز ت یچشمانش، به دست سربازان روس یجمع و مشت شدند. با تصور چهره مادرش که در جلو

 محو شود. دیگونه اش سر بخورد و آرام آرام از د یغلتان از رو یشد، باعث شد با لرزش چانه اش قطره اشک
 !یدونم چرا از من فرار کرد یم -
که درست در پشت سرش قرار داشت، چشمانش را از هم گشود و هراسان خواست  وانیا یصدا دنیبا شن سویگ

 او، در همان حالت ماند: یدستور یبرگردد که با صدا
 باهات حرف بزنم! یجور نیخوام هم یلطفا برنگرد. م -
زاد شده اش را با آ یدوخت. در همان حال، چند تار مو شیتکان نخورد و چشم به روبرو شیدر جا عانهیمط سویگ

 شد: وانیحرف ا یسر انگشت به پشت گوشش فرستاد و در سکوت، شنوا
که پدر و مادرتو  ییاز همونا یکیاز اونام؛  یکیمنم  یکن یچون... چون فکر م یدونم چرا از من فرار کرد یم -

 خودشون نگه داشتن! شیسال پ ۸کشتن و تو رو 
قبل  یکه تا لحظات یزی. گنگ و مبهوت از چدیباال پر شیابرو یتا کیناخودآگاه  وان،یحرف ا دنیبا شن سویگ

 وادار به سکوت کرد: شیاو را با حرف ها وانیکه ا دیبگو یزیبود، دهان باز کرد تا چ دهیشن
جور کار ها رو ندارم! من... من فقط به خاطر خودت بود که تا  نیدر واقع دل ا ،یعنی. ستمین یآدم نیمن همچ -

 دنبالت بودم! هیحاال مثل سا
 او به گوشش خورد: ینجوا نیآخر وان،یدر چشمان ا رهیبه عقب سر چرخاند و خ سویبار گ نیا

 !نیفقط به خاطر خودت، هم -
چشمان  یاهیغرق در س زین وانیگرفت. ا ینم وانیکه در نگاهش مشهود بود، چشم از ا یهمچنان با بهت سویگ
گام برداشت  سویرا پاره کند، آرام آرام به سمت گ سویخودش و گ نینگاه بزد. آنگاه بدون آنکه بند  یپلک نم سو،یگ

محو بر لب  یهم با لبخند وانی. اندیتا بنش ستبا چشم از او خوا سویو فاصله شان را تا حد امکان کم کرد. گ
 نشست. مکتین یبه رو سو،یخواسته او را قبول کرد و در کنار گ

 وانیشد؛ اما همچنان ا رهیخ شیگرفت و خجالت زده به روبرو وانیا یسلنگاهش را از چشمان ع یبه آرام سویگ
که به آن دست  یبیعج یبا دستپاچگ د،یرخش د مین یاو را به رو رهینگاه خ یوقت سویداشت. گ یچشم از او بر نم

 گفت: وانیداده بود، لب گشود و تته پته کنان خطاب به ا
 !؟یدون یدرباره گذشته ام م یتو... تو چطور -
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 تمام جواب داد: یبر لب نشاند و با خونسرد یلبخند سو،یاز سوال گ وانیا
 چاله آب! یافتاد تو فتیکه اون روز از ک یاز کتابچه ا -

 :دیباال رفته، نال یداد و با ابروها ریینگاهش را تغ هیزاو سویگ ناگهان
 !؟یگفت یچ -
آورد و آن را در  رونیاش ب یشلوار پارچه ا بیرا از جرنگ متعلق به او  یجمع شده، کتابچه قهوه ا یبا لب وانیا

چشمانش از تعجب گرد شد و بدون آنکه نگاه  د،ید وانیتا کتابچه را دست ا سویباال گرفت. گ سویچشمان گ یجلو
 :دیپرس وانیخطاب به ا رد،یاز کتابچه بگ

 ؟یاونو خوند یکنه؟! تو... تو به چه حق یکار م یدست تو چ نیا -
 سو،یاو شد و همراه با جنبش دست گ یمتوجه خواسته  وانیکه ا ردیراز کرد تا کتابچه را از او بگدست د سپس

 :دینال وانیدر چشمان ا رهیعاجزانه خ سویکتابچه را باالتر برد. گ
 با ارزشه! یلیلطفا اونو بده به من، برام خ -
 کننده، خطاب به او گفت: رام یزد و با لحن سویچهره کالفه گ یآرامش بخش به رو یلبخند وانیا

 دم! یشرط بهت م هیبه  -
 ممکن به گوشش خورد: یفاصله  نیتر کیآرام او، در نزد یماند که نجوا وانیدر چشمان ا رهیمنتظر خ سویگ
 !نمتیجا تا بب نیهم یایبهم قول بده که هر پنجشنبه ب -
شاد از موافقت  وانیانه مثبت تکان داد. اناچار سرش را به نش یاز خواسته او، پس از لحظات ریو متح جیگ سویگ
 نشست. شیکتابچه را به او پس داد و با لـذت به تماشا سو،یگ
خود، بدون آنکه چشم  یبه رو وانیا نیکرد، با توجه به نگاه سنگ یم یکه صفحات کتابچه را وارس یدر حال سویگ

 زمزمه وار گفت: ردیبگ شیرو شیپ یاز نوشته ها
 !یچرخ یم یدور و اطراف دار نیهر روز ا بایها؟! تو که تقر حاال چرا پنجشنبه -
که انتظار داشت، با سکوت  یزی. اما طبق چدیگو یدر جواب چه م وانیا ندیکرد تا بب زیرا ت شیمنتظر گوش ها و

 او روبرو شد. یطوالن
باال انداخت و  ییل ابرودوخت. در همان حا وانیبر لب، چشم از کتابچه گرفت و به چهره متفکر ا یبا پوزخند سویگ

 :دیخطاب به او پرس رانهیغافلگ
 درسته؟! ،یتو جاسوس -
را به  شیپا کی سویباز به او زل زد. گ بایتقر یخشکش زد و تنها با دهان د،یشن سویسوال را از دهان گ نیتا ا وانیا

 وار گفت:کرد، زمزمه  یم یلباسش باز نییپا یها نیکه با چ یانداخت و در حال گرشید یپا یرو
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 شما بزرگ شدم! ینظام استیکه با س میسخت نبود! باالخره من دختر ادیحدسش ز نمیا -
 نش نقش بست:محو بر لبا یکم کم لبخند سویگ یسکوت کرده بود که با صدا ریسر به ز یتا لحظات وانیا

 !یخواد خجالت بکش ینم ؛یکن یکارو م نیمنافع کشورت ا یباالخره تو هم برا -
 ییو با گونه ها اوردیتاب ن سویکه گ ییرا تماشا کرد؛ تا جا سویگ رهیخ رهیخاص خ یبلند کرد و با حالت سر وانیا

 :دیلب نال ریسرخ شده از شرم، ز
 !؟یکن ینگاهم م یجور نیچرا ا ه،یچ -
 صحنه، به نیا دنیبا د وانیدر صورتش پخش شد. ا سویگ یاز موها یو طره ا دیوز میمال یهمان لحظه باد در

 جواب داد: سویزد و نجوا کنان خطاب به گ یپلک یآرام
 !ینشست یخودت م یبه تماشا یجور نیهم ،یدید یباد م یموهاتو تو یاگر تو هم باز -

که  سوی. گدیچیرا به دور انگشتانش پ سویبلند و فر خورده گ یکوچک از موها یدستش را دراز کرد و دسته ا آنگاه
شد، ناگهان از جا برخاست.  یکش دار تر از قبل م شیظه از خجالت و شرم نفس هالحظه به لح وانیا یبا رفتارها

بلند شد. بدون آنکه  سویاز گ تیرفت و او هم به تبع الناخودآگاه با شیابرو یتا کی سو،یگ یاز حرکت ناگهان وانیا
 :دینال ردیبگ سویچشم از گ

 شد؟! یچ -
 زمزمه وار گفت: ندازدیب وانیهر چند کوچک به ا یبدون آنکه نگاهپا و آن پا کرد. در آخر  نیا شیدر جا یکم سویگ
 برم! دیمن با -
 :دیلب نال رینامعلوم ز یبه نقطه ا رهیبغـلش جمع کرد و خ ریدستانش را در ز نانهیشرمگ وانیا

 خوام! یکردم. معذرت م یرو ادهیدونم، ز یم -
که نگاه آخرش را به  یسرش را باال آورد و در حال یآرامتکان داد. در آخر به  دییتنها سرش را به نشانه تا سویگ

 اش نجوا کنان گفت: یدر چشمان عسل رهیانداخت، خ یم وانیا یرو
 خداحافظ! -

 وانیا یکوتاه و شمرده، از او فاصله گرفت. هنوز چند قدم نرفته بود که با صدا ییپشت به او کرد و با گام ها سپس
 اند:و به عقب سر چرخ ستادیاز حرکت ا

 !نمت؟یتونم بب یدوباره م -
 :دیناخواسته از دهانش پر وان،یمحو بر لب نشاند و در جواب به ا یشرم زده لبخند سویگ
 تا پنجشنبه! -
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دندان نما، به  یمشتاق و با لبخند زین وانیتکان داد. ا وانیا یبرا یدستش را باال برد و به نشانه خداحافظ سپس
 را تماشا کرد. سویآورد و در هوا تکان داد و از همان جا، رفتن گ رونیب بشیج دستش را از کی سویاز گ تیتبع
اش نقش  یشانیبر پ یخود، اخم تیدر همان جا ماند و دور و اطرافش را نظاره کرد؛ ناگهان با درک موقع یلحظات تا

 ییبا گام ها وانید. اش رهیخ وانیبه عقب سر چرخاند و پرسشگر به ا سویاو را صدا زد. گ سو،یبست و خطاب به گ
پا و آن پا کردن، من من کنان  نیا یبود، پس از کم ستادهیا شیکه روبرو یبلند خودش را به او رساند و در حال

 گفت:
 !امیباهات م ییجا هیوقته! تا  ریاالن د -
قدم را به  نیاول زیتکان داد. آنگاه خود ن دییمحو سرش را به نشانه تا  یتنها با لبخند وان،یدر جواب به ا سویگ

 او حرکت کرد. یهم پا به پا وانیمقصد خانه برداشت و ا
 نینگفتند و ا یکدام سخن چیراه، ه یها مهیداشت. تا ن یگام بر م وانیدر کنار ا شیبه روبرو رهیمعذب، خ سویگ

 قدم شد: شیپ زیعوض کردن جو موجود خود ن یبرا ن،یهم یداد؛ برا یآزار م یرا کم وانیموضوع ا
 خلوته! ابونیچقدر خ -
 شد. رهیخ سویرخ گ میمنتظر به ن و
 گفت: وانیدر مهار خنده اش داشت، در جواب به ا یکه سع یبه دور و اطرافش انداخت و در حال ینگاه سویگ
 نباشه! ابونیتو خ یکه کس هیشبه! عاد مهین ۳فکر کنم االن حدود  -
فرو بـرده و با حفظ لبخند  شیا دست آزادش چنگ در موهاکه زده بود، ب یخجالت زده از حرف احمقانه ا وان،یا

 .دیلبش را به دندان گز ش،یدندان نما
 د،ید شیاضطراب را در رفتارها ینگاه کرد و وقت وانیبه ا یچشم ریز سویآنها سکوت حکم فرما شد. گ نیب دوباره

 کامال به سمتش برگشت و ناغافل گفت:
 !یکن یصحبت م یخوب فارس یلیتو خ -
چشم ها و لبخند  نیکه نگاهش ب یشد. در حال رهیخ سویگ اهینگاه از دور و اطرافش گرفت و در چشمان س وانیا

 لب گفت: ریدر نوسان بود، ز سویلب گ یرو
 !یزن یحرف م یخوب روس یلیتو هم خ -
ند نگاهشان را بود که ب سویماندند که باز هم گ گریکدیدر چشم  رهیداشتند خ یهمان طور که قدم بر م یلحظات تا

را به پشت  شیشد، طبق عادتش چند تار از موها یم دهید شیدر رفتارها یدستپاچگ یکه کم یپاره کرد. در حال
 زمزمه وار گفت: ن،یبه زم رهیگوشش فرستاد و خ



 

 

27 
 

 کوتاه در پیچ و تاب زلف او رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سلیمانی غربیزهرا 

هم  یبه زبان فارس ییجورا هیکرد که  یهم اون دور و اطراف کار م یمعلم روس کیبودم،  هیروس یخب... وقت -
سربازا کار  یکلفت برا هیمثل  دیسالم بود و من با ۸شد. اون موقع فقط  یمیبود. روابط ما به مرور باهم صم مسلط

خورم، دلش برام سوخت و از الفبا باهام  یم ییچه کتک ها یزبان روس دنیبه خاطر نفهم دید یکردم! اون وقت یم
 م!گرفت ادی یشد که من روس یطور نیشروع کرد به من درس دادن. ا

 اضافه کرد: وانیدر چشمان پر آرامش ا رهیسرش را باال آورد و خ آنگاه
 لباستو شناختم! قهی ریاون آرم ز نیهم یسربازا بود. برا ینظام یمن کارم اونجا اکثرا شستن لباس ها -
 :دینال سویمچاله شده خطاب به گ یبا چهره ا ب،یدست در ج وانیا

 متاسفم! -
 گفت: ردیبگ وانیرخ ا میدون آنکه نگاه از نکرد و ب یتلخ یخنده  سویگ
 !؟یبه خاطر کارم متاسف -
 تکان داد و زمزمه وار گفت: نیزد، سرش را به طرف یپلک م یکه به آرام یو در حال دیکش یقینفس عم وان،یا

 !یقرار گرفت یسخت طیشرا یاتفاق، تو تو نینه، به خاطر از دست دادن پدر و مادرت! با ا -
چشمانش از غم و اندوه پر شد. باز دوباره خاطرات فراموش شده اش، به ذهنش هجوم آورد  کبارهیبه  ناگهان سویگ

و  شیشدن اشک ها ریاز سراز یریجلوگ یو باعث شد بدون آنکه متوجه شود اشک در چشمانش حلـقه بزند. برا
تلخ کرد  ین حال تک خنده ابه ستاره ها، در هما رهیسرش را رو به آسمان گرفت. خ ش،یخفه کردن بغض در گلو

 لب گفت: ریزند، زمزمه وار ز یو انگار که دارد با خود حرف م
 نکردم! ییوقت بعد از کشته شدن پدر و مادرم، احساس تنها چیمن ه -

 ادامه داد: وانینگاه از آسمان گرفت و رو به ا آنگاه
 تن!نظر گرف ریمخصوصا شبا! انگار اونا اون باال مثل ستاره ها منو ز -
 لب زمزمه کرد: ریمحو ز یماند. در آخر با لبخند سویمحو چشمان گ یتا لحظات وانیا

 !یدار یتصورات قشنگ -
اما  وانیو رو از آن برگرداند. ا دیبود، لبش را گز دهیشن وانیکه از جانب ا یکوچک فیخجالت زده از تعر سویگ

 کرد. ینگاه م ابانین طرف خبسته شده آ یلبش، به دکان ها یرو شخندیخونسرد و با حفظ ن
 یکه با تارها یدر حال سویکنجکاو به سمت او سر برگرداند. گ وانیکرد که باعث شد ا یتک خنده ا سویگ ناگهان

 :دینال وانیدر چشمان کنجکاو ا رهیکرد، خ یم یباز شیموها زانیآو
 کنم که سبک شدم! یشه، اما اعتراف م یباورم نم -
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بود،  دایپ شیکه در صدا یبا غم کهنه ا سوی. گدیباال پر سویگ بیواسته از ذوق عجناخ شیابرو یتا کی وانیا
 ادامه داد: نه،یفرستاد و دست به سـ رونیب نهیاز سـ قیعم یناخودآگاه آه

! یبوده و نه خانواده ا ینه دوست میزندگ یرو نداشتم که باهاش حرف بزنم! تو یوقت کس چیمن ه ؟یدون یم -
 درست هم کالم نشدم! یتا حاال با کس نم،یکردم. اما با وجود ا دایپ مویه که خونواده پدرسال کیهمه ش فقط 

 تمام گفت: اقیاستفاده کرد و با اشت سویاز سکوت گ وانیا
 !یدرد دالت. البته، اگر منو دوست خودت بدون یشم دوستت و شنوا یبه بعد م نیخب من از ا -
 لب گفت: ریز وانیتکان داد و خطاب به ا نیاسف سرش را به طرفدندان نما، به نشانه ت یبا لبخند سویگ
 دونم؟! یو من از تو فقط اسمتو م یدون یمن م یشخص یاز زندگ زیچ یکه کل یهست یخب، تو چه دوست -
 :دیبرگشت و نال سویباز کامال به سمت گ بایتقر یناگهان شرمنده، با دهان وانیا

 اومد قطعش کنم! یکه دلم نم یزد یقدر قشنگ حرف م نیام. اخو یمن، من واقعا معذرت م یاوه خدا -
 گرد شده طعنه زنان گفت: ییکرد و با چشم ها یزیر یخنده  سویگ
 !ابونیشن کف خ یبغـلم ول م ریاالن از ز ر،ینصفشو ازم بگ ایهندونه! ب لویک لویک -
 :دیمتعجب، گنگ نال ینشده بود، با نگاه سویکه متوجه منظور گ وانیا

 !؟یچ -
 داد، گفت: یتکان م نیکه سرش را به طرف یدر جواب به او، خنده اش را مهار کرد و در حال سویگ
 چرت و پرت گفتم! ،یچیه -
 کوتاه، دهان باز کرد و گفت: یدندان نما تاسف وار سرش را تکان داد. آنگاه پس از مکث یبا لبخند وانیا

 !دم یجواب م یبپرس یهر سوال ؟یبدون یخوا یم یچ -
 :دیبود، ناگهان پرس وانیدر چشمان مشتاق ا رهیکه خ یکرد. در حال زیمتفکر لبانش را غنچه و چشمانش را ر سویگ
 چند سالته؟ -
 باال انداخت و جواب داد: یخونسرد شانه ا وانیا

-۲۱! 
 کرد:در چشمانش صادقانه زمزمه  رهیبه گردش در آورد و در آخر خ وانیصورت ا یاجزا نینگاهش را ب سویگ
 سالمه! ۱7منم  -

 فرو بـرده بود، ادامه داد: شیپالتو بیکه دست در ج یرو از او گرفت و در حال وان،یا رهیفرار از نگاه خ یبرا آنگاه
 ؟یریبگ ادی یفارس یشد که مشتاق شد یچ -
 باز هم خونسردانه جواب داد: رد،یبگ سویرخ گ میاما بدون آنکه نگاه از ن وانیا
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 کینزد یها رابـطه ا یرانی. اون به خاطر کارش که تاجر بود، با امیکرد یم یمرز زندگ یکینزد من با پدرم در -
دشمن  یاز کشورها یکی هیروس نکهیآورد. با وجود ا یمنو هم با خودش م ران،یاکثر سفرهاش به ا یداشت. تو

! زاریلعاده مهربون بود و از جنگ بمرد فوق ا هی رمکردن؛ چون پد یخوب رفتار م یلیبود، اما مردم با پدرم خ رانیا
از  یکیموند، همراه پسر  یم رانیبابام چند روز ا یگرفتم؛ اما در اصل وقت ادی یشد که منم کم کم فارس یجور نیا

اونا  نکهیبهتر شد. با وجود ا میرفتم سر کالس درسش و اونجا زبان فارس یبابام که اسمش احمد بود، م یدوستا
 یکه من به زبان فارس دنید یارتش وقت یکردن! تو یصحبت م ین، اما با من و پدرم فارسو ترک بود زیتبراهل 

 !نجایمسلطم منو فرستادن ا
 یبرگشته بود و مشتاق به دهان او چشم دوخته بود. وقت وانیبدون آنکه متوجه شده باشد، کامال به سمت ا سویگ

 د:ناخودآگاه زمزمه کر سویگ د،یرس انیبه پا وانیا یحرف ها
 چقدر جالب! -
باال رفته به او که از سرما رعشه بر اندامش افتاده  یکرد و با ابروها یزیر یخنده  سو،یاز بهت در صورت گ وانیا

 سویدستش را به دور شانه گ ،یآن یاش نقش بست و در لحظه ا یشانیمحو بر پ یشد. کم کم اخم رهیبود، خ
مشهود بود،  شیکه در صدا یبا حالت گنگ و بهت وان،یکار ا نیا اب سویتر کرد. گ کیانداخت و او را به خود نزد

 زمزمه وار گفت:
 !؟یکن یکار م یچ -
 جواب داد: یشدنش، جد کینزد یاو برا یتوجه به مخالفت ها یاما ب وانیا

 !یش یگرم م گه،یشدن به هم د کی. حداقل با نزدیلرز یاز سرما م یتو دار -
سکوت کرد  گریبه دور شانه اش تنگ تر شد. او هم د وانیکه حلـ*ـقه دستان اخواست دوباره مخالفت کند  سویگ

که در سر کوچه مورد نظر برسند، هر دو  یگذاشت و با او هم قدم شد. تا زمان وانیو با خجالت، ناچار سر بر شانه ا
 خورد: وانیبه گوش ا سو،یگ یکرده بودند که ناگهان نجوا اریسکوت اخت

 سوال بپرسم؟ هی -
 در جواب به او، مشتاق زمزمه کرد: وانیا

 اوهوم، بپرس! -
داده بود،  هیتک وانیکه چانه اش را به شانه ا یزد و در حال ایمن و من کرد؛ اما در آخر دل را به در یابتدا کم سویگ
 :دیو اصالح شده اش پرس دیبه صورت سف رهیخ
 چرا من؟! -
 :دیشد. در همان حال نال رهیشانه اش به او خ یرداند و از روسرش را به سمت او برگ سو،یاز سوال گ جیگ وانیا
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 شم! یمنظورت رو متوجه نم ؟یچ -
 ند گفت:تپلک بزند، تند و  یفرستاد و بدون آنکه لحظه ا رونیکالفه نفسش را پوف مانند ب سویگ
و  ینشد المیخیا بچر ؟یبرخوردمون همه ش جلو چشمم بود نی! چرا بعد از اولهیمنظورم چ یدون یخوب م میلیخ -

 !یبه من نداد یاما جواب واضح دم،یسوالو ازت پرس نیدونم قبال ا ی! م؟یهمه جا دنبالم بود هیبه سا هیسا
در  رهیرا در دست گرفته بود، او را از خود جدا کرد و خ سویگ یکه بازوها ی. در حالستادیناگهان از حرکت ا وانیا

 چشمانش زمزمه وار جواب داد:
 تو! یو اخالق یرفتار اتیبا خصوص یکردم. دختر یبه تو زندگ هیشب یبا دختر المیخ در شهیهم -
دست  سویو تاب خورده گ چیپ یموها یکند، نوازشگرانه به رو یم ریس یگرید یایهمان حال، انگار که در دن در

 و ادامه داد: دیکش
منو متهم به  یبود، داشت دهیچسب تیشونیبه پ ستیخ یکه موها یمجذوبت شدم که تو در حال ییمن از اونجا -

بهم  ظیجز چشم هات! واقعا طلبکارانه و پر غ دمید یرو نم یچیاما من ه یکرد یرو م ادهیدر پ یدوچرخه سوار
 دونم که... چرا اون لحظه دلمو باختم! یو من نم یکرد ینگاه م

به او  رانیلحظات در سکوت و ح که در تمام سویکوتاه کرد که باعث شد گ یخنده ا د،یحرفش که رس ینجایا به
را به  شیمهار خنده اش، لبش را به دندان گرفت و پلک ها یبرا وانیاو بخندد. ا یپا به پا زیچشم دوخته بود ن

بار  نیاش شد. ا نهیقفسه سـ*ـ یبه رو ینیدر همان حالت ماند که ناگهان متوجه سنگ یهم گذاشت. کم یرو
او گذاشته بود.  نهیخجالت را کنار گذاشته و سر بر سـ*ـ لیشود که با کمال م هریخ سویبه گ رانینوبت او بود که ح

 سویشده بود، آرام آرام دستانش را به دور گ داریو شوک در وجودش پد جانیه یاز حس ها یکه مخلوط یدر حال
 به خود فشرد. احلـ*ـقه کرد و او ر

 ه جا کرد و در همان حال زمزمه وار گفت:جا ب وانیا نهیسـ*ـ یبسته سرش را به رو یبا چشمان سو،یگ
 !یکرد کیو خودتو بهم نزد یمثل من استفاده برد یدختر ییمن واقعا تنهام و تو از تنها -

بر لب نشاند و  یزده او، لبخند جانیدر چشمان ه رهیجدا شد. خ وانیاز ا یپلکانش را از هم گشود و به آرام ناگهان
 :دیبا بغض نال لب خطاب به او ریقلبش، ز میاز صم

 !میرو با هم گذروند یموندن ادیازت ممنونم. شب به  -
اضافه  د،یکوب یاش م نهیوار به قفسه سـ وانهیخودش را د جانیکه از سر ه یو با قلب ستادیا وانیپشت به ا آنگاه،
 کرد:

 !میباهم نشسته بود یمصنوع اچهیکه رو به در یمکتیهمون ن ی. رونمتیب یپنجشنبه م -
 شب گم شد. یکیدو از او فاصله گرفت و در تار یبا حالت ندازد،یبه پشت سر خود چشم ب یدون آنکه لحظه اب سپس
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*** 
 یسال از زندگ نیکرد. به آنکه باالخره بعد از گذشت چند یگذرانده بود فکر م وانیکه با ا یهر روز به آن شب سویگ

از سر شوق بر لبانش  یحظات، هر بار ناخودآگاه لبخندآن ل یآور ادیصحبت کرده بود. با  یبه راحت یاش، با شخص
 نکهیبابت ا یکرد. دلشوره ا یگذشت که حس دلشوره، شوق را در دلش کمرنگ م ینم یزیبست؛ اما چ ینقش م

 نخواهد ماند! داریرابــطه آنها پا
ره اش در برابر چه یاز ذهنش دور بماند اما لحظه ا وانیکرد تا فکر ا یخود را سرگرم م یزیبا هر چ سویگ

شد،  یم دهیصورتش د یکه در تمام لحظات بر رو یو چشمان پر آرامش نیریشد. آن لبخند ش یچشمانش محو نم
 یاز عالقه خودش نسبت به او م وانیاکه  یلحظه ا یادآوریبا  سویگ یبود. حت یماندن ادیبه  زیاز هر چ شتریب

و رفتار پر  یواقعا مجذوب خوش زبان زیاو ن یبه راستآمدند.  یدر م یاز شرم به رنگ سرخ شیگفت، گونه ها
هر روز و هر  یتوانستند به راحت یبود و نم یاز سربازان دشمن شمال یکه او جزو فیشده بود؛ اما ح وانیمحبت ا

کرد و  یم وسیرابــطه ما نیبه ادامه ا شیاز پ شیامر او را ب نیمالقات کنند. هم ار گریکدیکه بخواهند  یزمان
 شد. یدرونش م یآشفتگسبب 
*** 

 جارو هم دور و بر حوض بزن! هی ،یبه گلدونا آب داد نکهیمادر بعد از ا سو،یگ -
 ییبا رو د،یپاش یم یشمعدان یگل ها یکرد و به رو یرا از آب حوض پر م یسفال یکه کاسه  یدر حال سویگ

 رسا گفت: ییگشاده خطاب به خانم جان با صدا
 چشم خانم جان! -

را دراز کرده بود. در همان حال با  شینشسته و پاها یتخت چوب یخنک درختان، بر رو هیسا رین در زجا خانم
 ینیبا سنگ زین سویکرد. گ یرا تماشا م سویداد، گ یاش را برجسته نشان م یو گوشت دیسف یکه گونه ها یلبخند

 دان نما داد.دن یخندخود، سر بلند کرد و جواب لبخندش را با لب ینگاه خانم جان به رو
داده بود، از جا  هیتک شیکه کف دستش را به زانو یفرستاد و در حال رونیاتمام کارش، نفسش را پوف مانند ب با

در چشمان درخشان خانم جان  رهیها گذراند و خ یشمعدان یمندش را از رو تیبرخاست. دست به کمر نگاه رضا
 گفت:

 سرخ شما! یها یاز شمعدون نمیا -
 گفت: سویگ یکرد و در جواب به لحن پر انرژ یکوتاه یده جان خن خانم

 دستت درد نکنه مادر! -
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دور تا دور حوض را با حوصله جارو  یمانده از گلدان ها یباق یرفت و خاک ها اطیگوشه ح یبه سمت جارو سویگ
نار خانم جان نشست و رفت. در ک یزد. در آخر کمر راست کرد و با انداختن جارو در کنار راه پله، به سمت تخت چوب

کند، فنجان را باال  شهیپ یصبر یشدن چا کخن ی. بدون آنکه براختیخود در فنجان ر یبرا یخوش رنگ یچا
فنجان را  یاز محتوا یسرد شود. کم یفوت کرد تا کم یدر پ یپ یبه چا رهیلبش نگه داشت. خ یکیآورد و در نزد

 ریآورد. خانم جان که رفتار او را ز نییفنجان را پا عیشرد و سرهم ف یکه مزه مزه کرد، ناگهان چشمانش را به رو
 در هوا تکان داد و گفت: حتیتکان داد و دستانش را به حالت نص نینظر گرفته بود، تاسف وار سرش را به طرف

 خب دختر صبر کن تا خنک بشه! -
 وا رفته جواب داد: یزد، با چهره ا یآورده و تند و تند با دستش آن را باد م رونیکه زبانش را ب یدر حال سویگ
 شه! یم رمیتونم خانم جان، د ینم -

به  هیرا از کنارش برداشت و تک شیکرد. عصا اریاش، سکوت اخت یشانیپ یبا حفظ اخم رو سویبه گ رهیجان خ خانم
ارد خانه شد. کوتاه و شمرده، عصا زنان به سمت پله ها رفت و و ییآمد. آنگاه با گام ها نییتخت پا یآن، از رو

چرخاند تا از سوزشش کاسته شود. ناگهان هرچه  یمهمچنان عزادار زبان سوخته اش بود و آن را در دهانش  سویگ
 .دیپاش نیزم یرا به رو یکرد و چا یخال یداشت، بر سر فنجان چا یدق دل
 سویکشان به سمت گآمد و کشان  رونیدر دست داشت، از خانه ب یا سهیکه ک یبعد، خانم جان در حال یلحظات

 خطاب به او گفت: یرا به سمتش گرفت و در همان حال جد سهیک د،یرس سویقدم برداشت. تا به گ
 !رشیبگ -
 یکرد، با ابروها یم یکه آن را وارس یرا از دست خانم جان گرفت و در حال سهیک یزبانش، دو دست الیخیب سویگ

 :دیباال رفت کنجکاوانه پرس
 !ه؟یچ نیا -

 گفت: ییبر لبه تخت نشست و با خوش رو سویدر کنار گ جان خانم
امواتمون بخونه. ثواب  یبرا یفاتحه ا یبرنج و قنده! سر راهت ببر بده به نرگس خانم. شب جمعه ا کمی نیا -

 داره!
 تخت گذاشت و در همان حال زمزمه وار گفت: یرا در کنارش به رو سهیبا لب و لوچه کج شده، ک سویگ
 چشم! -

 رونیکه از حدقه ب یلبانش محو شد. با چشمان یخود خشکش زد و خنده از رو یبه خانم جان، در جا رهیخ ناگهان
 :دیکرد و تته پته کنان و ناباور نال لیزده بود، خودش را به سمت خانم جان متما

 امروز پنجشنبه ست؟! یعنی... یعنیشب جمعه؟  نیگفت -
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 باال رفته جواب داد: یه بود، با ابروهاشد جیگ سویدر نگاه گ رتیجان که از ح خانم
 آره، چطور مادر؟! -
نگاه بهت زده خانم جان، با دو از پله ها باال رفت. وارد اتاقش که شد، به  ریناغافل از جا برخاست و در ز سویگ

 و رو کرد. ریرا ز شیسمت کمدش رفت و لباس ها
بود و خودش را نظاره  ستادهیا نهیآ یروبرو ز،یتم و کیبعد ش یشکل لباس بپوشد. لحظات نیکرد که به بهتر یسع
بود.  دهیمتفاوت بخش یزرد رنگ که در دور کمرش کشباف بود، به او ظاهر یپر از نقش گل ها یکرد. لباس یم

 اطیبرود و با عجله وارد ح رونیبود که باعث شد با اعتماد به نفس از اتاقش ب یدییبر لبانش، مهر تا تیلبخند رضا
 شود.
 کم کند، از کنار خانم جان گذر کرد و به سمت در رفت. شیاز سرعت قدم ها یآنکه ذره ا نبدو

 گرفت. یو به سمتش برگشت که کالفه چشم از او نم ستادیخانم جان از حرکت ا یبا صدا ناگهان
 !ه؟یچ یهمه عجله ت برا نیرفت دختر! ا ادتیرو  سهیک -
رنگ  یشیدر چشمان م رهیبر لب نشاند و خ نیدلنش یلبخند سه،یک راه رفته را برگشت و با به چنگ گرفتن سویگ

 او، زمزمه وار گفت:
 !هیامروز روز مهم -

خانم  زیناهنجار به هم خوردن در، داد اعتراض آم ینگذشت که صدا یزیاز خانم جان فاصله گرفت و چ عیسر آنگاه
 جان را بلند کرد.

*** 
اما  ند؛یرا بب وانیا یلحظه ا یبرا دیکرد تا شا ینگاه م رونیاز پنجره به بکه در کافه بود، مدام  یدر تمام مدت سویگ

 هر بار او در آنجا حضور نداشت.
اش، راهش را به سمت  یساعت کار انینداشته باشد، در پا ادیقرار مالقاتشان را به  وانیاز آنکه ا وسیما سویگ

رابــطه از اول هم اشتباه  نیا»کرد که  یتکرار مکج کرد. در طول راه، مدام با خود در ذهنش  یمصنوع اچهیدر
 «کرد! یاعتماد م یسرباز شمال کیبه  دیبوده و نبا

خود  یآن نشسته بودند، سر بلند کرد که ناگهان در جا یبر رو وانیبا ا شیکه چند شب پ یمکتین یچند متر در
رنگش فرو بـرده بود،  یخاکستر یشلوار پارچه ا بیکه دستانش را در ج یدر حال ،ییمو طال یخشکش زد. مرد

 دوخته بود. مچش اچهیسرش به در یرو یکاله کپ ترک ریو از ز ستادهیا مکتین یروبرو
 شانشیپر یبدون آنکه چشم از او بردارد، آب دهانش را پر صدا قورت داد. دستان لرزانش را باال آورد و موها سویگ

کوچک، آن ها را به رنگ  یشگونیدو انگشتش گرفت و با ن نیرا ب شیصورتش کنار زد. در آخر گونه ها یرا از رو
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 نیتمام، آخر یو با آراستگ دیلباسش کش یبه رو یآمد. دست رونیب یروح یسرخ در آورد و چهره اش از حالت ب
 بود. سویگ دید ررسیرخش در ت میقدم ها را به سمت او برداشت که تنها ن

 داشت، سر چرخاند. یگام بر مبه سمتش  سویکه گ یناخودآگاه به طرف وانیا
دندان نما  یمثل خوره به جانش افتاده بود، ناخودآگاه از سر شوق لبخند دارشیکه چند روز شوق د یدختر دنید با

 بر لب نشاند و کامال به سمت او برگشت.
 وانیشدن به ا کینزد یقدم را برا نیانداخت و آخر ریکه تمام وجودش را فرا گرفته بود، سر به ز یبا خجالت سویگ

در سکوت،  وانیصورتش روانه ساخت و به پشت گوشش فرستاد. ا یرا از جلو شیبرداشت. در همان حال، موها
 :دیزمزمه وار نال سو،یبه چهره درخشان گ رهیشکستن سکوت حاکم، خ یپا و آن پا کرد. در آخر برا نیا یکم
 !یایفکر کردم نم -
 لب گفت: ریداد ز یم طنتیش یبو یکه کم یو لحن نیدلنش یبا لبخندسرش را باال آورد.  وانیبا حرف ا سویگ
 فکر رو راجع به تو کردم! نیاتفاقا من ا -
فاصله شان را تا حد  سو،یکردن خودش به سمت گ لیزد و لبش را به دندان گرفت. آنگاه با متما یشخندین وانیا

 گوشش زمزمه کرد: یکید و در نزدسرش را جلو بر سو،یتوجه به صورت سرخ شده گ یامکان کم کرد. ب
 راستش، دلم برات تنگ شده بود! -

کرد و نفسش به  دنیاراده شروع به لرز یباال برود. دستانش ب سویبود تا شدت ضربان قلب گ یجمله، کاف نیهم
 عادت نداشت. چیه ،یعاطف یجمله ها نیا دنیبند آمد. او به شن کبارهی
رفت و به  مکتیحرف به سمت ن یو ب دیحالش نشود، خودش را عقب کش یمتوجه دگرگون وانیآنکه ا یبرا سویگ

 یجا مکتین یدر کنار او به رو یعاد یلیکرد و خ یکوتاه یخنده  سو،یاز عکس العمل گ وانینشست. ا شیرو
به خود مسلط  قینفس عم دچن دنیکرد تا با کش یم یسع ش،یرو شیپ یمصنوع اچهیبه در رهیخ سویگرفت. گ

 یزیرخ او، چ میبه ن رهیداده بود، خ هیتک مکتیبه ن سویکه دستش را پشت سر گ یدر حال وانیا گر،یف دشود. از طر
 یخاص ینیریش شیبرا سو،یگ ییابتدا یبرد. حرکات ها و رفتار ها یلـذت م شیرو شیگفت و تنها از منظره پ ینم

 داشت.
 یزالل یاز رقـ*ـص آب ها یو به طرز عاد دینگو چیسپر ه نهیسـ وان،یا رهیتوجه به نگاه خ یکرد ب یسع سویگ

 یتوانست ب یخواست، اما نم یلـذت را ببرد؛ م تیشدند، نها یمحافظت م یخود توسط حفاظ یکه در چند متر
 تفاوت باشد!

را برداشت. آنگاه دکمه  فشیداده بود، ک هیتک مکتیدوچرخه اش که به ن یپشت به او، دست دراز کرد و از رو وانیا
حرکاتش  یچشم ریز سویبه درون آن فرو برد. در تمام مدت، گ ،یزیکردن چ دایپ یاز کرد و دستش را برااش را ب
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که از  یکرد و نگاه از او گرفت و به مردمان یکالفه پوف اورد،یاو در ن یسر از کار ها ینظر گرفته بود. وقت ریرا ز
 کردند، زل زد. یچشمانش عبور م یجلو
دختر مو بلند بود، چشم  کیکه طرح  یانداخت و به مجسمه چوب نییسرش را پا وان،یا یهمان لحظه با صدا در

 دوخت.
 توئه! یبرا نیا رش،یبگ -
 :دیمن من کنان نال وان،یدر چشمان ا رهیشگفت زده، سرش را آرام باال آورد و خ سویگ
 منه؟! یبرا نی... انیا -
 و زمزمه وار جواب داد:بر لب نشاند  یلبخند جذاب سو،یاز بهت در نگاه گ وانیا

 تو درستش کردم! یآره، برا -
که با لبخند  یدراز کرد. در حال یلمس مجسمه چوب یو مشتاق دستش را برا دیرا گز نشییذوق زده، لب پا سویگ

 گفت: وانیکرد، بدون آنکه چشم از او بردارد خطاب به ا یم یمجسمه را در دستش وارس
 چقدر قشنگه! -
 زمزمه کرد: سویرخ گ میبه ن رهیخ م،یمال ییزد و با تن صدا یپلک یبه آرام وانیا

 تو! ینه به قشنگ -
نگاه  وانیبه ا یچشم ریکرد و ز یشد، با خجالت تک خنده ا یقند در دلش آب م وانیکه با هر جمله ا سویگ

 انداخت.
ر برسد، کامال به به نظ یکرد جد یم یکه سع یصاف نشست و با چهره ا د،یاو را همچنان مجذوب خود د یوقت

 برگشت و گفت: وانیسمت ا
 !م؟یو حرف بزن مینیبش نجایکه کل زمانو ا نهیامروز ا یبرنامه ت برا -
 :دیباال انداخت و کنجکاو پرس ییابرو وانیا

 !؟یدار یتو فکر بهتر -
 سرش را به نشانه مثبت تکان داد و به دنبال زمزمه کرد: سویگ
 !ادیخوشم مدو نفره  یها یرو ادهیمن از پ -
 کرد لبخندش را کنترل کند زمزمه وار گفت: یم یکه سع ینشاند و در حال یشانیبر پ یشگفت زده، اخم محو وانیا

 !؟یدو نفره داشت یرو ادهیمگه تو تا حاال چند بار سابقه پ -
 یهامژه  ریطرف جمع کرده بود، از ز کیرا به  شیکه لب ها یبه خود گرفت. در حال نیشرمگ یظاهر سویگ

 :دینگاه کرد و در همان حال مظلومانه نال وانیبلندش به ا
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 دوست داشتم تجربه ش کنم! شهیوقت! هم چیه -
او را در همان حال تماشا کرد و  یکم سویسر داد. گ یبلند یناخودآگاه خنده  سو،یاز اعتراف صداقت مندانه گ وانیا

شد  یکه هرکس از کنارشان رد م دندیخند یم دیق یه دل و ب. آنچنان هر دو از تدیاو خند یپا به پا زیدر آخر خود ن
 دوخت. یبه آنها چشم م رانیح یتا لحظات

به  وانیبرنداشتند. ا گریکدیدندان نما چشم از چشم  یو در آخر با لبخند افتیکاهش  شانیخنده ها یکم صدا کم
 را به همراه خود از جا بلند کرد. مردانه اش گرفت و او رومندیرا در حصار انگشتان ن سویگ فیدست ظر یآرام

جدا  مکتیو به او که با دست آزادش دوچرخه را از ن ستادیا وان،یاز ا تیتنها به تبع دیبگو یزیبدون آنکه چ سویگ
شد. آنگاه با حفظ لبخند  رهیخ سویدوچرخه را ثابت نگه داشت و به چهره کنجکاو گ وانیکرد، چشم دوخت. ا یم

 سویصورت گ یاجزا نیکه نگاهش ب ی. در حالداشتخود نگه  کیو او را نزد دیرا کش سویلبانش، دست گ یمحو رو
 در گردش بود، نامطمئن زمزمه کرد:

 !م؟یبر ییجا هیتا  یش یپشت سرم سوار م -
دندان نما از  یباال رفته نگاه از چشمانش گرفت و به دوچرخه زل زد. کم کم لبخند یبا ابروها وان،یبا حرف ا سویگ

سوار بر دوچرخه شد و منتظر شد  بیعج یبا شوق د،یلبخند او را د یوقت وانیگشت. ا داریبر لبانش پد تیرضا یرو
و ترس، بر  جانیلباسش گذاشت. سپس با دو حس ه یفمخ بیمجسمه را در ج سوی. گندیبر ترک بند آن بنش سویگ

شانه  کی یبلندش را به رو یوهانگه داشت. م زانیطرف آو کیرا در  شیترک بند دوچرخه نشست و پاها یرو
از افتادنش، دستانش را به  یریجلوگ یکرد تا کمتر توسط باد در صورتش پخش و پال شوند. در آخر برا زانیاش آو
 گوشش زمزمه کرد: یکیحلـ*ـقه کرد و در نزد وانیدور ا

 !میمن آماده م، بر -
با حرکت  سویوقفه رکاب زد. گ یجدا کرد و ب نیرا از زم شیحرف بود که ناگهان پا نیانگار منتظر هم وانیا

فشرد.  وانیمحکم تر کرد و صورتش را از پشت سر، به کمر ا وانیحلـ*ـقه دستانش را به دور ا کبارهیدوچرخه، به 
 ابانیگرفت و در سکوت کنار خ یم یشتریلبخندش عمق ب سو،یلحظه به لحظه از حس تماس دستان گ وانیا

را به  سویکه باد، مو و دامن گلدار گ یت که قادر بود به عقب سر برگرداند و در حالخواس یزد. دلش م یرکاب م
 گرفته بود تماشا کند. یباز
ترک بند  یبا ذوق از رو سویخلوت نگه داشت. گ ییرو ادهیدوچرخه را در پ وانیبه همان شکل گذشت که ا یقیدقا
 سویآن، به سمت گ یآهن هیدادن دوچرخه به پا هی. با تکشد ادهیاز دوچرخه پ زین وانیآمد و به دنبال او، ا نییپا

 به چهره شاد او گفت: رهیو خ دیچرخ
 هامون اخم کنه! یباز وونهیکه به د ستیهم ن یکس ست؟یدو نفره بهتر ن یرو ادهیپ هی یبرا نجایبه نظرت ا -
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کم کم  وان،یدر چشمان ا رهی. خستادیا وانیبه ا دهیبلند چسب ییکرد و سپس با گام ها زیمتفکر چشمانش را ر سویگ
 تکان داد. نیچهره اش مچاله شد و سرش را به طرف

توسط  دیخورش نکهیو از ا میرو تماشا کن دیغروب خورش میتونست یساعت م نینه، همون جا بهتر بود! حداقل تو ا -
 !میشه لـذت ببر یم دهیآب بلع
اش  یدر چند قدم دیخند یکه م یدرخشان، در حال یرا به چنگ گرفت و با چشمان وانیکاله ا رانهیغافلگ سپس

در  یمصنوع یبه خود آمد و با اخم هیهاج و واج مانده بود، پس از چند ثان سویگ یکه از حرکت ناگهان وانی. استادیا
 زمزمه وار گفت: مرکند، دست به ک کینزد سویکرد خودش را به گ یم یکه سع یحال
 آره؟! ،یببر لـذت دیاز غروب خورش یکه دوست دار -
تند و تند سرش را به نشانه مثبت تکان داد. با  ش،یسرش گذاشت و با حفظ لبخند دندان نما یکاله را به رو سویگ

 وانیا یناگهان یدر حرکت نکهیرفت. تا ا یداشت، او هم بالفاصله به عقب م یبه سمتش بر م وانیکه ا یهر قدم
و  سویگ یکرد. خنده  دنیشروع به دو زیزد و خود ن یفیخف غیج گرد شده، یبا چشمان سویکرد. گ دنیشروع به دو

زود به او  یلیخ وانیا نیهم یشد؛ برا یم دنشیتر شدن دو فیاش به پشت سر، باعث ضع یبرگشتن هرازگاه
 یبا خنده شروع به دست و پا زدن کرد و وقت سویاز پشت سر آو را بغـ*ـل کرد. گ ش،یها غیتوجه به ج یو ب دیرس
سکوت  شان،یهر دو یخنده  یداد. صدا هیتک وانیا ی نهیسرش را به سـ*ـ الیخیتواند از او جدا شود، ب ینم دید

حرکت  یب وانیاز ا تیبه تبع ش،یبه روبرو رهیخ سویادامه داشت. گ یقیرا در هم شکست و تا دقا طیحاکم بر مح
. هر دو در کمال آرامش، اشتشده بود، گذ هدیچیکه به دورش پ وانیقفل دستان ا یو تنها دستانش را به رو ستادیا

به گوش  شانینفس ها یچشم دوخته بودند و غرق در احساسات، تنها صدا شانیرو شیپ دیبه غروب خورش
 .دیرس یم گریکدی
چسباند  سویلبش را به لـالـه گوش گ رد،یبگ شیرا شکست و بدون آنکه نگاه از روبرو نشانیسکوت ب وانیا نکهیا تا

 ر گفت:و زمزمه وا
 بودم تو رهگذار به شتابان گذشته شب -
 بودم تو انتظار در اما رهگذر جلد به

 مغزم و سر در بود پیچیده تو زلف نسیم
 بودم تو قرار بی سخت ولی سست و خمار

 (اریشهر -)خمـار انتظار 
را کنترل کند، خطاب کرد خنده اش  یم یکه سع یرا به خنده واداشت. در حال سویناخواسته گ وان،یبامزه ا ی لهجه

 لب گفت: ریز وانیبه ا
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 بذار حدس بزنم! احمد؟! ؟یخون یتو شعرم م -
 صادقانه زمزمه کرد: سویزد و در جواب به گ یشخندین وانیا

 آره! -
 یشدن نگاهشان، کم کم خنده از رو ی. با در هم تالقستادیجدا کرد و رخ در رخش ا وانیآرام خودش را از ا سویگ

 ی. برادیدست کش شیموها یگرفت و نوازشگرانه به رو سوینگاه از چشمان گ یبه آرام وانید. البانشان محو ش
به  وانیکه تنها از تماس دستان ا یشد. لـذت بیعج یهم افتاد و غرق در لـذت یبه رو سویچشمان گ یلحظه ا

پلک  یشد. وقت یم نییپاباال و  جانیاش از فرط ه نهیداد. در همان حال، قفسه سـ یبه او دست م شیموها یرو
سردرگم و نگران، بدون آنکه  ی. با نگاهدیرا در چشمانش د یبه وضوح حلـقه اشک وانیرا از هم باز کرد، ا شیها

 :دیزمزمه وار نال رد،یگب سویچشم از چشمان گ
 شد؟! یچ -
 لب زمزمه کرد: ریز رانهیکوتاه، غافلگ یو پس از مکث دیکش یقینفس عم سویگ

- тебя люблю! ()!دوستت دارم 
طاقت  سویبه دنبال صداقت گفتار او بود. تا آنکه گ سویدر چشمان نمدار گ رهیو ناباور، خ رانیح یتا لحظات وانیا
 یکه صورتش را به رو یپرت کرد. در حال وانیخودش را در آغـ*ـوش گرم و لـ*ـذت بخش ا کبارهیو به  اوردین

 :دیفشرد، با بغض نال یم وانیا نهیسـ*ـ
 !یقلبم روشن کرد یرو تو دیکه نور ام یبود یمن بعد از مرگ پدر و مادرم تشنه محبت بودم و تو کس -

حلـ*ـقه کرده بود، لباسش را از پشت سر به  وانیکه دستانش را به دور ا یبدون آنکه سر بلند کند، در حال سپس
 خفه زمزمه وار گفت: ییلب با صدا ریچنگ گرفت و ز

شد! تو  یخواستم، اما نم یچند روز با خودم کلنجار رفتم تا تو رو فراموش کنم. م نیا یچقدر تو یدون ینم -
 !یو متعلق به خودت کن یمنو بشکاف یشب قلب سنگ کیفقط در عرض  یتونست
را لکه دار کرده بود؛  وانیا دیسف راهنیروانه شده بود، پ شیگونه ها یبه رو سویکه از چشمان گ یاشک یها قطره

 یاز خود نشان نم یخشکش زده بود و حرکت یمانند مجسمه ا سو،یگ یهمچنان شوکه شده از حرف ها اما وانیا
 شود. یمکند و با پلک زدن خراب  یم ریس نیریش ییایداد. انگار که در رو

 وان،یا نهیبه سـ*ـ هیتک سویبرگشت. گ شیاز سر شوق بر لبانش نقش بست و جان به دست و پاها یکم لبخند کم
 یمتاثر دستانش را باال آورد و به رو د،یاو را در آن حال د یوقت وانیزد. ا یحرف نم یو کالم ختیر یشک متنها ا

او را محکم به خود فشرد. در همان حال، چشمانش  ب،یعج یاز حس یناش یگذاشت. سپس با فشار سویکـ*ـمر گ
 :دیگوشش، از ته دل نال یکینشاند و در نزد سویگ یموها یبه رو قیعم یرا بست و بـ..وسـ..ـه ا
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-!Я тоже тебя люблю ()!منم دوستت دارم 
*** 

 رم! یبه بعدشو خودم م نجایاز ا گه،یخب د -
 داد گفت: یم ینگران یبو یکه کم یرا فشرد و با لحن سویخود، دست گ یبا حفظ لبخند دندان نما وانیا

 !امیحداقل بذار تا سر کوچه ب -
نازک کرد و  یشود، ناچار پشت چشم وانینگاه مظلومانه ا فیتواند حر ینم دید یتخواست مخالفت کند اما وق سویگ

 :دیوار نال میتسل
 !ایخب، ب لهیخ -
شب، پا به  یکیحلـ*ـقه کرد و در تار سویدستانش را به دور شانه گ روزمندانهیپ وانی. ادیخند زیپشت حرفش ر و
 او گام برداشت. یپا
درب خانه خانم  یجلو لیسه نیموزیل نیماش دنیبا د سویگهان چشمان خندان گنا دند،یهر دو به سر کوچه رس تا

 آشفته گشت. کبارهیجان، به 
 دهیرخ رنگ پر میبه ن رهیو خ ستادیاز حرکت او در کنارش ا رانیمتعجب و ح زین وانیا سو،یگ یناگهان ستادنیا با

 :دیاش، نگران پرس
 ! حالت خوبه؟سو؟یچت شد گ -
کرد رفتارش را با  یم یکه سع یرو برگرداند. در حال وانیبه سمت ا د،یبار یکه ترس از آنها م ییبا چشم ها سویگ

 :دیکند، من من کنان نال حیتوج یمصنوع یزدن لبخند
 برو! گهینـ... نه! تو د -
شب به که در  یرنگ اهیس نیماش دنیرا گرفت. با د سویباال انداخت و کنجکاو رد نگاه سابق گ ییمتعجب ابرو وانیا

 :دیپرس سویشد، متعجب تر از قبل خطاب به گ یم دهیزور د
 !د؟یرنگت پر یجور نیا دنشیکه با د هیک نیاون ماش -
وقفه  یهم گذاشت و تند و ب یفرار کند، چشمانش را به رو وانیا یها یآنکه از پرسش و کنجکاو یبرا سویگ

 گفت:
 یروس هیآلمانه! اگه اون بفهمه که تو  یشدت از طرفدارا و به هینظام هی لیپسر عمه مه! سه ل،یسه نیاون ماش -

 ؟یو من باهات ارتباط دارم، گور هر دومون کنده ست! حاال متوجه شد یهست
 ادامه داد: وان،یو شوکه شده ا رانیتوجه به چهره ح یبه جلو، ب رهیخ آنگاه

 وقت! چی. هنهیما رو با هم بب دیاون نبا -
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 لب زد: یبه آرام وان،یر چشمان اشدن د رهیخ یپس از کم آنگاه
 چخوف! چیالکساندرو وانیا ریشب بخ -
 :دیبا خنده نال ر،یتکان داد و سر به ز نیسرش را به طرف وانیا

 !هیکاف وانیمن، همون ا یخدا -
به  هیانداخت، تک یرا در قفل م دیکل سویکه گ یتا لحظه ا وانیاز او جدا شد. ا وان،یکم به دستان ا یبا فشار سویگ
 کرد. یاو را تماشا م بیاش، دست در ج یشگیبود و با ژست هم ستادهیا یوارید
به آن  هیرا بست، تک اطیگذاشت. تا در ح اطیپا به ح یمعطل یتکان داد و ب وانیا یبرا یبا باز کردن در، دست سویگ

به ظاهر خسته از پله ها  یاتازه کرد و با چهره  ییگلو ،یفرستاد. آنگاه با تک سرفه ا رونیب یاز سر آسودگ ینفس
 باال رفت و وارد خانه شد.

داد. عمه شهرزاد، عمو خسرو و  صیآنها را تشخ یشد که زود صدا ییورود به خانه، متوجه پچ پچ ها نیدر ح سویگ
صحبتشان قطع شد  سو،یصاحبان صدا بودند که داشتند با خانم جان صحبت کردند. با ورود گ ل،یپسر عمه اش سه

بر لب زد  یلبخند د،یخود د ینگاه پرسش گر آنها را به رو یوقت سویچهار نفرشان به سمت او برگشت. گو سر هر 
اش،  یشانیپ یوحشتناک به رو یبه خود آمد و با اخم لیلب سالم کرد. زودتر از همه آنها، سه ریو خطاب به آنها ز

 :دیغر ظیپر غ
 !؟یبود یموقع شب کدوم گور نیمعلوم هست تا ا -
چشم غره رفت و با چهره  لیشد. شهرزاد به سه دیلبخند از چهره اش ناپد کبارهیبه  ل،یحرف سه دنیبا شن سویگ
 در هم گفت: یا

 چه طرز صحبت کردنه؟ نی! ال؟یاِ سه -
که  یاما با نگاه سویفرستاد. گ رونیب نهیهم فشرد و نفسش را پوف مانند از سـ یکالفه چشمانش را به رو لیسه

 :دیلب نال ریز لیبه سه رهیبود، خ یهر حس از یدر آن ته
 کافه بودم! -
باال برد. شهرزاد  شخندیچنگ زد و با تمسخر، گوشه لبش را به ن شیبه موها یعصبان لیسه سو،یادامه حرف گ در

 انداخت و خطاب به او زمزمه کرد: سویگ یاز سرتاپا ینگران نگاه
 اومد اونجا بسته بود! لیسه زم،یعز یول -
نگاه از چهره کنجکاو تک تکشان گذراند  یچشم ریز ر،ی. سربه زدیجا خورد و ماند که چه بگو یلحظه ا یراب سویگ

 :دیخفه نال ییو با صدا
 شد! ریشد که د نیرفت؛ ا ادمیزمان و ساعت  گهیقدم زدن کرد. د یدلم هوا هویشد،  لیکافه تعط نکهیبعد از ا -
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 گفت: یقدم شد و خطاب به همگ شیخسرو پ شوهر عمه اش سو،یبار با اتمام حرف گ نیا
 !دیکن چشیقدر سوال پ نیا ستین یازین گهیجان خوبه. د سویحال گ دینیب یحاال که م -

 رو به همسرش اضافه کرد: آنگاه
 وقته! ری. دمیبر گهیبلند شو تا د -

نارش برداشت و سپس کوچک سرخ رنگش را از ک فیبود، ک دهیتمام لباس پوش یبا آراستگ شهیکه مثل هم شهرزاد
که همچنان در  سویاز کنار گ یکرد و به قصد خروج به سمت در رفت. وقت یاز جا برخاست. از خانم جان خداحافظ

گونه  یبه رو نرم ی. بـ..وسـ..ـه ادی*ـوش کشآغـاو را به  یو نگران یبود خواست گذر کند، با دلسوز ستادهیدرگاه ا
 در چشمانش زمزمه وار گفت: رهیدستانش قاب گرفته بود، خ نیبرا  سویکه صورت گ یاش زد و در حال

 خبر نذار. دلمون از فکرت هزار راه رفت! یما رو ب یطور نیا گهیعمه به قربون اون چشمات! د -
 با اشاره به خانم جان ادامه داد: سپس

 یدرو باز کن نیبود که تو ا نیا یفقط برا م،یسادیوا نجایزمان که ا نی! تا اضهیحداقل به فکر اون باش. قلبش مر -
 !یایو ب
 در جواب گفت: ال،یخ یدست عمه اش را فشرد و با خونسرد یبه گرم سویگ
 !نیموقع تنها نذاشت نیچشم عمه جون. ممنون که خانم جان رو تا ا -

 اطیاز حپشت سر او از خانه خارج شدند. هنوز کامل  لیجدا شد و به نوبت، خسرو و سه سویبا لبخند از گ شهرزاد
 یشکلش را باال م یکه کاله ناقوس یبرگشت. در حال سویو به سمت گ ستادینرفته بودند که ناگهان شهرزاد ا رونیب

 چشمانش نباشد، دهان باز کرد و گفت: یزد تا جلو
 رسونه خونه! یدنبالت و تو رو م ادیم لیبعد، هر شب سه نیاز ا -
 ده خواست مخالفت کند که با جواب تند او روبرو شد:گرد ش یحرف شهرزاد، با چشمان دنیبا شن سویگ
 نه! حرف نباشه، با هر دوتونم! -
 لیکه او هم به قصد اعتراض به سمت مادرش متما دیسوق داده شد و د لیسه یبه رو سویهمان حال، نگاه گ در

 :دینال یو حرص اوردیطاقت ن لیشده است. اما سه
 مهم تر از اون دارم! یدرجه دارم و کارا هی یخانم باشم! نا سالمت یصشخ سیتا سرو ستمین کاریمادر، من که ب -
 :دیرو به او غر نهینشاند و دست به سـ یشانیبر پ ظیغل یبه او برخورده بود، اخم لیکه با حرف سه سویگ
 !یشم تو نباش یم نشیکه سوار ماش ینفر هیخوام اون  یمنم از خدا م -

و کالفه مادرش قدم از قدم برنداشت. شهرزاد  یعصب یرد که با صدابردا ورشی سویخواست به سمت گ لیسه
 را به هم زد. اطیدر ح سو،یگ ظینگاه پر غ ریرا در دست گرفت و در ز لیسه یبازو
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لب  ریز یریفشرد وارد خانه شد و با گفتن شب بخ یاش را م قهیکه شق یدر حال سویگ اط،یبسته شدن در ح با
 قش شد.اتا یخطاب به خانم جان، راه

 رونیآن را درست کرده بود، ب وانیکه ا یکرد و مجسمه چوب بشیکند، دست در ج ضیاز آنکه لباسش را تعو قبل
 پلک هم نزد. یبه آن حت رهیخ یآورد. تا لحظات

 اش را به تن کرد. یگذاشت و لباس راحت نهیآ یمجسمه را جلو ن،یریش یآخر با لبخند در
خواب خواست او را در بر  یکرد. وقت یچشمانش دور نم یسمه را از جلومج یموقع خواب، لحظه ا یحت سویگ

 یتوجه به پلک ها یاش قرار داد. آنگاه ب نهیسـ یفشرد، به رو یدستانش م انیکه در م یمجسمه را در حال رد،یبگ
 :دیبه سقف با حفظ لبخند در گوشه لبش، با خود نال رهیخ نش،یسنگ

-.Спокойной ночи (ریشب بخ) 
*** 

نرفته بود که  شتریو در عرض کوچه قدم برداشت. هنوز دو قدم ب دیحوصله، در را به هم کوب یخواب آلود و ب سویگ
سرعت  شینشاند و دست به بغـ*ـل، به قدم ها یشانیبر پ ی. اخمدیدر پشت سرش، از جا پر یبوق یبا صدا

اش شد و به دنبال،  یکیدر نزد ینیماش یها متوجه حرکت چرخ رد،یبگ شیبار بدون آنکه نگاه از روبرو نی. ادیبخش
 به گوشش خورد: لیسه یخشک و جد یصدا

 سوار شو! -
 گفت: لیسه یاعتنا به حرف امر یو ب دیعمق بخش شیبه اخم ها سویگ
 رم! یالزم نکرده، خودم م -

 منقبض شده تکرار کرد: یرفت، با فک یم یکه کم کم رو به کالفگ لیسه
 سوار شو! -
 بر گوشه لبش پاسخ داد: یبا زدن پوزخند سویگبار هم  نیا

 !ستیشما ن نیبه سوار شدن ماش یازیتونم راه برم، ن یمن بچه م؟! خودم م نیکن یتو و عمه فکر م -
 لب زمزمه کرد: ریکرد خودش را کنترل کند، ز یم یکه سع یدر حال لیسه
 هوم؟ ست،یبه سوار شدن ن یازیکه ن -
 :دیتمام غر تیعدر جواب به او، با قاط سویگ
 !؟یشه دست از سرم بردار یآره! حاال م -

 رد شد. سویبا سرعت تمام از کنار گ نیلحظه ماش کیتمام، دنده را عوض کرد و در  یبا خونسرد لیسه ناگهان
 گرفت. شیمغشوش، راه کافه را در پ یتکان داد و با ذهن نیتاسف وار سرش را به طرف سویگ
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*** 
 خنکو بخور! ادمونیل نیتو هم ا ایب -
 مونادیشربت ل یحاو یوانیکه ل اریدر گوشه کافه نشسته بود، سر بلند کرد و به سات یصندل یکه خسته بر رو سویگ

 لب گفت: ریگرفت و ز اریرا از سات وانیل ییزد و با خوش رو یشد. در همان حال لبخند رهیرا در دست داشت، خ
 ممنونم! -

و  دیرا الجرعه سر کش وانیل سویحرف از او فاصله گرفت. گ یکان داد و بت سویگ یبرا یدر جواب، سر اریسات
را  وانیرا در دهانش مزه مزه کرد؛ در آخر ل مونادیچشم بسته طعم خوش ل یعطـش درونش را خاموش ساخت. کم

تمام  شد. هنوز ربع ساعت از وقت استراحتش مانده بود و او در رهینامعلوم خ یگذاشت و به نقطه ا زیم یبه رو
 زد. یدم نم ،یبه نقطه ا رهیمدت تنها خ

سارافنش کرد. دفترچه  بیگرفت و دست در ج نیکه به همراه داشت، نگاه از زم یدفترچه ا یادآوریبا  ناگهان
 لحظات بود. نیدر ا سویگ یمانده بود، تنها سرگرم یاو باق یکه از پدرش برا یرنگ یکهنه و قهوه ا

که توسط پدرش نگاشته شده بودند، زل زد. با خواندن همان  یخوش یود و به خط هادفترچه را گش یبه آرام سویگ
 ،یو خارج یداخل یو جنگ ها رانیفرار از ا یکه برا یذهنش به دور دست ها سفر کرد؛ زمان کبارهیخط اول، به 

مادر  را،یبه حم یامرز نمانده بود که گلوله  نتا رد کرد یزیخواست همراه پدر و مادرش از مرز عبور کند. چ یم
گشت. همان  یرنگ جار دیسپ یبرف ها یاصابت کرد و رد خون سرخش بر رو یاز شورو یتوسط سرباز سو،یگ

او را از  یکردند؛ تا آنکه روز یشان را سپر یموقع او و پدرش به اسارت در آمدند و ماه ها دور از هم در زندان زندگ
که  یو رد خون بود، تنها گذاشتند. در همان لحظه، شخص ریز زنجکه پر ا یو در محوطه ا ردندآو رونیزندان ب

 میضخ یها ریبا زنج شیکه دست و پاها یشده بود، در حال دهیرنگ پوش رهیو ت میضخ یصورتش توسط پارچه ا
 تیمخصوص هدا یگاهیجااسلحه به دست او را به سمت  یعبور کرد. سرباز سویبه هم بسته شده بودند، از کنار گ

 یکه به تخته چوب یا لهیآن شخص را به پشت سرش برد و به م یرا باز کرد. دست ها رشیزنج یقفل هاکرد و 
سر او برداشت. ناگهان  یمکث پارچه را از رو یمتصل بود، وصل کرد. سپس دست دراز کرد و بدون ذره ا میضخ

پدرش در آن  دنیگرفت. داشک در بر لیصورتش را س مامت هیحبس شد و در عرض چند ثان سویگ نهینفس در سـ
 آزرد. یاوضاع، قلبش را م

تکان داد. در  نیزانو زده بود، متاسف سرش را به طرف نیزم یاش به رو یکه در چند قدم سویگ دنیهم با د مهرداد
 لب زد: سو،یدر چشمان گ رهیاشک در چشمانش خ یهمان حال با حلقه ا

 متاسفم! -
 کرد! جادیخوفناک را در آن محوطه ا ییفضا سو،یناک گدرد ادیگلوله با فر کیشل یناگهان صدا و
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کرد  یپرت کرد. سپس صورتش را در حصار انگشتانش مخف زیم یو کالفه دفترچه را بست و به رو نیغمگ سو،یگ
کرد.  یاو را آشفته م شهی. فکر کردن به گذشته، همردیبگ شیرا در پ شیراه گونه ها ش،یو اجازه داد تا اشک ها

 ی. او واقعا تنها بود و تشنه محبت! تنها کسزددل ببا یاز نژاد شورو یرا نداشت که به سرباز نیور اتص یروز یحت
 به او دل ببندد. سویبود که گ یمحکم لیهمان دل نیبود و ا وانیکند، ا یکرد او را کامال درک م یکه حس م

*** 
 !؟یدستمالو کجا گذاشت اریسات -
 دم در منتظرته! ییآقا هی سویگ-
 ،یبه نازل رهیاز پشت سرش، از درگاه آشپزخانه فاصله گرفت و به عقب سر چرخاند. خ ینازل یصدا دنیبا شن سویگ
 :دیرا باال انداخت و کنجکاو پرس شیابرو یتا کی
 !؟یک -

به دنبال او  زین سویکج کرد. گ شخوانیپ زیرا باال انداخت و راهش را به سمت م شیبه نشانه ندانستن شانه ها ینازل
. ستادیراه از حرکت ا انیاز پشت پنجره، در م لیسه دنیکافه رفت. ناگهان با د یگام برداشت و به سمت در ورود

را  شیکه دندان ها یبرافروخته، در حال ی. در آخر با چهره ادبود، تماشا کر ستادهیا نشیبه ماش هیاو را که تک یکم
توجه به  یکرد و ب کینزد لیاستوار و بلند، خودش را به سه ییبا گام هااز کافه خارج شد.  دییسا یهم م یبه رو

 آمده او، تند و تند گفت: رونیچشمان از حدقه ب
رو  یخودم راه خونه تا کافه نادر ؟یایدنبالم ب گهید ی! مگه نگفتم حق ندار؟یدار یچرا تو دست از سرم بر نم -

 !یمنو بکش یده سیسرو شما زحمت ستین یازین گهیو بلدم! دبارها رفتم 
چشمان  یکه انگشت اشاره اش را در جلو یگرفت و در حال نیاز ماش هیکالفه تک سو،یگ یبا اتمام حرف ها لیسه

 تند گفت: یداد، با لحن یتکان م سویگ
چون دلش  یدنبال جنابعال امی! مادرم ازم خواست تا بستمین نجایگوش کن خانم کوچولو، من به خواست خودم ا -
 ندارم! یحوصله منت کش ست،ین یبازم مشکل ،یایب یخوا ی. حاال هم اگه نممیخواست شامو دور هم بخور یم

شده  ریذهنش درگ ل،یحرف سه دنیکه با شن سویرا دور زد و سوار شد. گ نشیماش سو،یگ ظینگاه پر غ ریدر ز آنگاه
لحظه از حرکت عجوالنه خود  کیدر  کند، یط دیرا با یادیدانست که تا خانه عمه اش فاصله ز یبود و خوب م

وا رفته  یزد و با چهره ا ایدر آخر دل را به در رد؛پا و آن پا ک نیا ل،یسه نیموزیل نیبه ماش رهیخ یشد. کم مانیپش
زل زده بود، دستش را باال  لیسه یکمک راننده به چهره اخمو شهیکه از پشت ش یشد. در حال کینزد نیبه ماش

اش به سمت او سربرگرداند.  یشانیپ یگرفت و با حفظ اخم رو شینگاه از روبرو لیآن زد. سهآورد و چند ضربه به 
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را صاف کرد و همان طور که  شیگلو شه،یآمدن ش نییبکشد. با پا نییرا پا شهیخواست تا ش لیاز سه شارهبا ا سویگ
 لب زمزمه کرد: ریز د،یدزد یم لینگاهش را از سه

 !امیدم، االن مخبر ب شونیکیصبر کن تا به  -
 یکمر راست کرد و در حال سویگرفت. گ سویتکان داد و نگاه از گ میتنها در سکوت، سرش را به نشانه تفه لیسه

 تیریاز اتاق مد یکه خودش را بغـل کرده بود، آرام آرام وارد کافه شد. ورودش به کافه، با خارج شدن خانم شعبان
 هم زمان شد.

و  ستادیاز حرکت ا سویگ یبا صدا یافتاد، از همان جا او را صدا زد. خانم شعبان یتا چشمش به خانم شعبان سویگ
 گفت: ریسر به ز د،یتا به او رس سویشد. گ یم کشیبلند نزد ییکنجکاو به او چشم دوخت که با گام ها

 زودتر برم؟ کمینداره امروز  یخانم، اشکال دیببخش -
 جواب داد: سویبه گ رهیمحو خ یخمبه خود گرفت و با ا یجد یظاهر یشعبان خانم

 !یزودتر رفت روزمیتو د -
لب  ریانداخت و در همان حال ز یکوتاه به خانم شعبان ینگاه یچشم ریشرمنده بدون آنکه سر بلند کند، ز سویگ
 :دینال
 که من... دیدونم خانم! باور کن یم -
 !یاریب هیو توج لیمن دل یخواد برا ینم -

 مهربان ادامه داد: یکرد و با لحن ریینگاهش تغرنگ  کبارهیبه  ناگهان
 !یاز همه کار کرد شتریاز طرف من. تو امروز ب کیپاداش کوچ هی نیبرو! ا -
 یصورتش نشاند و با قدردان یگشاده به رو یماند. در آخر لبخند رهیخ یبه چهره خانم شعبان یتا لحظات سویگ

 زمزمه کرد:
 ممنونم خانم! -

به سمت  سویرا باز و بسته کرد. گ شیچشم ها ش،یلب ها یجواب، با حفظ لبخند کمرنگ رو تنها در یشعبان خانم
حرف، سوار  یرفت و ب رونیاز کافه ب عیبلند، سر ییرا عوض کرد. آنگاه با گام ها شیاتاق رختکن رفت و لباس ها

 شد. لیسه نیماش
هم به سمت  ینگاه میشده بود و ن رهیو خاش به روبر یشانیپ یبا اخم نقش بسته بر رو ،یرانندگ نیدر ح لیسه

چسبانده بود، به  شهیکه سرش را به ش یکرد و در حال یپوف د،ید یمحل یاز او ب یهم وقت سویانداخت. گ ینم سویگ
 نیروز قبل در ح وانیکه ا یشعر یادآوری باگذشتند زل زد. ناگهان  یچشمانش م شیکه به سرعت از پ یمناظر

 بر لبانش نقش بست. نیدلنش یواند، لبخندخ یم شیغروب آفتاب برا
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از  قیعم یبه جا گذاشت. سپس آه شهیش یبر رو یفرض ییزد و با انگشتش رد ها یپلک یهمان حال به آرام در
 :دیفرستاد و با خود زمزمه وار نال رونیب نهیسـ
 م؟یرس یآخرش به کجا م یعنی -

*** 
که نفس زنان به  سویگ دنیافش چشم انداخت. ناگهان با دبرخاست و به دور و اطر مکتین یکالفه از رو وانیا

 او شد. یرایاز سر شوق، پذ یفرستاد و با لبخند رونیب یاز سر آسودگ ینفس د،یدو یسمتش م
 گفت: دهیبر دهیقلبش گذاشته بود، بر یکه دستش را به رو یدر حال د،یرس وانیتا به ا سویگ
وقت مشکل  هیبار آخر لباسمو بپوشم که  یتا برا یاطیخ میداشت برشد! عمه م اصرار  ریقدر د نیکه ا دیببخش -

 نداشته باشه!
 لب زمزمه وار گفت: ریتکان داد و ز نیتمام سرش را به طرف یتنها در جواب به او، با خونسرد وانیا

 موندم! یمن منتظرت م یومدی. تا هر زمان که مستین یمشکل -
آشفته حال  ق،یعم ینفس دنیبا کش وانیکرده بودند که ا اریسکوت اخت گریکدیدر چشمان  رهیهر دو خ یلحظات تا

لبخند دندان نما  دنیبا د د،یبگو یزیشد؛ اما تا خواست چ وانیرفتار ا رییمتوجه تغ سوی. گدیدزد سوینگاه از چشمان گ
 .دیحرف در دهانش ماس وان،یا یشگیو ظاهر هم

به خود نگه داشته  کیکه او را نزد یقفل کرد و در حال سویشتان گانگ یانگشتانش را در ال به ال اق،یبا اشت وانیا
 ینفس ها یگذاشت و در سکوت به صدا وانیا یهم متقابال سر بر شانه  سویبود، آرام آرام گام برداشت. گ

رخش زمزمه وار او  میبه ن رهیداد و خ هیتک وانیمحو، چانه اش را به شانه ا یکشدارش گوش سپرد. ناگهان با اخم
 :دیپرس شیچشمان تبدارش قفل شد، با حفظ تن صدا یاهیدر س وانیا یجفت چشمان عسل یرا صدا کرد. وقت

 حالت خوبه؟! -
داد و پر  رییزود رنگ چهره اش را تغ یلینشست؛ اما خ وانینا آشنا در نگاه ا یغم یلحظه ا یبرا سو،یسوال گ با

 جواب داد: یانرژ
 و خوب نباشم؟!شه در کنار تو باشم  یآره! مگه م -
شود، تاسف وار سرش را به  ینم دشیعا یزیچ دید یموشکافانه او را نظاره کرد. در آخر وقت یتا لحظات سویگ

 زمزمه کرد: متیتکان داد و با مال نیطرف
 ،یرو که ذهنت رو به خودش مشغول کرده بهم بگ یزیچ یهر وقت خواست ی! ولیراستش رو گفته باش دوارمیام -

 شم! یو مطمئن باش که خوشحال م دنمیمن آماده شن
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گونه او گذاشت و نو*ازشگرانه  یقطع کند، دستش را به رو وانیبدون آنکه ارتباط نگاهش را با چشمان ا آنگاه
و تار کرده بود، چشم به  رهیرا ت دگانشیکه د یاز ناراحت یبا غبار وانی. ادیپوستش کش یانگشت شستش را به رو

 کرد. اریت اختدوخت و باز هم سکو نیزم
 یجدا شد. پشت به او، به سمت سنگ ها وانیاز ا ،یفرستاد و پس از لحظات رونیب نهیاز سـ قیعم یآه سویگ

سالنه  ش،یپا یبه جلو رهی. دستانش را از هم باز کرد و خستادیآنها ا یرفت و رو ابانیشده کنار خ دهیچ فیرد
 سنگ ها گام برداشت. کیبار هیحاش یسالنه بر رو

رنگش در  اهیبلند س یکه موها یدر حال ا،یکه او فارغ از دن یقدم برداشت و در تمام مدت سویگ یپا به پا انویا
فرستاد. در  رونیو نفسش را پوف مانند ب ستادیداشت. ناگهان از حرکت ا یاطرافش پخش شده بود، چشم از او بر نم

 گفت: ین کنان مم نخورد که صادقانه، م سویبه گوش گ فشیضع یهمان حال، نجوا
 دونم چطور بگم! یهست که نم یموضوع هیراستش،  -
. در همان حال ستادیا وانیکم از ا یو در فاصله ا دیپر نییسنگ ها به پا یحرکت از رو کیدر  ،یبا خوشحال سویگ

 به او زمزمه وار گفت: رهیقرار گرفت و خ وانیا یمحو، روبرو یبا لبخند
 !یتا با من حرف بزن یخره قبول کرددونستم! خوشحالم که باال یم -
 کیدرخشان در دل آسمان تار یرا که مانند ماه سویبر لب، دستانش را باال آورد و صورت گ یاما بدون لبخند وانیا

امر باعث شد تا کم کم لبخند  نیو هم دید وانیرا در چشمان ا یناگهان به وضوح حلقه اشک سویبود، قاب گرفت. گ
 یاز آنها م یکه نگران یفرستاد و با چشمان نییبه پا دااسترس، با ص ید. آب دهانش را از رولبانش محو شو یاز رو

 زمزمه وار گفت: د،یبار
 شده؟! یزیچ وانیا -
در چشمانش  رهیکرد، خ یرا نوازش م سویکه انگشتان دست گ یفرستاد و در حال رونیب نهیاز سـ قیعم یآه وانیا

 :دیناغافل نال
 !وسیبرم گ دیمن با -
باشد، من  دهیمات بـرده در همان حالت ماند. در آخر پشت سر هم پلک زد و انگار که اشتباه شن یتا لحظات سویگ

 من کنان گفت:
 فهمم! ی! منظورت رو نم؟یچ... چ -
بود تا راحت تر  ستادهیاش، پشت به او ا یکه در چند قدم یبرگرداند و در حال سویکالفه و ناراحت رو از گ وانیا

 کرد باال نرود گفت: یم یکه سع ییبزند، با صداحرف 
 ندارم! یتیمامور نجایا گهیچون د ه،یمن دستور دارم برگردم! برگردم به روس -
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حس کرد که نفسش باال  یلحظه ا یاش را فشرد. برا نهیناخودآگاه دستش را باال آورد و سـ وان،یبا حرف ا سویگ
تا  وانیرها کرد. ا یچوب یمکتین یبدنش را به رو ینیقدم برداشت و سنگآرام آرام به عقب  ن،یبه زم رهی. خدیآ ینم

. دیسرش برداشت و به سمتش دو یکالهش را از رو یعصب سو،یحال گ دنیبه پشت سرش چشم انداخت، با د
 تند و تند گفت: یزانو زد و با نگران نیزم یبه رو شیروبرو

 رفت؟ جیحالت خوبه؟! سرت گ -
 ریسراز نییسرش را باال آورد و همزمان دو قطره اشک از چشمانش به پا یبه آرام ق،یمع ینفس دنیبا کش سویگ

 :دیلب نال ریز یشد. در همان حال به سخت
 تموم شد؟! یهمه چ یعنی -
را از گونه اش زدود و در همان حال زمزمه  سویشده گ یجار یتلخ اشک ها یبا لبخند د،یحرف را شن نیتا ا وانیا

 وار گفت:
 !یمه که نه؛ البته، اگه تو بخوامعلو -
از جانب او بود تا متوجه حرف دو  یشتریبه دنبال حرف ب وانیدر چشمان ا رهیو گنگ خ جیکه گ یدر حال سو،یگ

 :دیلب نال ریقلبش ز میشود، از صم شیپهلو
 خوام! یالبته که م -
 ه کرد:مقدمه زمزم یروح، ب یب یبه خود گرفت و با چشمان یجد یناگهان ظاهر وانیا

 !ایبا من ب -
 داد گفت: یتکان م نیکه سرش را به طرف یمبهوت تر از قبل، کمر راست کرد و در حال سویگ
 !؟یزن یحرف م یاز چ -
 وقفه گفت: یب رد،یبگ سویبار مشتاق از جا برخاست و بدون آنکه نگاه از چشمان مبهوت گ نیا وانیا

رو  نیا م،یش ی. ما در اونجا خوشبخت ممیعمرمون کنار هم باش اونجا و تا آخر میبر میتون یاز خودمون! ما م -
 ه؟یدم! نظرت چ یبهت قول م

که در هم گره  یاهیس یبه ابرها یسرش را رو به آسمان گرفت و تا لحظات سویگ وان،یا یصحبت ها انیپا با
کرد  ینم یاریو را هم فشرد. ذهنش ا ی. آنگاه چشمانش را بست و پلکانش را سخت به روستیخورده بودند، نگر

 بدهد. وانیبه ا یتا پاسخ مناسب
نظر گرفته بود. پس  ریگرفت و تک تک حرکاتش را ز ینم سویمنتظر چشم از گ یهمچنان با نگاه وانیآنطرف، ا از

 :دیلرزان نال ییبا صدا وانیرا از هم گشود و خطاب به ا شیپلک ها سویگ ،یقیاز دقا
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شانس، موفق به  یاز سربازا و از رو یکیو در آخر با کمک  ختمیر نقشه رفرار از اون کشو یمن سال ها برا -
 که پدر و مادرم رو ازم گرفت؟! ییکه دوباره برگردم به جا یخوا یخروج از اونجا شدم! اون وقت تو از من م

 گفت: متیالمدوخت و زمزمه وار ابراز تاسف کرد. آنگاه در همان حال با  نیمتاثر چشم به زم وانیا
و االن سال ها از  نیشد یمحسوب م ی! در اون لحظه تو و خانواده ت به چشم همه فرارستنیهمه مثل هم ن -

 بهش فکر نکن! گهیاون ماجرا گذشته. د
 داشت، بغض آلود زمزمه کرد: شیدر مهار اشک ها یکه سع یغم بار، در حال یبا نگاه سویگ
 ه رو فراموش کنم؟!شه گذشت ی! چطور مرانیساله که اومدم ا هیمن فقط  -
سر به  یقیتا دقا نیهم ی. برادیسکوت د سو،یجواب را در مقابل گ نیاما بهتر دیبگو یزیدهان باز کرد تا چ وانیا
 خورد. یبه گوشش م سویهق هق مانند گ یفروکش کند؛ تا آنکه تنها صدا سوینگفت تا کم کم خشم گ یزیچ ریز
هم از  سوی. گدیاو را در آغـ*ـوش کش ،یکرد و بدون گفتن کلمه ا لیمتما سویخودش را به سمت گ یبه آرام وانیا

 مردانه او فشرد و هق هقش را در گلو خفه کرد. ی نهیسـ*ـ یخدا خواسته سرش را به رو
 گفت: یم یناگهان یا دهیعق رییبه گوشش خورد که با تغ سویگ یبعد، نجوا یکم
 شه؟! یم یپس مادربزرگم چ ام،یاگه باهات ب -

 ادامه داد: ش،یخود شکار کرد و با حفظ تن صدا یرا به رو وانیا رهیگاه خن سپس
کم  یلیعمه دارم که اونم سرش با شوهر و پسرش گرمه و خ هیرو نداره! تنها فقط  یا گهیاون به جز من کس د -

 !ادیب دنشیشه به د یواقع م
 سویفر خورده گ یموها یبه رو یدست یونسردماند. در آخر با خ رهیمحو به چهره او خ یمتفکر و با اخم یکم وانیا

 و گفت: دیکش
 !میبر یخب، اونم با خودمون م -
 تکان داد و گفت: یبود، سرش را به نشانه نف دنیاشکش در حال جوش یکه دوباره چشمه  سویگ
 ممکنه! ریورود دوباره منم به اونجا غ یشه! حت یکه نم یدون یخودت م -
 :دیاشک در چشمانش نال یو با حلقه ا اوردیطاقت ن زیخود ن د،یا در سویگ یتا نگاه باران وانیا

 تونم! یمن بدون تو نم سویبشه! گ دیشه، با یم -
نگه داشت  سویبه صورت گ کیسرش را نزد وانیگشت. ا یاز اشک از چشمانشان جار یلیناخواسته هر دو س سپس

و  دیپاش سویگ یرا، به صورت سرخ شده از سرما او چسباند. در همان حال نفس گرمش یشانیاش را به پ یشانیو پ
 لرزان گفت: ییبا تن صدا
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تحمل کنم، طاقت  تویتونم دور ی. تو هم مثل من که نممیکه چقدر به هم وابسته شد میدون یهر دومون م -
 !یمنو ندار یدور

 :دیلتمسانه نالمتکان داد و  نیشد، سرش را به طرف یقلبش فشرده تر از قبل م وانیکه با هر حرف ا سویگ
 کنه! یسخت تر م مونوییده و جدا یحرفا فقط هر دومونو عذاب م نینگو! ا یزیلطفا چ -

 یم ریسراز نییوقفه از چشمانش به پا یکه همچنان قطرات اشک ب یسرش را عقب برد و در حال وانیا ناگهان
 در چشمان او ناباور گفت: رهیرا در دست گرفت و خ سویگ یشد، شانه ها

 رم! یجا نم چیکه من بدون تو ه یدون ی! خودتم خوب میایبا من ب دی! تو با؟یگ یم یدار یچ -
 :دیخفه نال ییزمزمه وار با صدا وانیصورتش را با دستانش پوشاند و در جواب به ا سویگ
 لطفا اصرار نکن! وان،یتونم ا ینم -

کرد  یم یکه خود را بغـل گرفته بود، سع یدر حال سوی. گستادیا وانیو از جا برخاست و پشت به ا اوردیطاقت ن آنگاه
در همان حالت ماند که  ی. کمدیلرز یم هیاز سر گر شیوجود شانه ها نیتا هق هقش را خفه کند اما باز هم با ا

 فاصله به گوشش خورد: نیتر کیدر نزد وان،یدورگه ا یصدا
و بهم  یریبگ تویاصل میتصم گهیهار روز دخوام که تا چ یعمل کن؛ اما ازت م یباشه، هر طور که دوست دار -

 نشه! دارمونید نیآخر نیا دوارمیمونم. ام یجا هستم و مشتاقانه منتظرت م نی! من همیخبر بد
 سویفرود آمد. گ نیزم یاز باران بر رو یلیلحظه س کیبلند کردند و در  یدر دل آسمان، غرش اهیس یابرها ناگهان

 زدند. یشده بودند و پلک نم رهیخ گریکدیرخ رنگ به س یو با چشمان سیهر دو خ وانیو ا
که  یشد. روز یتداع یفراموش نشدن یدر آن روز باران دارشانید نیاول ریتصو یلحظه ا یدو در ذهنشان، برا هر

 وانیدر چشمان ا نیاز ا شتریدانست اگر ب یخوب م سوی. گدیبار یمثل حال، باران شالق زنان بر سر و صورتشان م
گـ*ـونه  یآرام به رو یبا بـ..وسـ..ـه ا ن،یهم یراشود. ب یو با او همراه م دیآ یطاقتش سر م گریند، دبما رهیخ
 وانیکوتاه از ا ییلرزد، با گام ها یاز سرما م شیکرد شانه ها یکه وانمود م یرو از او برگرداند و در حال عیسر وانیا

 وانیاش را سر داد. ا هیباران، خودش را رها کرد و هق هق گر تیکرد، با استفاده از موقع وانیجدا شد. تا پشت به ا
 باشد. دارشانید نیآخر نیا دیتوانست باور کند که شا یبه او را داشت. نم هیشب یحال زین

 جدا اریشوم از  یبارد و من، م یم ابر»
 روز، ز دلدار جدا نیکنم دل به چن چون

 ستاده به وداع ار،یو بارانا من و  ابر
 جدا اریکنان، ابر جدا،  هیرجدا گ من

 یبه زلفت بند ،یمرا در سر هر مو یا



 

 

51 
 

 کوتاه در پیچ و تاب زلف او رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سلیمانی غربیزهرا 

 بار جدا کیبند ز بندت، همه  میکن چه
 مردم چشم یاز بهر تو خونبار شده، ا دهید

 «خونبار جدا ی دهیکن مشو از د یمردم
*** 

! از تو یمن داد که به یینعمت ها یکنم و سپاسگزارم به خاطر تمام یم شیخداوندا، تو را در هر زمان ستا -
 صورت... نیا ریدر غ ؛یکن انینما میرو شیرا در پ ییدرخواست دارم که اگر رفتن من به صالح است نشانه ها

کرد.  اریتختش زانو زده بود، سکوت اخت نییکه چشمانش را بسته و پا یحرفش را ادامه نداد و در همان حالت ناگهان
 ند،یرا نب وانیا گریتصور آنکه د یکرد. حت یسخت م شین را براتجمع کرده بود و حرف زد شیدر گلو یبغض بد

 ساخت. یآورد و او را آشفته م یاشک را به چشمش م
 ستادهیبه سر کرده و در درگاه ا یرا گشود و به او که چادر نماز شیخانم جان، هراسان چشم ها یبا صدا ناگهان

 بود، زل زد.
 :دیخانم جان به گوشش رس فیلط یدر همان حالت ماند که دوباره صدا یکم
 !یرفت بگ ادتی نیآم -
را  یکوچک بیرا از هم باز کرد. صل شیمحو مشت ها یحرف خانم جان، به خود آمد و با لبخند نیا دنیبا شن سویگ

 تخت رها کرد. یتنش را به رو ینیگذاشت و سنگ زیم یکه در دست داشت، به رو
به داخل اتاق قدم برداشت  فتد،یچادرش را گرفته بود تا از سرش ن یدستش گوشه ها کیکه با  یجان در حال خانم

لبانش،  یشد. در آخر با حفظ لبخند رو رهیدر چشمان متورم و سرخ رنگ او خ یگرفت. کم یجا سویو در کنار گ
 :دیو زمزمه وار پرس دیکش سویبه سر گ یدست

 ؟یمنتظر نشونه ا که یبر یخوا یدلم؟! کجا م زیقدر تو رو آشفته کرده عز نیا یچ -
او روبرو  یبا سکوت طوالن یانداخت و سکوت کرد. خانم جان وقت ریگفتن نداشت، سر به ز یبرا یکه حرف سویگ

 لب گفت: ریز سو،یدر چشمان مغموم گ رهیچانه اش انداخت و سرش را باال آورد. خ ریشد، با محبت دست به ز
 گفتن دارن! یبرا یادیز یچشم ها، حرفا نیا -

داشته باشد، خودش را ناغافل  شیاشک ها یبه رو یکرد و بدون آنکه تمرکز دنیشروع به لرز سویم چانه گک کم
 رونیخبردار شده بود، با ب سویگ یبه آغـ*ـوش خانم جان پرت کرد. خانم جان که انگار شستش از حال درون

 شیموها یبه رو یطوالن یوسـ..ـه ا..بـاش او را محکم به خود فشرد و به همراه،  نهیاز سـ قیعم یفرستادن آه
 به گوشش خورد: سویهق هق مانند گ یزد. در همان حال نجوا
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طرف  کیطرفش شما و  کیکه  ستادمیا یشدم! انگار سر دو راه جیکار کنم خانم جان، واقعا گ یدونم چ ینم -
 اش... گهید
 سویگرفت. خانم جان با لطافت تمام، سر گ مهار هق هقش، لبش را به دندان یحرفش را ادامه نداد و تنها برا گرید

 به روبرو زمزمه وار گفت: رهیکند، خ یم ریس یگرید یایاش فشرد و انگار که در دن نهیسـ*ـ یرا به رو
خبر  رایاون و حم نیبار بهم گفت که عاشق شده، اصال تعجب نکردم. همه از عشق ب نیاول یمهرداد برا یوقت -

 دنیکش یادیز یها یمهرداد من بود. اونا سخت ریداشت اما اونم دلش گ ادیطر خواه زبود که خا یکس رایداشتن! حم
 !دنیتا به هم رس

 ادامه داد: سویدر چشمان نمناک گ رهیخ آنگاه
با تو بگذرونن. اما  شونویزندگ هیخوان بق یکه م ییکسا ستنیو با وقار! مطمئن باش کم ن بایز ؛یتو هم مثل مادرت -

 !یکرد دایهمه خاطرخواه، مهردادتو پ نیتو هم وسط ا دی. شاگهیم یقلبت چ نیبب نا،یجدا از ا
 د،یاو را سردرگم و مبهوت د یماند. خانم جان وقت رهیرنگ خانم جان خ یشیمتفکر در چشمان م یتا لحظات سویگ

به عقب  یلحظه ا یشد، برا یکه سالنه سالنه از اتاق خارج م یآرام او را از خود جدا کرد و از جا برخاست. در حال
 حرفش را زد: نیآخر سویبرگشت و با حفظ لبخندش خطاب به گ

 دارم! مانیمن بهت ا ؛ینش مونیکه بعدش پش ریرو بگ یمیخوب فکراتو بکن! تصم -
*** 

 ریآشپزخانه، دستمال گردگ یراهرو واریبه د هیشد، تک یلبانش محو نم یاز رو یکه لبخند لحظه ا یدر حال سویگ
 نداشت. یکرد و به دور و اطرافش توجه یم ریس یگریدر عالم د ییگرفته بود؛ گو یبه باز در دستش را

که راست راست راه  ی. دختر جوان و متکبرستادیو راست ا دیاز کارگران آشپزخانه، از جا پر یکی یبا صدا ناگهان
 زک کرد و گفت:نا یپشت چشم سویدر چشمان گ رهیخ نهیداد، دست به سـ یرفت و به همه دستور م یم
 آشپزخونه رو بو برداشت! رون،یآشغال رو ببر ب یها سهیک نیا ایزود ب -
 نقش بست. در همان حال، دست به کمر لجبازانه زمزمه کرد: سویگ یشانیبر پ یحرف او، ناخودآگاه اخم انیپا با
 !ستیمن ن فیاز وظا نایبه من چه، ا -

 ن گفت:طعنه زنا شخندیو با ن اوردیجوان تاب ن دختر
 !سهیمیوا کاریب نجایکه ا هیهر کس فیاز وظا نایا -
از  سوینازک کرد و وارد آشپزخانه شد. گ یبدهد، پشت چشم سویحرف زدن به گ یبرا یآخر بدون آنکه مهلت در

 رونیب شیها هیاش زد و هوا را پوف مانند از ر یشانیکه از رفتار آن دختر داشت، با کف دست به پ یشدت حرص
 ستادهیا نهیدست به سـ یبه دختر جوان که در گوشه ا یدر آخر، ناچار وارد آشپزخانه شد و با چشم غره ا فرستاد.
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مچاله  یبلند کرد. سپس با چهره ا نیآشغال را با همه توانش از زم نیسنگ یها سهیکرد، ک یبود و او را نظاره م
 پرت کرد. ابانیرا به کنار خ ها سهیرفت و ک رونیاز کافه ب عیتعفن آشغال ها، سر یشده از بو

که  نیرا با سر انگشت، به پشت گوشش روانه ساخت. هم شیفرستاد و موها رونیب یاز سر آسودگ یکار، نفس نیا با
فکر کرد که  یلحظه ا ی. برادیشن تیجمع انینامش را در م ادیخواست به داخل کافه عقب گرد کند، ناگهان فر

کافه گذر  یادامه داد. هنوز از درگاه ورود رااز ازدحام مردم گرفت و راهش  نگاه نیهم یشده است؛ برا یاالتیخ
نشده است، چند گام  یاالتیبار مطمئن شده بود خ نیکه ا سویزد. گ ادینکرده بود که دوباره همان صدا نامش را فر

مختلف مردم  یاگذرا از چهره ه یشده بود، نگاه زیر یکه از سر کنجکاو یکوتاه به جلو برداشت و با چشمان
به او برسد،  عتریزد تا هرچه سر یعجله به مردم تنه م یکه با دو و از رو یشخص یانداخت. ناگهان نگاهش به رو

 :دیلب نال ریباال رفته و ناباور ز یثابت ماند. در همان حال، با ابروها
 !وان؟یا -
و نفس نفس زنان به او چشم  ستادیا سویگ یآشفته روبرو یشده بود، با ظاهر کیبه کافه نزد گریکه د وانیا

 انداخت و با ترس زمزمه کرد: شیگذرا از سر تا پا ینگاه د،ید تیاو را در آن وضع یوقت سویدوخت. گ
 !میدیرو د گهیهمد شیما که دو روز پ ؟یشد یشکل نیشده؟ چرا ا یچ -
 را قورت داد و تند و تند گفت: شیآب گلو یبه سخت وانیا

 خبر داشته، من رو لو داده! مامورا االن دنبالمن! تمیعنفر که از موق هی -
 :دیکرد و تته پته کنان نال لیمتما وانیگرد شده، وحشت زده خودش را به سمت ا ییبا چشم ها سویگ
 کارو کرده؟ نیا ی! ک؟یگیم یدار یچ... چ -
 تکان داد و در جواب، زمزمه وار گفت: نیسرش را به طرف وانیا

 دونم! ینم -
از نبود مامور  یبه اطرافش انداخت. وقت یکه در رفتارش مشهود بود، نگاه یپا و آن پا کرد. با ترس نیا یمک سویگ

 :دیخفه پرس ییبا صدا وانیها مطمئن شد، خطاب به ا
 !؟یکار کن یچ یخوا یحاال م -
 مزمه کرد:بغض آلود ز ییماند. در آخر ناچار با صدا سویدر چشمان گ رهیخ یمغموم، کم یبا نگاه وانیا

 برم! دیمن االن با -
 :دینال فیدر آغـ*ـوشش قرار گرفته بود، خف بایکه تقر یچنگ انداخت و در حال وانیا راهنیبه پ سویگ
 نه! -



 

 

54 
 

 کوتاه در پیچ و تاب زلف او رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سلیمانی غربیزهرا 

 یخوددار سویمهار کند، از زل زدن در چشمان ملتمس گ یرا به هر شکل شیداشت بغض در گلو یکه سع وانیا
 گفت: یجد یحننا معلوم با ل یبه نقطه ا رهیکرد و خ

 !شتیپ امیخودم م ایرسه،  یتت منامه ام به دس ای! به وقتش یمون یخبر نم یمطمئن باش از من ب -
که از  یمامور نیگرفت و هراسان به چند سویپوش، نگاه از گ یآب یمامور ها یسوت آشنا یصدا دنیبا شن ناگهان

را در  شیکه شانه ها یاز خود جدا کرد و در حال را سویگ ،یبا کالفگ وانیآمدند چشم دوخت. ا یدور به سمتش م
 در چشمانش زمزمه وار گفت: رهیدست گرفته بود، خ

 !میخوام بفهمن که ما با هم در ارتباط بود ی! نمیشناس یوانمود کن که منو نم یکافه و طور یبرو تو -
کند. در  کینزد وانیا به اکرد خودش ر یصورتش را فرا گرفته بود، سع یاز اشک پهنا یلیکه س یدر حال سویگ

 ییجدا نگونهیسخت تر شود. او هم دلش از ا وانیا یهمان حال با بغض نامش را صدا کرد که باعث شد کار برا
را در  سویگ یکه شانه ها یتعلل در حال یاخود احساس کرد، بدون لحظه  یکیخطر را در نزد ینبود؛ اما وقت یراض

خود،  یمامورها در چند قدم دنیهل داد. آنگاه به پشت سرش نگاه کرد و با د دست گرفته بود، او را به داخل کافه
 پا به فرار گذاشت. عیسر
را تماشا  وانیاشکبار رفتن ا ییشد و از پشت پنجره با چشم ها زیخ مین یشده بود، به آرام نیکه نقش بر زم سویگ

 ن نداشت.رفت نییوجه قصد پا چیجمع شده بود و به ه شیدر گلو یکرد. بغض بد
بلند کردند. در همان حال از  نیو او را از زم دندیو دو تا از گارسون ها به سمتش دو یدر آن حال و هوا، نازل ناگهان

 به مامور ها تند و تند گفتند: رهیپشت پنجره، خ
 چطور مامورا دنبالشن! نیقاتل باشه. بب هی ایخالف کار  هیطرف  ادیبه نظر م -
 زمزمه وار گفت: سویرخ گ میه نب رهیخ یبار نازل نیا

 !یحواستو جمع کن شتریدختر! بهتره ب یآورد یچه شانس -
شود. تنها در آن لحظه  یلحظه به لحظه فشرده تر از قبل م سویحرف ها، قلب گ نیدانستند که با زدن ا ینم آنها

 به سالمت از مرز عبور کند. وانیکرد که ا یآرزو م سویگ
*** 
هم افتاده بود با  یو آن را که به رو ستادینمانده بود پشت در ا شیدر پاها یرمق گریکه د یسالنه، در حال سالنه
گذاشت در را پشت سرش آرام بست. خانم جان که از پنجره به  اطیتا پا به ح شه،یباز کرد. بر خالف هم یفشار

باال  ییکرد، از سر تعجب ابرورا مشاهده  سویگ مومچهره پکر و مغ نطوریرفتار و هم نیا یداشت، وقت دید رونیب
 گام برداشت. اطیانداخت و عصا زنان به طرف ح
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گرفت. تا سر باال آورد و نگاهش  یراهرو شد که چشم از او نم یدر، متوجه خانم جان در ورود یدر چند قدم سویگ
. پلک ستادیود اخ یاو را از دست داد و در جا یاریقدرت  شیکرد، پاها یبا نگاه پرسشگر خانم جان در هم تالق

شده بود. فکش هم چنان لرزش داشت و  یگریدشده بودند و چشمان درشتش خمـار تر از هر زمان  نیسنگ شیها
اش را سر دهد.  هیخواست قبل از آنکه او را خفه کند، هر لحظه سر باز کند و هق هق گر یم شیبغض در گلو

کاسته  شیشوند تا از اندازه بغض در گلو زیر رخواستند که س یاشک جمع شده در چشمانش اجازه م یحلقه ها
 شود.
شروع کننده باشد.  سویبود و منتظر بود تا خود گ ستادهیراهرو ا یبه عصا در ورود هیجان در سکوت تنها تک خانم

 که هست بکند. ینیحال او را خراب تر از ا یدوست نداشت با گفتن کلمه ا
خفه که بر اثر  ییداشت، با صدا یکه چشم از خانم جان بر نم یدر حالداغش را با زبان نمدار کرد و  یلب ها سویگ

 :دیبود نال شیبغض در گلو
 خواستم همراهش برم! یبدونه م نکهیاون رفت، قبل از ا -

که  یکنترل خودش، تنها کار یبرا سویشود. گ یمهابا از چشمانش جار یبود تا اشک ب یدو جمله کاف نیهم گفتن
 گذاشت. ینم یریاو تاث یبود که آن هم بر حال داغون روح شیلب ها دنیزآمد گ یاز دستش بر م

دلسوزانه به سمتش قدم برداشت. تا  یو با چهره ا اوردیطاقت ن گرید د،یاو را در آن حال و احوال د یجان وقت خانم
 یدلش برا دایشد یکه از طرف سویو به خود فشرد. گ دیمکث او را در آغـ*ـوش کش یبدون ذره ا د،یرس سویبه گ

تمام صورتش را  هیاز ثان یاش باال رفت و در کسر هیآغـ*ـوش گرم مادرانه تنگ شده بود، ناگهان هق هق گر
 اشک در بر گرفت. لیس

تکان  نیاو را همواره مانند گهواره به طرف د،یکش یدست م سویگ یبه سر و رو یکه با مهربان یجان در حال خانم
 اطیح نیاش سکوت سنگ هیگر یصدا یقیخود نداشت، تا دقا یبه رو یکه تسلط یحالدر  سوی. گردیداد تا آرام بگ

 :دیگوشش شن یکیآرام خانم جان را در نزد یرا در هم شکست. در همان حال، نجوا
 نکن قربونت برم! هیمن دل شکسته باشه. گر یکوچولو سویگ نمینب -

. ناگهان با ختیر یوقفه اشک م یذاشت و او بنگ سویگ یبه رو یریخانم جان هم تاث یصدقه رفتن ها قربان
به صورت  رهیگرد شده خ ییاش برداشت. با چشم ها نهیسر از سـ*ـ سویخانم جان، گ یاز سو یعاد ریغ یلرزش

 :دینال انتته پته کن دهیترس د،یاو را در آن حال د یخانم جان شد و وقت دهیرنگ پر
 خـ... خانم جان؟ حالت خوبه؟! -

 دهیپر ییداشته باشد با پلک ها شیبر رفتارها یدرت تکلمش را از دست داده بود، بدون آنکه کنترلجان که ق خانم
 افتاد. دهیزانو زد و سپس دراز کش نیزم یرفته بود که ناگهان به رو شیعقب عقب رفت. انگار حس از پاها
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خانم جان حال خراب خود  وضع دنیکه با د یسرش انداخت. در حال ریو دست به ز دیهراسان به سمتش دو سویگ
 بـرده بود، دستپاچه دست خانم جان را در مشت گرفت و تند و تند گفت: ادیرا از 

 خدا! خانم جان! یشد؟! ا یخانم جان، چ -
به حالت زار  د،یند یاز او عکس العمل یبرجسته اش زد و وقت یبه گونه  یمتوال یبا کف دستش چند ضربه  آنگاه

 :دینال
 ؟یشد یطور نیا هویرو خدا با من حرف بزن، چرا خانم جان تو  -

شد.  یاراده باز و بسته م یچشم دوخته بود و دهانش ب سویآمده به گ رونیاز حدقه ب یجان تنها با چشمان خانم
 یکه به دور و برش چشم م یاش گرفته بود، سر خانم جان را در آغـ*ـوش گرفت و در حال هیکه دوباره گر سویگ

 :دیناللب  ریانداخت ز
 کار کنم؟ یچ ایخدا -

از جا برخاست و به سمت خانه  عیو حال خانم جان رو به وخامت است، سر دیآ یاز دستش بر نم یکار دید یوقت
لرزان  یاتاق گام برداشت و تلفن را به چنگ گرفت. با دستان نیکه در را باز کرد، هراسان به درون اول نی. همدیدو

که از پشت پنجره خانم جان را  ی. در حالاندپس تلفن را محکم به گوشش چسبشماره مورد نظرش را گرفت و س
 از آنور خط به گوشش خورد: ییممتد تلفن گوش سپرد؛ تا آنکه صدا یبوق ها ینظر گرفته بود، به صدا ریز
 !دییمنزل سرهنگ خجسته بفرما -
 الو، افسانه؟ -
 ! حالتون خوبه؟د؟یخانم شما هست سویگ -
و زود خودشو  ستیبه عمه شهرزاد بگو که حال خانم جان خوب ن عتری! سرستین یم و احوال پرساالن وقت سال -

 برسونه!
 گفت و تلفن را قطع کرد. یاضافه چشم یحس کرد، بدون گفتن کلمه ا سویگ یتا ترس و عجله را در صدا افسانه

که قطره قطره  یزانو زد. در حال نیزم یرو شد و در کنار خانم جان به اطیدوباره وارد ح رانیبا قطع ارتباط، ح سویگ
 :دیو با بغض نال دیبه سر خانم جان کش یگشته بود، دست یجار شیگونه ها یاشک به رو

 خانم جان! اریطاقت ب -
*** 

 سپس و شدند ورحمله ایران به هوا و زمین از ،شرق و شمال از شوروی نیروهای ابتدا، ۱۳۲۰ رشهریو ۳ روز در
 هر و کردند اشغال سرعت به یکبهیک را راه سر شهرهای و کردند حمله غرب و جنوب از نیز یاییبریتان نیروهای

 .کردند حرکت تهران سمت به دو
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خودش را تنها تر از  سویرفت و گ ایکه به او دست داده بود از دن یآن اوضاع و احوال، خانم جان بر اثر سکته قلب در
و خاطره خانم  ادیآنکه  یتا چهلم خانم جان در عمارت آن ها ماندگار شد و برا. او به اصرار شهرزاد، دید یم شهیهم

نشست و با  یاز اتاقش م یتنها در گوشه ا سویاو پا نگذاشت. گ یمیکوچک و قد یبه خانه  ازاردیجان کمتر او را ب
 .ختیر یخود، اشک م زیفکر کردن به گذشته غم انگ

کرد تا هر کجا که هست  یساخت و در دل او را دعا م یقرار م یا بقلب کوچکش ر وانینبود ا گر،ید یطرف از
 و سالم باشد. حیصح

 اچهیکرد به در یم دایاز کارش در کافه پ یخبر بود، هر زمان که وقت آزاد یب وانیکه از ا ییتمام روزها در
که قدم زنان  یمردم از یرا در اجتماع وانیآنکه ا دینشست؛ به ام یم یمیقد مکتین یرفت و به رو یم یمصنوع
 .ندیکردند بب یگذر م شیاز جلو

داشت  ازیرا که به آنها ن لشیاز وسا یاز عمه شهرزادش اجازه گرفت تا به خانه خانم جان برود و تعداد یآنکه روز تا
 لیموافقت خودش را اعالم کرد و از سه یطبق معمول با مهربان د،یرا بهتر د سویگ هیروح یبردارد. شهرزاد وقت

 واست تا او را به آنجا ببرد.خ
کردن  زیو تم یاز کوچه، سرش را به وارس یکرد و خود در گوشه ا ادهیپ یمیدر قد یرا در جلو سویگ لیسه
غبار آلود و مملو  اط،یبه دور و اطرافش چشم انداخت. ح یگذاشت، تا لحظات اطیتا پا به ح سویگرم کرد. گ نشیماش

گل  یکه برا یکردند که عصا زنان در حال یمحضور خانم جان را  یآنجا تمنابود که ذره ذره  نیسهمگ یاز سکوت
نقش بست و او  سویاشک در چشمان گ یکه حلقه ا دیطول نکش یزیخواند، سکوت را درهم بشکند. چ یها شعر م

 را دلتنگ نشان داد.
خودآگاه سرش را باال آورد ها را نوازش کرد. نا یشمعدان دهیخشک یقدم زنان از کنار حوض گذشت و برگ ها سویگ

که  یآورد که خانم جان در حال ادیرا به  یخاطره آن روز یلحظه ا یحوض شد. برا یروبرو یبه تخت چوب رهیو خ
 کرد. یکرد، تماشا م یکه خاک گلدان ها را عوض م یاو را هنگام د،ینوش یم ییتخت نشسته بود و چا یبه رو

از جا برخاست. در  یگرفت، ناگهان به خود آمد و به آرام یز تخت نمکه بر لبه حوض نشسته بود و چشم ا سویگ
 فرستاد، به سمت پله ها گام برداشت. یم رونیب نهیاز سر تاسف از سـ یکه آه یحال

 یصدا یزنگ در، به عقب سرچرخاند و متعجب به در رنگ و رو رفته چشم دوخت. وقت یصدا دنیبا شن ناگهان
 د،یپشت در است به قصد باز کردن آن، راهش را کج کرد. تا به در رس لیآنکه سه لایبه خ د،یدوباره زنگ را شن

به سمت  یرا در حصار انگشتانش گرفت. آنگاه با فشار یبلند فلز رهیمکث دستش را دراز کرد و دستگ یبدون ذره ا
او جا  دنیکه با د وسیدر پشت در حضور داشت. گ بهیغر یمرد د،یشیاند یکه م یزیخود در باز شد؛ اما برخالف چ
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در چشمان مرد  رهیرا صاف کرد و زمزمه وار خ شیکرد؛ در آخر گلو یرا وارس شیسر تا پا یخورده بود، تا لحظات
 گفت: شیروبرو

 !د؟ییبفرما -
 لب جواب داد: ریتلخ ز یبا لبخند رد،یبگ سویجوان بدون آنکه نگاه از گ مرد

 خانم؟ سویسالم! گ -
پا و آن پا کرد و با  نیا یناخودآگاه باال رفت. کم شیابرو یتا کی بهیزبان آن مرد غرنامش از  دنیبا شن سویگ

 پاسخ داد: ینامحسوس به دور و برش، به آرام ینگاه
 خودم هستم! شما؟ -

 در چشمانش مشهود باشد، زمزمه وار گفت: یبدون آنکه حس بهیغر مرد
 از من براتون گفته! وانیمن احمدم. فکر کنم ا -
 احمد؟! آقا -
 رو به شما برسونم! یتا خبر نجامیکنم. راستش، ا دایتا آدرستونو پ دیطول کش یبله. کل -
داشت.  یبد بر م الیذهنش خ ،یزیهر چ دنیبا حرف احمد باال رفت. آن روزها با شن سویضربان قلب گ اریاخت یب

 ییوحشت زده و پلک ها یبا چهره ا سویگ او را به آن حال و روز انداخته بود. وان،یاز ا یخبر یمرگ خانم جان و ب
 :دیلب تته پته کنان نال ریز ده،یپر
 !؟یچ... چه خبر -
و او هم با  دیبگو یکرد که احمد سخن یبا چشم التماس م سویآن دو حاکم شد. گ نیمطلق ب یسکوت یلحظات تا

 یآمد، ب یم رونیاز قعر چاه ب که انگار ییبود؛ تا آنکه احمد دهان باز کرد و با صدا شیمغموم پاسخ گو ینگاه
 :دیمقدمه کوتاه نال

 مفقود شده! وانیا -
بود به  دهیکه شن یکه دستانش را از شوک حرف یحبس شود. در حال سویگ نهیبود تا نفس در سـ یجمله کاف نیهم
اباور لغزان عقب عقب رفت. در همان حال ن ییلرزان و پاها ییداد، با پلک ها یدهانش گذاشته و فشار م یرو

 زمزمه کرد:
 !ایمن، اوه خدا وانی... اوانیممکنه! ا ریغ نیا -

نامعلوم، اشک  یبه نقطه ا رهیزانو زد. مبهوت و خ نیزم یوزنش را تحمل نکرد و به رو گرید شیپاها ناگهان
 شد. یم یاز چشمانش جار یگریپس از د یکی شیها
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از حرکت  سویبغض آلود گ یگرد کند که با صدا آشفته حال خواست عقب د،یرا د سویحال و روز گ یوقت احمد
 :ستادیا

 اتفاق افتاد؟! نیچطور ا -
 ادامه داد: دهیبر دهیسرش را باال گرفت و بر یخود احساس کرد، به سخت یاحمد را به رو رهینگاه خ یوقت آنگاه

 و... شمیپ ادیم اد،یخواست از مرز عبور کنه. اون گفت که حتما م یاون م -
 یساخت؛ برا یدشوار م شیکلمات و سخن گفتن را برا یگشت، ادا یم یکه از چشمانش جار یامان یب یها اشک

 .ختیصدا تنها اشک ر یحرفش نصفه ماند و ب نیهم
 تکان داد و گفت: نیسرش را به طرف سویدر جواب به گ احمد،

اونجا بوده و  وانین در لب مرز، ابود که موقع بمبارو نیا دمیکه شن یزی. چرانمیو ا یشورو نیب زیرابط ناچ هیمن  -
 شده باشه! یکه ممکنه جنازه اش متالش گنیکه... م گنی! مدهیاونو ند یاز اون لحظه به بعد کس

که کلمات بر  یفشرد تا از درد سوزش یاش م نهیسـ یبه رو شتریدستش را ب د،یشن یکه م یبا هر جمله ا سویگ
آزرد.  یبزرگ شده بود و او را سخت م بیس کیبه اندازه  شیگلوگذاشتند، کاسته شود. بغض در  یقلبش به جا م

 آنقدر حالش بد بود که متوجه رفتن احمد نشد.
پر شباهت به  یبا چشمان سویاش به گوشش خورد. گ یکیدر نزد لیمتعجب سه یآن حال و هوا، ناگهان صدا در

را خفه کند، چشم  شیتا هق هق در گلو دیگز یرا م شیکه لب ها یگرفت و در حال نیخون، نگاه از زم یکاسه ا
 خطاب به او گفت: متیکرد و با مال رییرنگ نگاهش تغ د،یتا او را در آن اوضاع و احوال د لیدوخت. سه لیبه سه

که تو  ستین یاما اونم راض ارهیخونه بغض به گلو م نیا یدونم نبود خانم جان تو ینکن! م هیگر گهید ه،یکاف -
 !یکن یتاب یقدر ب نیا

از نبود خانم جان است؛ اما  سویگ هیکرد گر یبه اشتباه فکر م نیهم یخبر نداشت و برا سویاز درد درون گ لیسه
 آنطور نبود.

*** 
 خانم؟! سویگ دیآورد فیتشر -
از  ظیغل یبا اخم لیپا به سالن بزرگ و مجلل خانه گذاشت. سه لیبا کمک سه سویباز شدن در توسط افسانه، گ با

بند است، بدون فوت وقت  شیپاها یبه زور به رو سویگ دید یت تا مادرش را صدا کند. افسانه هم وقتافسانه خواس
 از سالن خارج شد تا شهرزاد را مطلع کند.

نگذشت که افسانه با  یزینشاند و منتظر حضور مادرش شد. چ یمبل سلطنت نیتر کینزد یرا به رو سویگ لیسه
 آنان گفت: یرسا خطاب به هر دو ییا صدابلند به سالن بازگشت و ب ییگام ها



 

 

60 
 

 کوتاه در پیچ و تاب زلف او رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سلیمانی غربیزهرا 

 !دیخانم و آقا در اتاق مطالعه هستن و خواستن که شما به حضورشون بر -
 سو،یکه با اشاره گ ردیرا بگ شیدستش را دراز کرد تا بازو سو،یبه گ یچشم ریز یکرد و با نگاه یکالفه پوف لیسه

 گفت: لیلب خطاب به سه ریباز بود ز مهیه چشمانش نک یکار، در حال نیبه دنبال ا سویاز او فاصله گرفت. گ
 تونم بلند شم! ی. خودم مستیالزم ن -

گام برداشت. تا هر دو وارد اتاق  لیاز جا برخاست و شانه به شانه سه یبه سخت ز،یدادن دستش به م هیبا تک آنگاه
 دوخته بودند. معنادار به آنها چشم یکه با لبخند دندیمورد نظر شدند، شهرزاد و خسرو را د

 چشم از آنها بردارند، زمزمه وار گفت: یکه پدر و مادرش قصد ندارند لحظه ا دید یباال انداخت و وقت ییابرو لیسه
 د؟یکن ینگاهمون م یجور نی! چرا اه؟یچ -

ت. و به سمتشان قدم برداش ستادیراست ا لیبود، با حرف سه ستادهیبه بوفه کتاب ا هیتک نهیکه دست به سـ شهرزاد
شهرزاد  سو،یگرفت. با باال آوردن سر گ یرا به نرم سویدست دراز کرد و چانه گ ستاد،یا سویگ یکامال روبرو یوقت
 :دینال یدر چشمان خمارش با ناراحت رهیخ
 دختر! یکرد هیاز بس گر ی! کور شدیبه روز خودت آورد یچ نیبب -

 یلحظه ا یرا پاک کرد. برا سویگونه گ یمانده بر رودستش را باال آورد و با انگشت شستش رد اشک به جا  آنگاه
روانه  شیگونه ها یبلندش به دام افتاده بودند، به رو یکه در مژه ها یهم افتاد و قطرات اشک یبه رو سویپلکان گ
 گشت.
و به حالت امر خطاب به ا شیندارد، ابروانش در هم رفت و با گرفتن شانه ها یحال مساعد سویگ دید یوقت شهرزاد
 گفت:

صحبت کنم که بهتره بمونه  یا قهیخواستم باهات چند دق یاستراحت کن. م کمیبرو باال آب بزن به صورتت و  -
 فردا! یبرا

 آرام ادامه داد: ییتر کرد و با تن صدا کینزد سویسرش را به صورت گ سپس
 گذاشتم عوضشون کن! تختت یرو دن،یدست لباس خر هی! سپردم برات اریب رونیب گهید اهتمیس یلباس ها -
در اتاق را باز کرد. در  یحال یاش، عقب گرد کرد و با ب ینیب دنینگفت و تنها با باال کش یزیدر جواب چ سویگ

 گفت: یم لیکه خطاب به سه دیشهرزاد را شن یجد یلحظه آخر فقط صدا
 تو بمون کارت دارم! -
 یاز لبخندها جیلبخند افسانه ثابت ماند. گ یش به روسرش را باال آورد که نگاه یلحظه ا یبرا سویبستن در، گ با

 :دیلب نال ریرا باال انداخت و ز شیابرو یتا کیبود،  دهیکه تا آن لحظه د یمعنادار
 !ه؟یچ -
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 و ناغافل زمزمه کرد: دیبه لبخندش عمق بخش افسانه
 مبارک باشه! -
 :دیپرس جیگ بود، کامال به سمت افسانه برگشت و دهیکه شن یزیاز چ رانیح سویگ
 ؟یزن یحرف م یمبارک باشه؟! درباره چ یچ -
 لبان افسانه محو شد. آب دهانش را با صدا قورت داد و من من کنان گفت: یلحظه، لبخند از رو کی در
 رو بهتون نگفتن؟! هیم... مگه خانم قض -
 !یگیم یدرست حرف بزن بفهمم چ ؟یا هیچه قض -
 کنن. یاستگارخو لیآقا سه یکه شما رو برا نیهم -

خفه  ییکج کرد و با صدا یباشد، سرش را کم دهیخود خشکش زد. انگار که اشتباه شن یمبهوت در جا سویگ ناگهان
 :دینال
 !؟یچ -

لب با  ریکه ز یبه صورت خود زد و در حال یندارد، چنگ یخواستگار یاز ماجرا یخبر سویکه متوجه شد گ افسانه
 ز آنجا دور شد.ا عیکرد سر یرا زمزمه م یزیخود چ

 ییکنار راه پله، با گام ها یو قدم از قدم برنداشت. در آخر با کمک نرده ها ستادیخود ا یدر جا یقیتا دقا سویگ
را گرفت و چرخاند. تا در را بست  رهیلرزان دستگ یبا دستان ستاد،یدر اتاقش که ا یاز پله ها باال رفت. روبرو نیسنگ
 شیچنگ زد. بغض آزاد نشده سابق، دوباره در گلو شیو به گلو داش را به آن دا هیرا در قفل چرخاند، تک دیو کل

خشم و... را در وجودش  ،یکالفگ ت،یعصبان یاز حس ها یبود انواع دهیرا که از افسانه شن یجمع شده بود. حرف
 کرده بود. داریپد

 یاش را از در گرفت و به سو هیتک بزند، یپلک نیماند. بدون آنکه کوچکتر رهیخ یبه نقطه ا سوینگاه گ ناگهان
شد، دست دراز  کیتا حد امکان به آنجا نزد یآن ثابت مانده بود گام برداشت. وقت یکه نگاهش به رو یطاقچه ا
که حلقه اشک در آن به  یبا چشمان سوی. گتطاقچه برداش یمتعلق به خودش را از رو یدوست داشتن ءیکرد و ش
 او ساخته بود. یبرا وانیشد که ا یه دخترکبه مجسم رهیشد، خ یم دهیوضوح د

 .دیرس یکمرش م یتر از گود نییفر خورده اش تا پا یموها یبه او که بلند هیشب یدخترک
لحظه  ی. برادیمجسمه در دستش چک یچند قطره اشک به رو اریاخت یکرد، ب یآن را نگاه م ریسر به ز یوقت سویگ
 داد. یکه آن مجسمه را به دستش م یزانداز شد؛ رو نیدر سرش طن وانیا یصدا یا

 تو هست! یبرا نیا رشیبگ -»
 منه؟ یبرا نی... انیا -
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 تو درستش کردم! یآره، برا -
 چقدر قشنگه! -
 «تو! ینه به قشنگ -
کرد. کم کم  رییکشدار شد و رنگ نگاهش تغ شیافتاد که نفس ها سویبه جان گ یلحظه چنان نفرت کی در

وقفه از  یکه ب یتوجه به قطرات اشک یو آن را در مشتش فشرد. ناگهان ب دیچیحکم پانگشتانش به دور مجسمه م
بسته  ی. آنگاه نعره کشان با چشماندیکوب واریو مجسمه را به د دیکش ادیبا تمام قدرتش فر د،یجوش یچشمانش م

 گفت:
 !یاما دروغ گفت یگرد یبر م ی! گفتیلعنت یبهم دروغ گفت -

 یحال باز هم از درد نیاما با ا د؛یکوب واریرفت و هر کدام را به نوبت به در و د گرید یها لیبه سمت وسا سپس
 کم نشد. یکه در وجودش رخنه کرده بود ذره ا

را  شیچنگ انداخت و لب ها شیکرد، به موها یشکسته شده اطرافش نگاه م یها لیبه وسا هیکه با گر یحال در
 یاز دختر یری. تصودید شیروبرو نهیکس شده خودش را درون آمنع ریبه داخل دهانش جمع کرد. ناگهان تصو

 از اشک آن را در برگرفته بود. یلیکه س یزخم خورده و دل شکسته با صورت
بود ثابت  نهیآ یکه جلو یچیق یسوق داد و به رو نیینگاهش را به پا یکرد، به آرام یطور که هق هق م همان

 یرا ط نهیخودش تا آ نیروح و مصمم، دو قدم ب یب یو با چهره ا قیچند نفس عم دنینگه داشت. ناگهان با کش
 آن برداشت. یرا از جلو یچیکرد. در همان حال، دستش را دراز کرد و ق

چشمانش گرفت و  یرا جلو یچیق د،یبار یکه از آنها غم م یزانو زد. با نگاه نیزم یعقب گرد کرد و به رو آنگاه
قرار  یچیق زیت یلبه ها انیبلندش را در مشت گرفت و در م یاز موها ی، طره اآن را باز و بسته کرد. در آخر یکم

سقوط کند.  نیزم یو اجازه داد تا به رو دیرا چ شیطره از موها نیاول ،یچیکم به دسته ق یداد. سپس با فشار
 یرا به روچشمانش  شیکردن موها یچیق نیسکوت کرد و دم نزد. او که در ح یتا لحظات شیبه موها رهیخ سویگ

تند تند طره  انهیکرده باشد، وحش دایکار را پ نیانگار که دل و جرات ا خت،یر یصدا اشک م یهم فشرده بود و ب
 یکرد، بدون ذره ا یرا زمزمه م یزیلب با خود چ ریکه ز یگرفت و در حال یچشمانش م یرا جلو شیاز موها ییها

شکسته شده و  لیوسا انیدر م سو،یکه گ دیرس ییکه کار به جاکرد؛ تا آن یچانه اش کوتاه م ریرحم آنها را تا ز
اش را سر  هیشد، هق هق گر یمکه به در زده  یدر پ یپ یتوجه به ضربه ها یشده اش ب دهیچ یاز موها یکوه

 ساکت اتاق را درهم شکست. یداد و فضا
و تاب خورده او را توسط باد  چیپ یاز ته دل و رقـص موها یخنده ها گرید چکسیآن لحظه، تا سالها بعد ه از
 !دیند
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*** 
 سال بعد ۱۰
 اط؟یح یبرم تو شهیبابا، م -

قرمز در دست  یدنینـ*ـوشـ*ـ یحاو یکه جام یپسرش، به عقب سر چرخاند و در حال یصدا دنیبا شن لیسه
 خطاب به او گفت: ظیغل یداشت، با اخم

 کنم! هتیتنب شمیمجبور م یوسط مهمون یسوزون یم شیآت هوی. شهیگفتم که نم -
از سالن پر ازدحام گام  یبه گوشه ا ر،یرفت و سر به ز لیاش تحل یانرژ کبارهیبه  د،یپدرش را د یتا لحن جد نایس

 سویگ یکنجکاو به دور و برش، ناگهان نگاهش به رو ی. با نگاهستادیآشنا، از حرکت ا ییبرداشت. ناگهان با صدا
 ه بود.ثابت ماند که با لبخند به او چشم دوخت

 یکه موها یدر حال ک،یآراسته و ش اریبس یکه با ظاهر سویراهش را به سمت گ زانیآو یبا لب و لوچه ا نایس
 بر چهره نشانده بود، کج کرد. یحیمل شیسرش جمع کرده و آرا یرنگش را باال یمشک

 یخودش و او را با گام ها نیدو قدم فاصله ب یبا مهربان د،یرا د نایچشمان مغموم و چهره مچاله شده س یوقت سویگ
سر  یبه رو ینشست تا هم قدش شود. در همان حال دست شیزانوها یاو به رو یکرد. در آخر، روبرو یبلندش ط

 :دیخطاب به او کوتاه و شمرده پرس متیو با مال دیکش نایس
 عشق من چرا ناراحته؟! -
 زمزمه کرد: یتبا حفظ نگاه پر غصه اش، بدون آنکه سر بلند کند با ناراح نایس
 !رهیحوصله ام سر م نجای. ارونیبرم ب دهیبابا بهم اجازه نم -
 خطاب به او گفت: یکرد با خونسرد یاو را نوازش م یکه موها یپلک زد و در حال نیبا آرامش، سنگ سویگ
 من بهش اجازه دادم! گمیکن. اگر بابات سراغت رو گرفت، م یباز رونیبرو ب -
 دیدرخش یدر آن م یکه نور شاد یناگهان سر بلند کرد و با چشمان د،یشن سویزبان گ حرف را از نیتا ا نایس

 قلبش زمزمه کرد: میحلقه کرد. در همان حال از صم سویدستانش را به دور گردن گ
 ممنون عمه جون! -

شروع به  رگید یبا چند تن از بچه ها اطیباز ح یو در محوطه  دیدو رونیتوقف، از سالن به ب یبدون ذره ا سپس
 کرد. یباز
به دورش  یبچه ها بود، با حلـ*ـقه شدن دست یباز یبلند شده و غرق تماشا شیزانوها یکه از رو یدر حال سویگ

رنگ ثابت  یجفت چشم قهوه ا کیبه خود آمد و متعجب به سمت صاحب دست سر چرخاند. ناگهان نگاهش در 
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 شیدرونشان، پس از مدت ها برا تیظلومبا وجود م یکه حت ییا. چشم هدید یماند که از ماه ها قبل، تنها او را م
 آمد و نگاه از چشمانش گرفت: رونیزمزمه مانند او، از هپروت ب ینداشت. ناگهان با صدا شیب یا بهیحکم غر

 !؟یسادیچرا تنها وا -
 رام جواب داد:آ ییفرستاد، با صدا یم رونیب قیکه نفسش را عم یچشم دوخت و در حال رونیدوباره به ب سویگ
 کنم! یبچه ها رو نگاه م یدارم باز -
 یبه بچه ها چشم دوخت. لحظات نیدلنش یاز او با لبخند تیرد نگاهش را گرفت و به تبع سو،یحرف گ دنیشن با

مردانه او،  یانگشتانش به دور با*زو دنیچیبا پ سویکند. گ یخواست تا او را همراه سویاز گ شیبعد با حفظ تن صدا
فاخر و  ییکه با لباس ها ییاز مرد و زن ها یدر جمع وبعد هر د یکوتاه و شمرده با او هم قدم شد. کم ییها با گام

که  یبود، در حال ستادهیا سویکه در کنار گ ییاز خانم ها یکیبودند.  ستادهیدور هم گرد آمده بودند، ا متیگران ق
 گفت: سویآرام خطاب به مرد کنار دست گ یبا صداداشته باشد،  دید سویکالهش به گ یپرها ریداشت از ز یسع
 به حرف زدن ندارن! یانگار نامزدتون عالقه ا ثاق؟یآقا م -
شد، با حفظ  یفشرده تر م سویکه حلـ*ـقه دستش به دور گ یانداخت و در حال سویبه گ یچشم ریز ینگاه ثاقیم

 لبخندش در جواب به آن زن گفت:
 و ساکته!طور آروم  نیهم شهیجان هم سویگ -

مثل جنگ و  یموضوعات دنیچندش آور آنها خسته شده بود و گوشش از شن یکه از حرف ها سویبعد، گ یکم
 کرد و نجوا کنان گفت: کینزد ثاقیرا به گوش م شیپر شده بود، آرام لب ها یامروز یمدها

 هواش خفه کننده ست! نجایقدم بزنم. ا کمی رونیب رمیمن م -
که  سوینشاند. گ سویگونه گ یبه رو یتکان داد و ناغافل بـ..وسـ..ـه ا دییسرش را به نشانه تادر جواب به او،  ثاقیم

روح از جمع جدا شد و به  یسرد و ب یبسته شده بود، با چهره ا شیخون در رگ ها ثاقیم یاز حرکت ناگهان
 رفت. اطیمحوطه بزرگ ح

 دشیکه بر اندامش انداخت، پوست سف یو با لرز کرد دنیشروع به وز یقدم گذاشت، سوز سرد رونیبه ب سویگ تا
 در آورد. یرا به سرخ

و چشم بسته  دیچیبود، به دور خود پ دهیلباس شب بلند و پر زرق و برقش پوش یرا که به رو یخزدار یپالتو سویگ
 فرستاد. رونیبه ب شیلب ها نینفس گرمش را از روزنه ب

که غبار غم سرتاسرش را پوشانده بود، سرش را رو به  یچشمان از هم گشود و با یرا به آرام شیپلک ها آنگاه
چشمک زنان خودشان  شهیشب استفاده بـرده و درخشان تر از هم یکیکه از تار ییبه ستاره ها رهیآسمان گرفت. خ

 گریکه خاطرات فراموش شده اش را بار د یخندتلخ بر لبانش نقش بست. لب یدادند، ناخودآگاه لبخند یرا نشان م
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لب  ریزمزمه وار ز بیعج یبا بغض رد،یکرد. ناخودآگاه بدون آنکه نگاه از آسمان بگ یم یروز تداع یبه روشن شیراب
 گفت:

 یافسرده  هینمونده جز  یباق یزیاز اون دختر بچه چ گهید ینیکه بب ییدارم، هوم؟ کجا یکه من تصورات قشنگ -
بده که در  یخواد تن به ازدواج یگذشته اش، م نیریت شهاش و پس زدن خاطرا ییپر کردن تنها یکه برا چارهیب

 طرفه است! هیاون عشق 
 یشدن م زیبلندش تجمع کرده و اجازه سر ر یاشک در پشت مژه ها یکه قطره ها دیطول نکش هیصدم ثان به

خود،  یبه رو ینگاه ینیاستفاده ببرد و بغضش را آزاد سازد که با سنگ اطیح یخواست از خلوت سویخواستند. گ
 خود شکار کرد. یرا به رو یمرد رهیسرش را چرخاند و نگاه خ

 یها لیکه سب یگذاشته بود، در حال شیلب ها انیرا در م یبرق گاریداشت و س یچاق کلیکه ه انسالیم مرد
د بلن ییو با گام ها دینگاه از او دزد عیماتش برد. سر سویداد با چرخش سر گ یم چیاصالح شده اش را با انگشتش پ

 وارد سالن شد.
نازک کرد و چشم از او گرفت.  یبود، پشت چشم دهیبه باال پر شیمرد ناخودآگاه ابروها بیکه از رفتار عج سویگ

 ثاق،یوارد سالن شد و در کنار م زیخود ن دیلرز یکه از سرما م یاش، در حال نهیاز سـ قیعم یسپس با فرستادن آه
 شد. یمهمان یانیشاهد لحظات پا

*** 
محو  یدنباله لباسش را باال گرفته بود، با لبخند گرشیو با دست د ثاقیم یدستش با*زو کیکه با  یدر حال سویگ

را به گوش او  شیلب ها نا،یگونه س یبه رو یکرد. در ادامه، با بـ..وسـ..ـه ا یخداحافظ شکایو زنش، و لیاز سه
 کرد و زمزمه وار گفت: کینزد
 شوکه شد! یکه بهش داد یزیچ دنیواقعا از د لیبابا سه تو از همه قشنگ تر بود. یکادو -
 :دیذوق زده نال نایس
 !؟یدیعمه جون؟ از کجا فهم یگ یراست م -
مرموزانه جواب  شیاش، با حفظ تن صدا رهیدر چشمان ت رهیزد و خ نایس ینینوک ب یآرام به رو یضربه ا سویگ

 داد:
 کسل آور بود! یلیخ یمهمون ؛ی. واقعا راست گفتیگذروند یخوش م رونیب یکه تو داشت ییاز اونجا -
 سویگ یدندان نما دستش را برا یبا لبخند نایزد و از جا برخاست. س نایبه س یچشمک شیحرف ها انیدر پا سویگ

 تکان داد و در آخر همراه پدر و مادرش از او دور شد.
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رو شد. هر دو در  ادهیاو وارد پ یمد و پا به پابه خود آ ثاقیم یرفتن آنها را تماشا کرد که با صدا یتا لحظات سویگ
به سمت  یلحظه ا یبرا ثاقیانداختند. م یداشتند و تنها به دور و برشان چشم م یسکوت، با فاصله از هم قدم برم

محو بر لب نشاند و به  یکرد، لبخند یم ریس یگرید یایدن در ایرخ او که فارغ از دن میسر چرخاند و به ن سویگ
از خود عکس العمل  عیسر ثاق،یناگهان با تماس دستان م سویدراز کرد. گ سویگرفتن دست گ یستش را برادنبال، د

 بغلش جمع کرد. ریدستانش را در ز ندازد،یب ینگاه نیکوچکتر ثاقینشان داد و بدون آنکه به م
 ی. به دنبال، نجوادیآه پر حسرتش را شن یچرخانده بود، صدا ثاقیکه سرش را در جهت مخالف م یدر حال سویگ

 به گوشش خورد: ثاقیبغض آلود م
 !؟ینیبیتو اصال منو م سو،یگ -
کند. در  یریجلوگ شیاشک ها زشیداشت از ر یکرد و با نگاه کردن به باال سع اریدر جواب او، سکوت اخت سویگ

 لرز بر اندامش انداخت: ثاق،یخسته م یهمان حال صدا
 توام؟! یاصال من ک -
اصال »را در ذهنش تکرار کرد  ثاقیحرف م یباران یشد. با چشمان یزیاز هر چ یذهنش ته ،یا لحظه یبرا سویگ

 یکنم. چرا من نم یواقعا او چکاره من است؟ من که با او مثل نامزد خود رفتار نم» دیشیبا خود اند« توام؟! یمن ک
 «!نم؟یب یمن او را م ایآ ینم. به راستاز خود دور ک ادر کنار او شاد باشم و ترس از لمسش ر یلحظه ا یتوانم برا

رها  شیگونه ها یاشک به رو یهم فشرد و اجازه داد تا قطره ها یسواالت، چشمانش را به رو نیخسته از ا سویگ
مات بـرده،  یبا نگاه سویاز پشت سرشان، به عقب گرد کردند. گ یمرد یشوند. در آن حال و هوا، هر دو با صدا

انداخت و  ثاقیگذرا به م ینگاه انسال،ی. مرد مگرفت یچشم از او نم اطیکه در ح دیرا د بهیربار دوم آن مرد غ یبرا
 گفت: سویخطاب به گ ییدوخت. در همان حال با خوش رو سویبار هم مثل دفعه قبل چشم به گ نیا

 داشتم! یعرض خصوص هیخانم، من با شما  دیببخش -
 گفت: بهیخطاب به مرد غر ظیغل ی. در آخر با اخمو آن مرد رد و بدل کرد سویگ نیب ینگاه ثاقیم
 !د؟یکار دار یمتوجه نشدم! شما با نامزد من چ «یعرض خصوص»منظورتون رو از  -

 جواب داد: ثاقیدر چشمان م رهیتمام خ یبا خونسرد انسال،یم مرد
 سوال از خدمتشون داشتم! هی. فقط دینگران نباش -
و آن مرد در رفت و آمد بود، ناگهان به خود آمد و با پاک کردن اشک  اقثیم نیکه همچنان مبهوت نگاهش ب سویگ

 دورگه زمزمه کرد: ییبا صدا ش،یها
 !؟یچه سوال -

 لب گفت: ریدوباره توجه اش به سمت او جلب شد و کوتاه ز سویگ یصدا دنیبا شن مرد،
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 کنم! یاون جا، عرض م دیاریب فیتشر -
 رداشت.که آن مرد اشاره کرده بود گام ب ییبه جا ثاق،یم رانیتوجه به نگاه گنگ و ح یب سویگ

 بیکه دست در ج ثاقیبه م رهیسر بلند کرد و خ سویگ ستادند،یا ثاقیاز م ادینسبتا ز یآنها در فاصله ا یهر دو یوقت
 گرفت، خطاب به آن مرد گفت: یچشم از آنها نم

 کنم! یگوش م د،ییبفرما -
کتش کرد  بیدست در ج سوینگاه کنجکاو گ ریدر ز ،یحرف چیرد. آنگاه بدون هپا و آن پا ک نیا یکم انسال،یم مرد

 :دیلب پرس ریگرفت و به همراه، ز سویآورد. سپس دودل کاغذ را به سمت گ رونیرا از آن ب یو کاغذ
 !د؟یشناس یشخص رو م نیشما ا -
با سر و  یبه عکس مرد رهیرفت. خو کاغذ را از دستش گ دیباال رفته، نگاه از چشمان مرد دزد یبا ابروها سویگ
 حد گشاد شد. نیاش حبس و و چشمانش تا آخر نهینگفت؛ اما ناگهان، نفس در سـ یزیچ یتا لحظات ب،یعج یشیر

 را باال انداخت و خطاب به او گفت: شیابرو یتا کینظر گرفته بود،  ریرا ز سویگ یکه تمام رفتارها بهیغر مرد
 درسته؟! د،یشناس یشما اونو م -
باز شده بود، با  مهیکه دهانش از تعجب ن یدر حال رد،ینگاه از عکس در دستش بگ یبدون آنکه لحظه ا سویگ

 :دیلرزان ناخودآگاه زمزمه وار نال یپر اشک و دستان یچشمان
 !وانیا -

 حرف او را تکرار کرد: رتیبا ح د،یشن سویرا از زبان گ وانیتا نام ا مرد
 !وان؟یا -
 :دیتاب پرس یر بلند کرد و بس کبارهیبه  سویگ
 !دش؟یشناس یم د؟یعکس رو از کجا آورد نیشما ا -

 او گرفت و تند و تند گفت: یداشت، دستانش را جلو سویدر آرام کردن گ یکه سع مرد
 دم! یم حیخانم. من براتون توض دیلطفا آروم باش -

نوشت. سپس کاغذ را به  یزیآن چ یروانگشتانش به  عیآورد و با حرکت سر رونیب بشیاز ج یتکه کاغذ آنگاه
 گفت: شیگرفت و در ادامه حرف ها سویسمت گ

 !دیش یمتوجه م زویهمه چ دیاریب فیآدرس خونه منه؛ اونجا تشر نیا -
که همچنان دستانش لرزش داشت کاغذ را از آن مرد گرفت و سرش را به نشانه مثبت  یحال، در حال شانیپر سویگ

 :دیکنان خطاب به او پرستکان داد. در آخر، نجوا 
 بمونه؟! شمیعکس پ نیا ستین یمشکل -
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 بر لب جواب داد: یاو را نگاه کرد. آنگاه با لبخند یکم انسال،یم مرد
 !ستین ینه، مشکل -
 یبلند از او جدا شد. تا پشت به آن مرد کرد، عکس را به رو ییاز مرد تشکر کرد و با گام ها ب،یعج یبا شاد سویگ

کرد  یرفت. فکرش را هم نم یابرها راه م یدور شدن از او، انگار که بر رو نیاش پنهان کرد. در ح قهیهم تا و در 
 به دستش برسد. وانیاز ا یسال خبر ۱۰که پس از گذشت 

خودشان  نیفاصله ب د،یخود د یرا در دو قدم سویزد، تا گ یضربه م شیپا یبه سنگ جلو یحوصلگ یکه با ب ثاقیم
 :دیتند پرس یرا در دست گرفت و با لحن شیبه چهره مبهوت او، شانه ها رهیکرد. آنگاه خ ید طگام بلن کیرا با 

 خواست؟! یم یاون مرد ازت چ سو؟یشد گ یچ -
 سویگ یشانه ها یبا کالفگ ثاقینگفت. م چیو ه دینامعلوم، تنها به لبخندش عمق بخش یبه نقطه ا رهیخ سویگ اما

 بلند تر خطاب به او گفت: ییبار با صدا نیرا تکان داد و ا
 !؟یشد یجور نیا هویخواست؟ چرا  یم ید جوابمو بده! اون مرد ازت چ -
 :دیزمزمه وار کوتاه نال رد،یبگ شیبدون آنکه نگاه از روبرو سویگ
 شناختمش! یم شیوقت پ یلیخبر داد که خ یاز کس -
 :دیاز تعجب باال رفت. در همان حال کنجکاو پرس شیابرو یتا کی ثاقیم
 !؟یک -
که نفسش را پوف مانند  یرا رها کرد و در حال سویگ یشانه ها ثاقیبار م نینداد. ا ثاقیبه م یباز هم پاسخ سویگ
 :دینال سویچنگ انداخت. در همان حال چشم بسته خطاب به گ شیفرستاد، با حرص به موها یم رونیب

 !؟یکن یرو ازم مخف زیهمه چ یخوا یم یبا من حرف بزن! تا ک سو،یگ ایسر عقل ب کمیتو رو خدا  -
را با  شیشد. در همان حال لب ها ثاقیم شانیبه چهره پر رهیگرفت و خ شیمغموم، نگاه از روبرو یبا چشمان سویگ

 لب گفت: ریزبانش نمدار کرد و ناخودآگاه خطاب به او ز
 م!رو بفهم زایچ یلیکه اون مرد بهم داد برم؛ قراره خ یآدرس نیبه ا دیفردا با -
 آرام لب زد: سویفرو برد و در پاسخ به حرف گ شیها بیدست در ج ر،یسر به ز ثاقیم
 !امیمنم همراهت م -
 رم! یخودم تنها م ست؛یالزم ن -
 یوقت خودمو نم چیه ادیبه سرت ب یی! اگر بال؟یبرات افتاد چ یوقت اتفاق هی! اگر یشناس یتو که اونو نم -

 بخشم!
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در  رهیزمزمه وار خ ،یحال جد نینگران و در ع یسرش را باال آورد و با چشمان ش،یدر ادامه حرف ها ثاقیم
 تکرار کرد: سویگ اهیچشمان س

 وقت! چیه -
*** 

 !نجاست؟یا -
آدرس، سر بلند کرد  یبه رو یگرفت و به کاغذ در دستش دوخت. با بازخوان شینگاه از روبرو ثاق،یم یبا صدا سویگ

 لب گفت: ریو در جواب ز
 جاست! نیمآره ه -

گذشت و وارد  یبزرگ یاز در آهن نیماش ثاق،یم Pierce Arrowرنگ  یسرمه ا نیماش یرهایچرخش تا با
 و مملو از درخت شد. عیوس یاطیح
انداخت.  یبه دور و برش چشم م ظیغل یبا اخم ثاقیو برخالف او م یشد، با کنجکاو ادهیپ نیاز ماش یوقت سویگ
کج شده بود درست کرد. چند  یخود را که کم یکاله شاپو شهرزاد ن،یون لک ماشبد شهیبا نگاه کردن به ش سویگ

زود گذر به  یزده بود، با سر انگشت به پشت گوشش فرستاد و نگاه رونیکاله ب ریرا که از ز زانشیآو یتار از موها
 چهره اش انداخت. حیمل شیآرا

که  ییبایگرفته بود، به طرف در مجلل و ز شیست لباسش را جلو یدست فیکه ک یدر حال ثاقیدوشادوش م آنگاه
 یبدون لحظه ا سویگ ستادند،یشد، گام برداشت. تا هر دو پشت در ا یگشوده م ییرایبه احتمال رو به سالن پذ
 .رفتقدم عقب  کیزنگ گذاشت و منتظر باز شدن در،  یمکث انگشتش را به رو

از سر  یر اندام، با فرم خدمتکار گشوده شد. مرد نگاهقدم بلند و الغ ینگذشت که در توسط مرد شیب هیثان چند
 :دیخمـار آلود پرس یروح خطاب به آنان با لحن یب یانداخت؛ در آخر با چهره ا ثاقیو م سویگ یتاپا
 !د؟ییبفرما -
 قدم شد و تند تند گفت: شیخود پ ثاق،یبه سمت م یچشم ریز یبا نگاه سویگ
 ...یسالم! ما با آقا -
باز ماند. آنگاه با حفظ حالت چهره اش، کامال به  مهیناگهان دهانش به حالت ن د،یرفش که رسح یجا نیهم به

 :دیتوجه به نگاه گنگ مرد خدمتکار، خطاب به او پرس یو ب دیچرخ ثاقیسمت م
 بود؟ یچ شیلیفام -
 فت:باال انداخت و گ یشانه ا یاورکتش فرو بـرده بود، با خونسرد بیکه دست در ج یدر حال ثاقیم
 !؟یپرس یاز من م ،یزد یباهاش حرف م یتو داشت -
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چهره اش را حفظ کند، دوباره رو  یکرد لبخند رو یم یکه سع یفشرد و در حال یچشمانش را به رو یحرص سویگ
 :دیلب نال ریبه آن مرد کرد و ز

 اما... هیدونم چ ینم شیلی. فاممیخونه کار دار نیما با صاحب ا -
 داخل! انی، بذار بمنن یاونا مهمون ها -
بود چشم دوخت. مرد  ستادهیراه پله ها ا یهمان مرد، حرفش نصفه ماند و به او که در باال یآشنا یبا صدا سویگ

به  ثاقیو م سویدر کنار رفت و اجازه داد تا گ یشود از جلو جادیدر حالت چهره اش ا یرییخدمتکار، بدون آنکه تغ
و چاق رفت که از پله ها  لویتمام به سمت آن مرد سب یاستگکوتاه و با آر ییهابا گام  سویدرون خانه پا بگذارند. گ

 تمام گفت: ییمرد با خوش رو ستادند،یا گریکدی یقدم کیهر دو در  یآمد. وقت یم نییپا
 نکردم! یخوام، اشتباه از من بود که خودمو معرف یمن واقعا معذرت م -

 :گرفت و ادامه داد سویگ یدستش را جلو آنگاه
 هستم. نیمن حشمت آذ -
 پر استرس گفت: یدر جواب او، دستش را دراز کرد و با او دست داد. در همان حال با لبخند زین سویگ
 منم... -

 لب گفت: ریشده ز زیر یکار با چشمان نیحشمت با باال آوردن دستش حرف او را قطع کرد و به دنبال ا ناگهان
 درسته؟!خانم،  سویخودم حدس بزنم؛ گ دیبذار -
که  یرتیدر چشمان حشمت، با ح رهیاز او نداشت. آنگاه خ یانداخت که دست کم ثاقیبه م ینگاه یبا شگفت سویگ

 مشهود بود زمزمه کرد: یبه خوب شیدر صدا
 !دیکن ی! شما لحظه به لحظه منو شگفت زده تر از قبل مانیاحمد سویبله، گ -

داشت،  یسالن قدم بر م انیم یکه به سمت مبل ها یو در حالرا رها کرد  سویخندان، دست گ یبا چشمان حشمت
 رسا گفت: ییخطاب به او با صدا

 که... ستین یفقط مشکل د؛یهست دنشیدونم مشتاق شن یهست که م ییزهای. چدینیبش دییلطفا بفرما -
تر از  ظیخمش غلکه متوجه حرکت او شده بود، ا ثاقیاشاره کرد. م ثاقینامحسوس به م شیدر ادامه حرف ها آنگاه

 و خطاب به حشمت زمزمه وار جواب داد: دیلبش را گز د،یرا د ثاقیتا غضب م سویکشدار شد. گ شیقبل و نفس ها
 از خودمونه! ثاقینه، م -

 کینزد یمبل نشست و با اشاره به مبل ها یخود زودتر از آنها به رو م،یبا تکان دادن سرش به نشانه تفه حشمت
 تن دعوت کرد.خودش آنها را به نشس
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دو نفره نشستند و مشتاق به حشمت چشم دوختند تا هرچه زودتر دهان باز  یمبل یدر کنار هم به رو ثاقیو م سویگ
 .اوردیب رونیب یکند و آنها را از کنجکاو

را با صدا زدن  نشانیو سکوت ب دیکش یقینفس عم د،یخود د یمنتظر آنها را به رو یچهره ها یوقت حشمت
 ست:خدمتکارش شک

 اسد! اسد! -
به حضور حشمت  دهیبلند و کش ییباز کرده بود، با گام ها سویگ یبود که در را به رو یکه همان مرد الغر اندام اسد

 جواب داد: نهیبا همان لحن خمـار آلودش خطاب به حشمت دست به سـ د،یاو رس یکیآمد. تا به نزد
 بله آقا؟! -

 :دیکوتاه از آنان پرسانداخت و  ثاقیو م سویبه گ ینگاه حشمت
 د؟یدار لیم یچ -
 تند تند گفت: ن،یشد و با تکان دادن سرش به طرف لیبه سمت حشمت متما یکم سویگ
 سر اصل مطلب! دیبر عتریفقط لطفا سر م؛یندار ازین یزیممنون، چ -

نکرد. تنها  وهیو م یدنیصرف نوش یبرا یاصرار د،یرا در چشمان هر دوشان د ییرایاز پذ یعالقگ یب یوقت حشمت
 طاقچه است به دستش دهد. یرا که بر رو یاز اسد خواست تا صندوقچه ا

 ثاقیو م سویاز سالن خارج شد و آنها را تنها گذاشت. نگاه گ ز،یم یبه رو یمیبا گذاشتن صندوقچه کوچک و قد اسد
 معطوف صندوقچه شده بود و مشتاق بودند که بدانند چه در آن پنهان گشته است.

را از  یکاغذ، ناگهان عکس یو رو کردن تعداد ریتمام، قفل صندوقچه را باز کرد و پس از ز یبا خونسرد حشمت
گذاشت و در همان حال  زیم یبه رو سویگ یآورد و در صندوقچه را بست. سپس عکس را روبرو رونیآنها ب نیب

 خطاب به او دهان گشود:
 ود!عکس همراهش ب نیکردم، ا دایاون جوون رو پ یوقت -
ساله که با  ۱7 یچشمانش گرفت. عکس دختر یبرداشت و جلو زیم یمات بـرده، عکس را از رو یبا نگاه سویگ

 :دیلب نال ریز یجیدر همان حال با گ سویدوخته بود. گ نیلبخند چشم به دورب
مدت  نیکردم در تمام ا یعکس نشدم! فکر م نیهمه سال، متوجه گم شدن ا نیشه بعد از گذشت ا یباورم نم -
 پدرمه! یمیصفحات کتابچه قد نیعکس ب نیا

 تاب گفت: یدر چشمان حشمت ب رهیسر بلند کرد و خ آنگاه
 اون االن کجاست؟! د؟یعکس چطور به دستتون رس نیا -
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خنده اش گرفته بود، او را به آرامش دعوت کرد و در همان حال  شیدر مطرح پرسش ها سویکه از شتاب گ حشمت
 گفت:

 دم! یم حیبراتون از اول توض زوی. همه چدیآروم باش -
 اضافه کرد: یجد یاش، با لحن نهیاز سـ یفرستادن آه رونیبا ب آنگاه

شدم که وسط  یکنم، متوجه شخص یدگیشدم تا به اونها رس یمزارعم رد م ونیسوار کالسکه از م یمن وقت -
جنازه است. آخه چند جاش  هیر کردم که سرش اولش فک یرفتم باال یخوره. وقت یو تکون نم دهیگندما دراز کش

ش از زنده بودنش مطمئن  نهیقفسه سـ*ـ یسرمو گذاشتم رو یرفت. اما وقت یگلوله خورده بود و خون ازش م
 شدم.

 تازه کرد و ادامه داد: ینفس ثاق،یو م سوینگاه کنجکاو گ ریدر ز حشمت،
الزم رو انجام بده  یها نهیسرش تا معا یر آوردم باال. دکتنجایا میکه همراهم بودن، اونو آورد یبا کمک دو نفر -

 گفت. یم ونیسوخت و هذ یتب م ی. چند روز مدام توارهیو گلوله ها رو از تنش در ب
 گفت: سویدر چشمان گ رهیبار سر چرخاند و خ نیا

 براتون افتاده باشه! یداشت که اتفاق نیگفت. انگار ترس از ا یاسم شما رو م شتریب -
 او شد. یحرف حشمت، نگاهش رنگ غم به خود گرفت و در سکوت منتظر ادامه صحبت ها دنیشنبا  سویگ
 گرفته! ی... فراموشیعنی اد؛ینم ادشی یزیکه اون چ میبه هوش اومد، متوجه شد یوقت -
نداشته باشد،  ادیاز گذشته را به  یزیچ وانیا نکهیاش حبس شد. فکر ا نهیحرف او، نفس در سـ انیدر پا سویگ

 شد و خطاب به او ناچار ادامه داد: لیبه سمتش متما د،یرا ناراحت د سویگ یفشرد. حشمت وقت یقلبش را م
که  یچیاونو شناخت؛ اما ه یکس دیرو که نشونتون دادم، ازش گرفتن تا همه جا پخش کنن شا یاون عکس -
 نجایجا بمونه. همه اون رو در ا نیبه خواست خودش قبول کردم هم اد،ینم ادشیرو  یچیاونم ه دمید ی! وقتیچیه

از دست  یاما متاسفانه تا حاال هم کار ارهیب ادیکه اون خاطراتشو به  میتالش کرد یلیشناسن! خ یم ریبه اسم سم
 !ومدهیکدوممون برن چیه
 :دیخطاب به حشمت ملتمس نال ،یباران یناگهان با نگاه سویگ
 !نمش؟یشه بب یم -

کرده  ارینامعلوم سکوت اخت یبه نقطه ا رهیخ یشانیبر پ یانداخت که با اخم ثاقیبه م ینگاه یچشم ریز حشمت
 جواب داد: سویبه گ رهیبر لب از جا برخاست و در همان حال خ یبود. آنگاه با لبخند

 !دیایالبته. لطفا دنبالم ب -
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برداشت. هر دو از سالن پشت سر حشمت گام  ثاق،یتوجه به م یاز او از جا بلند شد و ب تیبه تبع یبا شادمان سویگ
که در آنها  یبود و کسان یزراع نیکرد زم یباز شدند. تا چشم کار م یطیوارد مح گر،ید یدر قیگذشتند و از طر

داشته باشد که با  دیبتواند به دور و اطرافش د رکرد تا بهت شیچشم ها بانیدستش را سا سویکردند. گ یکار م
 حشمت توجه اش جلب شد: یصدا

 جاست!اون اون -
نه چندان دور از او، پشت به او  یکه در فاصله ا دیرا د یکه او اشاره کرده بود چشم انداخت. مرد ییبه جا سویگ
 حشمت به گوشش خورد: یکشد. در همان حال صدا یم رومندیو ن دیسف یاسب یها الیو دست نوازش بر  ستادهیا

کشه  یاون اسب دست م یمسخ شده ها به سر و رو هونی. عنیکارش بعد از درو و کاشت گندما شده ا ؟ینیب یم -
 زنه! یو باهاش حرف م

آورد و به  نییحس شده اش را به پا یدست ب د،یلرز یم شیکه پلک ها یگرد شده، در حال ییبا چشم ها سویگ
بود.  صیاز پشت سر هم قابل تشخ یحت وانیرنگ و خوش حالت ا ییطال یموازات بدنش ثابت نگه داشت. موها

نبود و حال،  یساله خبر ۲۱نوجوان  سراز آن پ گریشد. د وانیدر ا ریچشم گ یراتییاز همان فاصله، متوجه تغ وسیگ
 بود. ستادهیتوجه از او ا یچشمانش ب شیساله در پ ۳۱حدود  یو قد بلند با سن دهیورز یکلیبا ه یمرد

کرد. در همان حال ناخودآگاه او  دنیبه دوراه شروع  انهیگام برداشت و ناگهان در م وانیطاقت به سمت ا یب سویگ
 را صدا زد:

 !وانیا -
اسب ماند و انگار که اشتباه  یها الی یحرکت به رو یدستش ب سویگ ینبود، با صدا ایدن نیدر ا ییکه گو وانیا

 یو آراسته به سمتش م یرسم یکه با سر و وضع یزن دنیباشد، متعجب به عقب سر چرخاند. ناگهان با د دهیشن
چشمانش جان گرفت که  شیساده پ یبا ظاهر یگنگ از دختر یریآورد، تصو یرا بر زبان م ینام اریاخت یود و بد

 زند. یم ادینام را فر نیدود و هم یبه سمتش م یبا شاد
 یاما، همچنان با ابروها وانیکرد. ا دایرا پ شیاشک راه گونه ها اریاخت یب د،یرس وانیا یتا در فاصله چند متر سویگ

 .دیایداشت و منتظر بود تا او به نزدش ب یباال رفته چشم از او بر نم
 یم زیاو را آنال کیو از نزد ستادهیا وانیا یچشم به هم زدن روبرو کیدر  ان،یگر یآشفته و چشمان یبا ظاهر سویگ

 وانیشور باشد. اپر شوق و  وانیشد باور کرد که همان ا یو آن قد و قامت، به زور م ییطال شیبا ته ر یکرد. مرد
لب  ریس از اشک او گرفت و با حفظ بهت در نگاهش زیآورد، نگاه از چهره خ یدر نم سویگ یکه سر از کارها

 گفت:
 شناسم خانم؟! یمن شما رو م -
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 نهیقفسه سـ یهم افتاده بود، دستش را بر رو یاز سر درد به رو شیناخودآگاه پلک ها وانیسوال ا نیکه با ا سویگ
 :دید و با آه و زار خطاب به او نالاش مشت کر

 !سوی! منم، گاد؟ینم ادتیمنو  -
 را باال انداخت. در همان حال متعجب تکرار کرد: شیابرو یتا کیکرد و  زیچشمانش را ر وانیا

 !سو؟یگ -
 تند و تند وانیا یدر چشمان عسل رهیلبخند زد. سپس خ شیاشک ها انیتند و تند سرش را تکان داد و در م سویگ

 گفت:
رو  گهیتا همد میذاشت یبا هم قرار م یمصنوع اچهیدر یکردم. هر پنجشنبه روبرو یکافه کار م ی! توسویآره، گ -
 !مینیبب
 بود، فاصله گرفت. ستادهیاو ا یمتر یبه فاصله چند سانت بایکه تقر سویمتعجب تر از قبل، از گ وانیا

 در چشمان ماتم گرفته او پشت سر هم گفت: رهیخ آنگاه
 !دیاین نیو جلوتر از ا دیخانم! لطفا حد خودتونو بدون ادینم ادمی یزیمن چ -
 :دینال وانیدر چشمان وحشت زده ا رهیتکان داد و خ نیناباور سرش را به طرف سویگ
منم  نیا وان،ی! ا؟یزد یو در گوشم زمزمه وار حرف م یگرفت یرفته چطور منو بغـ*ـل م ادتی ام؟یجلو تر ن -
 !سویگ

با حفظ چهره وحشت زده  د،یکش یکه خودش را عقب م یافتاد و در حال نیزم یاز پشت سر به رو وانیا انناگه
 زد: ادیمن من کنان فر سویاش خطاب به گ

 ! برو، از من دور شو!ایجـ... جلوتر ن -
 بود گفت: ستادهیاز همان جا که ا وان،یا یاز رفتارها جیگ سویگ
 !؟یاریاز خودت در م هیرفتارا چ نیا ؟یکن یم کاریچ یمعلوم هست دار -
کرد،  یحس م سویکه از جانب گ یبدنش کرد تا از خطر فرض لینگفت و تنها دستش را حا یزیبار چ نیاما ا وانیا

باز  مهین یحشمت از پشت سرش، عقب گرد کرد و با دهان یخشک و جد یبا صدا سویجان سالم در ببرد. ناگهان گ
 زل زد. شیرو شیبه منظره پ

که در آن دور و اطراف  ی. آنگاه با صدا زدن چند تن از افراددیرفت و او را در آغـ*ـوش کش وانیبه سمت ا حشمت
 به درون خانه بردند. د،یلرز یبلند کرد و او را که به خود م نیزم یرا از رو وانیمشغول کار بودند، ا

 یر داشت زل زد. سپس کم کم زانوانش به روقبل در آنجا حضو یلحظات وانیکه ا ییبه جا رهیخ یقیتا دقا سویگ
که در همان حالت ماند، با  یزانو زد. کم نیزم یلرزان، به رو یو فک شیدر گلو بیغر یهم تا شدند و او با بغض
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متاثر از حال  ثاقیو بغضش را آزاد کرد. م داختخودش را در آغـ*ـوش او ان کبارهیدر کنارش به  ثاقیحس حضور م
 .دیکمرش دست کش یم به خود فشرد و نـوازشگرانه به رواو را محک سو،یگ

 خود گام برداشت. نیاز جا بلند کرد و کوتاه و شمرده، به سمت ماش یرا به آرام سویکه گذشت، گ یکم
توجه به  یداد و ب هیتک نیماش شهیروح سرش را به ش یب یاش بند آمده بود، با چهره ا هیکه گر یدر حال سویگ

 شیهرازگاه، چشم از روبرو ثاقیآورد. م یم ادیرا به  وانیا یگذشتند، رفتارها یچشمانش م یکه از جلو یمناظر
و ناغافل خطاب به  اوردیطاقت ن گریکه د ییجاشد. تا  یکالفه تر از قبل م سو،یرخ گ میبه ن رهیگرفت و خ یم
 دهان باز کرد و گفت: سویگ
 بود؟! یاون مرد ک یبگ یخوا ینم -
و کالفه از سکوت او، بدون آنکه چشم  یحرص ثاقیکرد. م اریپلک زد و سکوت اخت یتنها به آرام در جواب او، سویگ

 ادامه داد: ردیبگ شیاز روبرو
 !؟یحال و روز افتاد نیگذشته ت داشته که به ا یتو یاون چه نقش ه؟یک وانیبدونم ا ستیحق من ن -
فرستاد و با تن  رونیبار نفسش را پوف مانند ب نیا ثاقی. مدیباز هم سکوت کرد و تنها دماغش را باال کش سویگ

 زمزمه کرد: میمال ییصدا
خوب  نوی. خودتم استیسکوتت سهم من ن نیکارهات، ا نیمونم؛ اما ا یهم م بهیام و غر بهیدونم برات غر یم -
 !یدون یم
 ثاقیحال م شانیرخ پر میبه ن رهیچرخاند و خ یداده بود به آرام شهیبه ش هیسرش را که تک ،یباران یبا چشمان سویگ

 لب گفت: ریمقدمه ز یو ب دیتبدارش کش یلب ها یشد. سپس زبانش را به رو
 یاز قبل م شتریروز به روز ب دارمونی. دمیباهم آشنا شد کیبرخورد کوچ هی یاز رو شیسال پ ۱۰ وانیمن و ا -

 !میبه هم وابسته شد میکه حس کرد ییشد؛ تا جا
 نییداد. سپس آب دهانش را به پا یانداخت که فک منقبض شده اش را تکان م ثاقیبه م ینگاه یچشم ریز آنگاه

 زمزمه کرد: شیقورت داد و به دنبال حرف ها
 ایرسه  یبه دستم م یبره گفت که حتما ازش خبر رانیخواست از ا ی. اون وقتمیما به هم قول ازدواج داده بود -

 زش نشد.ا یخبر چیماه ه هیاما تا  شمیپ ادیخودش م
 یمفقود شده. از اون موقع تا حاال فکر م وانیبعد از چهلم خانم جان دوستش احمد اومد و خبر داد که ا نکهیا تا

 کردم که اون... که اون...
آمده،  شیمتاسف از وضع پ ثاقیداد. م یرا به او نم شتریجمع شده بود، اجازه حرف زدن ب سویگ یکه در گلو یبغض

 :دیناله کنان غر سویخطاب به گ ق،یعم یفرستادن آه رونین و پس از بتکا نیسرش را به طرف
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 نی! اصال تو در تمام ا؟یکرد یطور رفتار م نیمدت با من ا نیعشق از دست رفته تمام ا هیبه خاطر  یعنی -
 یهمچنان عاشقانه م دمید یم یمحل یکه ازت ب یمن چطور در تمام مدت نکهیبه ا ؟یکرد یلحظات به منم فکر م

 یتو خودت منو قبول کرد سویدلم موند؟ گ هکارت ب نیو ا یبار هم به روم لبخند نزد کی یحت نکهیخواستمت، به ا
و منم  یختیر یمن م یتمام مهر و محبت رو به پا دیبا یعنی یکه تو به من جواب مثبت داد یو از اون لحظه ا

 ست برعکس تو!دادم و انجام دادم؛ در یتو انجام م یکارو متقابال برا نیهم
هم  سویشد. گ یم سویگ هیرفت و باعث شدت گر یلحظه به لحظه باال تر م ثاق،یم یبغض آلود و عصبان یصدا

 یمحل یتوانست از ب یدانست اما باز هم نم ینبود؛ م ثاقیم یها یدانست که آن رفتارها جواب خوب یخوب م
 دست بردارد. شیها
 یانگشتانش م نیکشدار فرمان را در ب ییحفظ کند، تنها با نفس ها کرد غرور مردانه اش را یم یکه سع ثاقیم

کند. در  دایموضوع کش پ نیا گریکرد؛ چون دوست نداشت د یم یفشرد و هرچه حرص داشت، بر سر آن خال
 کرد و دم نزد. تیرا هدا نیسکوت ماش

*** 
نامعلوم،  یبه نقطه ا رهیته بود و خرا در دست گرف یبود، مجسمه چوب دهیتخت دراز کش یکه به رو یدر حال سویگ

شهرزاد در  یچرخاند. در آن حال و هوا، ناگهان چند ضربه به در خورد و به دنبال آن صدا یآن را در دستانش م
 :دیچیراهرو پ یفضا

 زم؟یعز یداریجان، ب سویگ -
داد، زمزمه وار جواب  یمتختش  یاش را به تاج باال هیکه تک یشد و در حال زیخ میتخت ن یبه رو یبه آرام سویگ

 داد:
 داخل! دییبله، بفرما -

بر لب، پا به اتاق گذاشت و با چند گام بلند، در  یشد. سپس با لبخند انیرا چرخاند و در درگاه نما رهیدستگ شهرزاد
 گرفت. یتخت جا یبه رو سویکنار گ

پخش  یز کرد و نوازش کنان موهاشد. آنگاه دستش را درا رهیخ سویگ دهیدر سکوت به چهره رنگ پر یکم شهرزاد
شد و  رهیشهرزاد خ نیروح، به لبخند دلنش یب یبا چشمان سویشده در صورت او را به پشت گوشش روانه ساخت. گ

 منتظر شد تا او دهان باز کند.
 گفت: سویخطاب به گ یجد یبا ظاهر مت،یمال نیکه شهرزاد در ع دیطول نکش یزیچ
 !ن؟ییپا یایب یخوا ی. نمدنتیاومده د ثاقیم -
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باال انداخت. شهرزاد  یو تنها در جواب، سرش را به نشانه نف دیتفاوت نگاهش را از چشمان شهرزاد دزد یب سویگ
 کرد و در همان حال دلسوزانه گفت: لیخودش را به سمت او متما یکم د،یرا د سویگ ختهیحال و روز به هم ر یوقت
 دلم؟ زیکرده عز شونیقدر پر نیتو رو ا یچ -

 روبرو شد، با شک زمزمه وار اضافه کرد: سویگ یتا با سکوت طوالن شهرزاد
 دعوات شده؟! ثاقیبا م -
به سمت شهرزاد انداخت و دوباره سرش را باال انداخت. شهرزاد که از سکوت کالفه کننده  ینگاه میبار ن نیا سویگ
 لب گفت: ریفرستاد و ز شیها هینفسش را به درون ر قیحرصش گرفته بود، عم سویگ
همه  ؟یجا نشست هی یکه همه ش بق کرد یدید یچ یبه جز خوب ثاقیدختر؟ از م یلج کرد ایچرا با خودت و دن -
 هواتو داره و عاشقته! ثاقیقدر م نیشه که ا یم شونیزن و دخترا از تو حسود ی

 یسکوت و ب فیحر دیه دباز هم سکوت بود. شهرزاد ک د،یشن یکه از عمه اش م ییها فیدر برابر تعر سویگ جواب
 شود، سرش را به نشانه تاسف تکان داد. ینم سویگ یها یتفاوت

 گفت: یامر یبا لحن سویشد، کوتاه خطاب به گ یکه از جا بلند م یحال در
 رو منتظر نذار! ثاقی. منییپا ایبه سر و روت بکش ب یدست هیپاشو  -

که در فضا حاکم بود، تنها  ینیرا با سکوت سنگ سویگ رفت و رونیمحکم و بلند، از اتاق ب ییبا گام ها آنگاه
 گذاشت.

*** 
را  ییفنجان چا یمصنوع یاش را از راه پله گرفت. با لبخند رهینگاه خ دگانش،ید یجلو یچا ینیبا آمدن س ثاقیم

 برداشت و به دنبال زمزمه کرد: ینیس یاز رو
 ممنون! -

 ینگاه منتظر او را به رو یهم انداخته بود، وقت یرا به رو شیپامبل نشسته و  یبه رو ثاقیم یکه در روبرو شهرزاد
 صورتش را مچاله کرد و خطاب به او زمزمه وار گفت: د،یراه پله د

 !ادیفکر نکنم ب -
 یبه نقطه ا رهیکه خ یتلخ بر لب نشاند. در حال یمغموم، به شهرزاد زل زد و در جواب او لبخند یبا چشمان ثاقیم

 جا خورد: سویخشک گ یکرد، ناگهان با صدا یدرون آن را مزه مزه م یرا باال گرفته و محتوا شینامعلوم فنجان چا
 سالم! -
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بود  ستادهیپله ها ا نییو آراسته در پا بایبود سر چرخاندند و او را که ز ستادهیا سویکه گ ییبه جا کبارهیدو به  هر
در  ردیبگ سویچشم از گ یا بلند شد و بدون آنکه لحظه ااز ج یلبش، به آرام یبا حفظ لبخند رو ثاقینگاه کردند. م

 گفت: نییپا ییجواب او با تن صدا
 سالم! -

 یرسا خطاب به هر دو ییخندان و صدا یآن دو رد و بدل کرد. ناگاه از جا برخاست و با چهره ا نیب ینگاه شهرزاد
 آنان گفت:

 خب، من چند تا از کارهام مونده بهتره برم! -
گام برداشت و در  ثاقیبا رفتن شهرزاد، به سمت م سویرفت و آنها را تنها گذاشت. گ رونیاز سالن ب به سرعت سپس
 :دیلب از او پرس ریز ثاق،یدر چشمان م رهیقرار گرفت. در همان حال خ شیروبرو

 !؟ینیش یچرا نم -
 مهربان جواب داد: یو با لحن دیبه لبخندش عمق بخش ثاقیم
 !میبخور ییو چا مینیه بشک نجایا ومدمینه، من ن -
لب و چشم  نیکه نگاهش ب یباال رفت. آنگاه کنجکاو در حال شیابرو یتا کیناخودآگاه  ثاق،یحرف م نیبا ا سویگ

که دستانش را  یو در حال دیکش یقینفس عم ثاقیدر گردش بود، منتظر شد تا صحبتش را ادامه دهد. م ثاقیم یها
 ار ادامه داد:برد، زمزمه و یاورکتش فرو م بیدر ج

 .ییجا هی میبر یایخوام با من ب یم -
 کجا؟! -
 !یفهم یبه موقعش م -

*** 
رخ خونسرد  میمتعجب به ن یچشم دوخت. آنگاه با نگاه شیرو شیبه سر در کافه پ ن،یماش شهیاز پشت ش سویگ
 :دیزمزمه وار نال ثاق،یم
 !؟یسادیوا نجایچرا ا -
 باز کردن در دراز کرده بود، کوتاه پاسخ داد: یکه دستش را برا یحالرا ثابت نگه داشت و در  نیماش ثاقیم
 شو! ادهیپ -
کافه را با چشم  رونیب یکه نما سویرا دور زد و در کنار گ نیماش ثاقیشد. م ادهیپ نیاز او، از ماش تیبه تبع سویگ

 لب خطاب به او گفت: ری. در همان حال زستادیکرد، ا یم یبررس
 !برات آشناست نه؟ -
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اش بود. آنگاه  یخاطرات دوران نوجوان ادآوریکه  ینقش بست. لبخند سویلبان گ یتلخ ناخودآگاه به رو یلبخند
 زمزمه کرد: رد،یبگ شیبدون آنکه چشم از روبرو

 شه برام آشنا نباشه؟! یگذروندم! مگه م نجایسال از عمرمو ا ۳ -
به دست  رهیبند نگاهش را پاره کرد. خ ثاقیدست م خودش بود، ناگهان با جلو آمدن یدر حال و هوا یوقت سویگ
زد و در  یبا آرامش کامل، پلک ثاقیکارش را خواست. م لیآرام چشمانش را به باال سوق داد و با نگاه از او دل ثاق،یم

 زمزمه وار گفت: سویهمان حال خطاب به گ
 !؟یزن یبا من قدم م -
 .ستیچ یدانست برا یتازه مشهود بود که نم یغم شد. در آن ثاقیدر چشمان م رهیموشکافانه خ سویگ
 فشیدست ظر ن،یدلنش یمصمم و لبخند یبا اراده ا نیهم یبرا ند؛یرا ناراحت بب ثاقیخواست م یدلش نم گرید او

 گذاشت. ثاقیرا در دست مردانه م
 ادهیدر پ گریکدی یبه خود نگه داشت. سپس پا به پا کیرا فشرد و او را نزد سویدست گ یبیعج یبا شادمان ثاقیم

 رو قدم برداشتند.
 لب زمزمه کرد: ریز میمال یبا لحن ردیبگ شیبدون آنکه نگاه از روبرو ثاقیکردند، م یاز راه را که ط یکم
 رو بهت بگم! یزیخواستم چ یتر بشه، چون م یراه طوالن کمیخواستم با قدم زدن  یم -
من و من کرد  یکم ثاقیکاوانه منتظر ادامه صحبتش شد. منگفت و کنج یزیچ ثاقیرخ م میبه ن رهیمشتاق خ سویگ

 مقدمه گفت: یو ناغافل ب
 رم آلمان! یم شهیهم یمن دارم برا -
کرد. در همان حال  ستادنیرا هم مجبور به ا ثاقیو م ستادیبود، ناگهان از حرکت ا دهیکه شن یزیاز چ ریمتح سویگ
 :دینال
 ؟یگ یم یدار یچ -
تکان داد و دوباره به جلو گام  نیکرد، تنها سرش را به طرف یم یخود دار سویدر چشمان گ که از نگاه کردن ثاقیم

کرد، ناگهان به خود آمد و با دو خودش را به او  یبود و رفتن او را تماشا م ستادهیکه همچنان ثابت ا سویبرداشت. گ
 گفت: یبا کالفگ همان حال خطاب به او رو د دیچیپ ثاقیم یرساند. دستانش را به دور با*زو

 یتونه دور ی. آخه عمه شهرزاد چطور ممیایکنار ب هیقض نیبا ا میتونست یبهتر م دیشا ؟یچرا زودتر به من نگفت -
 ما رو تحمل کنه؟ اون واقعا به ما وابسته شده!

 ما نه، من. -
 !؟یچ -
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 رم. یمن تنها م -
و  دهیپر ییشد. در همان حال با پلک ها رهیاز به او خب مهین یبا دهان ثاق،یزده از حرف م رتیبار دوم ح یبرا سویگ

 :دیلب نال ریآمد ز یم رونیکه انگار از قعر چاه ب ییصدا
 ه؟ی! منظورت چ؟یچ -
قورت  نییرا به پا شیکرد بغض به وجود آمده در گلو یم یکه سع یفرستاد و در حال رونیب نهیاز سـ یآه ثاقیم

 لب گفت: ریدو رگه ز ییبود، در دست گرفت و فشرد. آنگاه با صدا دهیچیپ شیرا که به دور با*زو سویدهد، دست گ
 !زمیواضحه عز یلیمنظورم خ -

 ادامه داد: سویگ رانیدر چشمان ح رهیگرفت و خ شینگاه از روبرو سپس
 داشت. میو نخواه میوقت به هم تعلق نداشت چیمن و تو ه -
 ییچرخاند. سپس با صدا ثاقیاش را در دو چشم م ینگاه باران شد، یم نییاش باال و پا نهیسـ یکه از ناراحت سویگ

 :دیبغض آلود نال
 !؟یکه منو دوست دار یگفت یمگه نم ؟ی! به خاطر چ؟یو بر یمنو تنها بذار یخوا یم -
 نیپخش شده بود، چشمانش را سخت به هم فشرد. ا سویحرف گ نیکه در وجودش به خاطر ا یاز سر درد ثاقیم

دستانش  نیرا در ب سوی. آنگاه صورت گستادیا سویگ یکم کرد و کامال روبرو شیاز سرعت قدم هابار او بود که 
 زمزمه وار گفت: اهشیدر چشمان س رهیکرد، خ یرا با دست لرزانش نوازش م شیکه موها یقاب گرفت و در حال

که مرگ ما رو از هم  یمانکردم تا ز یوقت ترکت نم چیه ،یش یدونستم با رفتن من تنها م یبه خدا قسم اگر م -
 !یمن زیتو همه چ سو،یجدا کنه! گ

گشت؛ اما باز  یروانه م شیگونه ها یبه رو یشتریشد، اشک ب یخارج م ثاقیکه از دهان م یبا هر جمله ا سویگ
 او را بشنود. یهم ناچار بود تا ادامه حرف ها

عمرتو در کنار اون  هیبق یتون یکه م یکنه. کس یهست که خوب ازت مراقبت م یکیدونم  یرم چون م یمن م -
 .یبگذرون

 انیدر م سویاشاره کرد. گ سویناگهان سرش را عقب بـرده و با چشم به پشت سر گ ش،یدر ادامه حرف ها ثاقیم
 است. یآن شخص مرموز چه کس ندیکنجکاو به پشت سرش چشم انداخت تا بب ه،یگر
او که باد  یبود، کامال به عقب برگشت و محو تماشا ستادهیا یوعمصن اچهیکه پشت به آنها، رو به در وانیا دنید با

 گرفته بود، شد. یخوش حالتش را به باز یموها
 :دیبه گوشش رس کینزد یدر فاصله ا ثاقیخندان م یهمان حال، صدا در



 

 

81 
 

 کوتاه در پیچ و تاب زلف او رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سلیمانی غربیزهرا 

 شه که هنوزم یمیقد یمنتظر معـ*ـشـوقـه  یمیقد مکتیآورده و االن کنار اون ن ادیبه  زویاون همه چ -
 عاشقانه دوستش داره!

کرد و  یم یریجلوگ شیاشک ها زشیاز ر یکه به سخت دیو او را د دیچرخ ثاقیمبهوت دوباره به سمت م سویگ
را لمس کرد.  ثاقیکشدار، دستش را جلو برد و چشم م ییبا نفس ها سویکند با لبخند آن را مهار کند. گ یم یسع

 دنیخند نیح ثاقیناگهان م ن،ید. در آن بیتبدار او کش یـ*ـب هال یسوق داد و به رو نییآنگاه دستش را به پا
کرد. ناگهان با  دنیشدن اشک او، شروع به لرز یاز جار سویگونه اش سر خورد. چانه گ یمزاحم به رو یقطره اشک

اش آزاد شود. در  هیرها کرد و اجازه داد تا هق هق گر ثاقیلحظه خودش را در آغـ*ـوش م کیهمه وجود در 
که بر گـ*ـونه  یاشک یرد ها یبه رو قیعم یبسته بـ..وسـ..ـه ا یو با چشمان کردکج  یان حال سرش را کمهم

 شده بود، نشاند. یجار ثاقیم
فرستاد. در آن  رونیرا محکم به خود فشرد و نفس گرمش را ب سویاست، گ دارشانید نیآخر نیا ییکه گو ثاقیم

 شیکه لب ها یکرد و در حال یتک خنده ا هیگر انیکنترل کند، در م کرد خودش را یم یکه سع سویحال و هوا، گ
 چسبانده بود زمزمه وار گفت: ثاقیرا به گوش م

 ممنونم! -
چشم  گریبه هم د ی. هر دو تا لحظاتستادیاش ا یقدم کیخودش را از او جدا کرد و در فاصله  یبه آرام سپس

زد. در همان حال بدون آنکه  شیبه رو ی آورد و بـ..وسـ..ـه ارا باال سویبا کمال احترام دست گ ثاقیدوختند که م
 ارتباط نگاهشان را قطع کند، آرام لب زد:

 مونه! یو خاطره ات در قلبم م ادی -
تکان داد.  دییدندان نما زد و سرش را به نشانه تا یبود، لبخند داریکه برق اشک در چشمانش پد یدر حال سویگ
 امر کرد: سویخطاب به گ وانیا بار با اشاره به نیا ثاقیم
 وقته منتظرته! یلیخ شش،یبرو پ -
گام  وانیباالخره کامال پشت به او، به سمت ا نکهیگرفت، عقب عقب رفت؛ تا ا یکه از او فاصله م یچند قدم سویگ

 برداشت.
ود را وا ندهد، به خ سویگ یکنترل کرده بود تا جلو یلیخودش را خ ییکه گو ثاقیبرگرداند، م ثاقیرو از م سویگ تا
کرد، تمام صورتش را  یکه رفتن عشقش را تماشا م یدر حال هیو در عرض چند ثان دیاشکش جوش یچشمه  کبارهی

 اشک در بر گرفت. لیس
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که محو  وانی. استادیرساند و در کنارش ا وانیبلند خودش را به ا ییو با گام ها جانیسرشار از ه یاما با قلب سویگ
 ادشیشد که  یبه دختر رهیگرفت و خ شیدر کنارش نگاه از روبرو یشده بود، با حس حضور کس اچهیآب در یزالل
 :دینال سویمحو بر لبانش نقش بست و زمزمه وار خطاب به گ یهمراهش بود. در همان حال لبخند شهیهم
 !یایفکر کردم نم -
 :دیکرد و با بغض نال نیزهرآگ یدر جواب خنده ا سویگ
 ر رو راجع به تو کردم!فک نیاتفاقا من ا -
کرد،  یم یرا وارس سویمعصوم گ یکه چهره  یکرد و در حال لیخودش را متما سویگ یدر فاصله چند سانت وانیا

 زمزمه وار گفت:
 برات تنگ شده بود! یلیدلم خ -
 باال رفته زمزمه کرد: ی. آنگاه با ابروهادیخند شیها هیگر انیبار هم در م نیا سویگ
 ما، آشنا نبود؟ شیچند لحظه پ الوگید نیبه نظرت ا -
 !میجا زد نیدر هم دارمونید نیدوم یحرفا رو تو نیشه فراموش کنم؟ ا یمگه م -
را به بهت داد. ناگهان، سد شکسته شد و  شیلبانشان محو شد و جا یکم کم لبخند از رو گر،یکدیدر چشمان  رهیخ

 ا گم کردند.خود ر گریکدیچشم به هم زدن هر دو در آغـ*ـوش  کیدر 
چند  نیدر ا شانیها یکننده بر شدت دلتنگ دییتا یمهر نیو ا دیرس یم گریکدیقلبشان به گوش  یتپش ها یصدا

 نشاند و نجوا کنان خطاب به او گفت: سویگ یموها یکوتاه به رو یبـ..وسـ..ـه ا وانیبود. ا ریسال اخ
بود که در طول جنگ  ییاثرات امواج موشک ها ازم سر نزد. همه ش ی. اون روز رفتار خوبزمیمنو ببخش عز -

 کرد! یبرخورد م نیکنارم به زم
 :دیفشرد و در همان حال نال وانیا نهیبه سـ*ـ شتریصورتش را ب سویگ
 !یینجایو االن ا یآورد ادیرو به  زی. مهم حاالست که تو همه چستیمهم ن -
کرد. در همان  نییباال و پا سویکـ*ـمر گ یبه رونـ*ـوازشگرانه دستش را  ش،یمحو بر لب ها یبا لبخند وانیا

 حال زمزمه وار گفت:
و من اون حالت بهم دست  یکه اومد ی. از اون روزسادهیکه پشت سرت وا میباش ییاون آقا ونیمد دیرو با نیا -

 !ارمیب ادیکرد من گذشته رو به  یم یو سع شمیپ ومدیداد، هر روز م
به آن دو در آن طرف  رهیچشم دوخت که خ ثاقیبه م رهیجدا کرد و مبهوت خ وانیخودش را از ا یبه آرام سویگ
 انیدر م سویاز گ تیدور نماند و او هم به تبع ثاقیم دیبر چهره نشاند که از د یبود. قدردان لبخند ستادهیا ابانیخ

 لبخند زد. هیگر
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 کنجکاو ادامه داد: د،یاو د یرا محو تماشا سویگ یوقت وانیا
 !ه؟یک اون ،یراست -
 چشم بردارد، با حفظ لبخند خود زمزمه کرد: یلحظه ا ثاقیو بدون آنکه از م دیکش یقینفس عم سویگ
 دوست! هی -

اش، منتظر  یدر چشمان عسل رهیو خ دیبه سمت او چرخ سویرا صدا زد. گ سویلب گ ریز وانیکه گذشت، ا یکم
 یفرو بـرده بود، به رو بشیکه دست در ج ین در حالپا و آن پا کرد؛ ناگها نیا یکم وانیاز جانب او شد. ا یحرف
بر لب، جعبه  یبا لبخند وانینظر گرفته بود. ا ریتنها در سکوت او را ز وان،یا یاز رفتارها جیگ سویزانو زد. گ نیزم
 گرفت و بالفاصله در آن را گشود. سویگ یکرده بود جلو یرا که در مشتش مخف یرنگ اهیس

 سویشد که باعث شد بهت در نگاه گ انیمخمل قرمز رنگ درون جعبه نما انیرنگ در م ینقره ا یانگشتر ناگهان
و ناغافل زمزمه وار  دیبه لبخندش عمق بخش د،یانگشتر د یرا به رو سوینگاه مات گ یوقت وانیدو چندان شود. ا

 گفت:
کارهاش دست خودش  اریسرش اخت یاوقات به خاطر امواج تو یکه گاه یعمرتو با مرد هیبق یحاضر سو،یگ -
 ؟یحال عاشقته همراه بش نیدر ع یول ست،ین
اشک در چشمانش نقش  یکه حلقه ا یدر حال جانیه یاز رو اریاخت یب وان،یدرخواست ازدواج ا دنیبا شن سویگ

 :دیصورتش گرفت. در همان حال ناباور نال یبسته بود، دستانش را جلو
 !؟یکن یم یازم خواستگار یدار -
 شیکرد، پلک ها یاو را نوازش م که با انگشت شستش پوست نرم یرا گرفت و در حال سویمش دست گبا آرا وانیا

 یتواند به درست یو نم دیآ یباال م یکرد نفسش به سخت یکه حس م سویباز و بسته کرد. گ دییرا به نشانه تا
 .دیخند آرامتند تند سرش را به نشانه مثبت تکان داد و  اریاخت یصحبت کند، ب

در انگشت  یآورد و به آرام رونیمشهود بود، حلقه را از جعبه ب یدر چشمانش به خوب یکه برق شاد یدر حال وانیا
 ثاقیکه م ییدر دستش نشده بود، ناخودآگاه به جا ثاقیکه تا آن لحظه متوجه نبود حلقه م سویفرو برد. گ سویگ
که غبار غم آن را فرا گرفته بود،  یتلخ و چشمان یلبخنداو روبرو شد. با  یخال یبا جا یبود سر چرخاند ول ستادهیا

 لب زمزمه کرد: ریسپاسگزار شد و در همان حال ز ثاقیدر دل باز هم از م
 ممنونم مرد فداکار! -
به خود  کیکه او را نزد یو مردانه اش گرفت و در حال یرا در دست قو سویگ یدندان نما، شانه ها یبا لبخند وانیا

 تاب گفت: یدر چشمانش ب رهی، خنگه داشته بود
 !میتر مال هم بش عیخوام که هرچه سر یازت دور بمونم. م یلحظه ا یخوام برا ینم گهیمن د -
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 حرف او آرام لب زد: دییو به تا دیخند زیمشتاق تر از او، ر سویگ
 خوام! یم نویمنم هم -

 مقدمه گفت: یب وانیا ناگهان
 !م؟یازدواج کنو  سایکل میفردا بر نیهم هینظرت چ -
 :دینال ریمتح وان،یگرد شده از حرف ا یبا چشمان سویگ
 دعوت مهمونا و... ک،یکار دارم. لباس عروس، تدارک ک یشه! من کل یسرعت که نم نی! به ا؟یگ یم یچ -

ه شد وانیکه تازه متوجه منظور ا سویرها کرد. گ مکتین یباال رفت و خودش را به رو وانیا یقهقهه خنده  ناگهان
چفت شده اش  یدندان ها یشده از ال زیر یکامال به سمت او برگشت و با چشمان نهیدست به سـ یبود، حرص

 :دیغر
 !؟یانداز یمنو دست م گهیحاال د -
 گفت: دهیبرچ یرا باال انداخت و با لب ها شیابرو یتا کیبه وجودش برگشته بود،  طنتیکه دوباره حس ش وانیا

 میرفت یگرفتم م یفردا دستتو م نیتونستم هم یت بندازم! فقط حرف دلمو زدم. اگر مباشم که تو رو دس یمن ک -
 !میداد یانجام م یو مراسم ازدواجمونو دو نفر سایکل
را به پشت گوشش  شیاش، موها یشگیگرفت. طبق عادت هم یجا وانینازک کرد و در کنار ا یپشت چشم سویگ

 ییخط ها وانیا یبازو یکه با انگشت اشاره اش به رو یآنگاه در حال گذاشت. وانیزد و آرام سر بر شانه مردانه ا
 مظلومانه گفت: د،یکش یم یفرض

 ام! دهیمورد هم عق هی نیقابل تحمل بود که منم باهات در ا ریمدت برام غ نیا یتو تو یقدر دور نیا -
 ادامه داد: خاص یبه چشمانش، با لطافت رهیداد و خ هیتک وانیچانه اش را به شانه ا آنگاه

 ینگاهش م نیکه با لبخند و تحس یدر حال زانش،یجمع عز ونیدوست داره در م یاما قبول کن که هر دختر -
 بگذرونه! شویشب زندگ نیبهتر شیرد بشه و در کنار مرد زندگ نشونیکنن با لباس عروس از ب

و در همان حال با  دیکش سویه گگـ*ـونه برجست یانگشتش را نـ*ـوازشگرانه به رو ن،یدلنش یبا لبخند وانیا
 عشق گفت:

 شبو بسازم! نیخوام برات بهتر ی. منم مزمیدونم عز یم -
*** 

 منتظر تو هستن! نییهمه پا ؟یآماده ا سویگ -
 یشد. چهره  رهیخ نهیخودش در آ ریاز پنجره فاصله گرفت و به تصو یبه آرام شکا،یو یصدا دنیبا شن سویگ

اش  رهیت یشده بود. موها یگریتر از هر زمان د یکه بر چهره نشانده بود، خواستن یحیمل شیآرا ریمعصومش در ز
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را  یدنیکرده بود، تضاد جالب و د یآن جاگذار چشِیپ انیکه در م یرنگ دیرا در پشت سرش جمع کرده و با تور سف
 گذاشت. یم شیبه نما

هم  یحاصل کند. در آخر چشمانش را به رو نانیتا از مرتب بودن آن اطم دیتورش کش یدستش را به رو یآرام به
 کوتاه و شمرده از اتاق خارج شد. ییبا گام ها ق،یعم ینفس دنیگذاشت و با کش

سرخ رنگ در آن به کار بـرده شده بود را در دست داشت و انتظار او  یرا که رز ها سویدسته گل گ شکایراهرو، و در
که دسته گل را  یتاد، با لبخند به سمتش گام برداشت و در حالاف سوی. تا چشمش به چهره پر استرس گدیکش یرا م

 گفت: متیدر چشمانش با مال رهیبه سمتش گرفته بود، خ
 گم! یم کیبهت تبر شیشاپی. پزمیعز یشد بایواقعا ز -
 اشکیاز و نا،یس یگرفت و کوتاه او را بغـ*ـل کرد. ناگهان با صدا شکایبر لب، دسته گل را از و یبا لبخند سویگ

 شد. رهیبود، خ ستادهیدندان نما به او که پشت سر مادر خود ا یفاصله گرفت و با لبخند
را  نایس یوقت سوی. گردیاو را در آغـ*ـوش بگ سویداشت تا گ یو سع دیپر یم نییباال و پا یبیعج یبا شاد نایس

گونه اش، او را از خود جدا  یبه رومحکم  یخم شد و او را محکم به خود فشرد. در آخر با بـ..وسـ..ـه ا د،یمشتاق د
 گام برداشت. اطیبود، به سمت ح فتهرا گر نایکه با دست آزادش دست کوچک س یکرد و در حال

شد که مراسم ازدواج  نیبر ا میتصم ابند،یحضور  سایتوانستند در کل یاز مهمانها م یعلت آنکه تنها تعداد محدود به
 کنند.سرهنگ خجسته برگزار  عیوس اطیرا در ح
شده  دهیعروس و داماد چ گاهیجا یدر روبرو یصندل فیرد نیشد. چند یانجام م اطیدر قسمت سرسبز ح مراسم

هر  ب،یعج یاقیشده بود. مهمانان با شور و اشت نییداده و تز بیعبور عروس ترت یبرا یآنها، محل نیبود و در ب
 تمام تر آغاز شود. هوه هرچبودند تا مراسم با شک گاهیلحظه منتظر ورود عروس به سمت جا

گرفت، تا هر وقت او  یچشم از محل ورود عروس نم یاز مجلس نشسته بود و لحظه ا یدر گوشه ا ستیانیپ
 ها جا به جا کند و آهنگ مخصوص ورود عروس را بنوازد. هیکالو یهنرمندش را به رو یشد انگشت ها داریپد
 نهیکرد و سـ یپا و آن پا م نیمدام ا بیعج یم بود، با استرسکه در مراس یتاب و مشتاق تر از هر کس یب وانیا

اول  فیکرد که در رد ینگاهش با چهره خونسرد احمد تالق یلحظه ا یسپر، دستانش را در هم قالب کرده بود. برا
 داد. یم دیو اشاره به او ام مایها نشسته بود و با ا یصندل

 یباره خاموش شد. همگ کیمهمانها به  یانداز شد و همهمه  نیندر فضا ط انویپ یآن حال و هوا، ناگهان صدا در
که دستش را  یو وقار، در حال ییبایز نیدر ع سویاز جا برخاستند و به پشت سرشان چشم انداختند. گ یبا کنجکاو
 یا مبا لبخند در آنجا انتظارش ر وانیکه ا یگاهیجالغزان به سمت  ییبود، با قدم ها دهیچیخسرو پ یبه دور بازو
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به روبرو، خودش را  رهیاسترسش دو چندان شد و خ د،یخود د یجمع را به رو نینگاه سنگ یرفت. او وقت یم د،یکش
 به خسرو چسباند. شتریب

از او  سویگ یشانیپ یبه رو یکه خسرو با بـ..وسـ..ـه ا ستادندیا وانیا یو خسرو در دو قدم سویلحظه بعد، گ چند
 مانده را تنها بردارد. یو قدم باقجدا شد و اجازه داد تا او د

قرار گرفت. با حفظ لبخند کمرنگ  شیرا پر کرد و در روبرو وانیخودش و ا نیکوتاه فاصله ب ییبا گام ها سویگ
 دیکه از پشت تور سف یبود و در حال ستادهیگشاده ا ییداد که در کنارش با رو نایلبش، دسته گل را به دست س یرو

 را گرفت. وچشم دوخته بود، دستان دراز شده ا نوایصورتش به ا یرنگ رو
 دایپ شهیمتفاوت تر از هم یرا رو به باال شانه زده بود، ظاهر شیانداخته و موها غیکه صورتش را ت یدر حال وانیا

 داد. یکه به تن کرده بود، او را جذاب و دلربا نشان م یاهیکت و شلوار س نیکرده بود و هم چن
خود را  مانیعهد و پ وانیو ا سویرا خواند. پس از آنکه گ لیاز کتاب انج یرد و قطعه امراسم را شروع ک شیکش

 گریکدیهر دو حلقه ها را دست  نکهیداد. پس از ا وانیرا به دست ا یقدم به جلو گذاشت و حلقه ا لیبستند، سه
 یکرده بود، تور رو دایپخاص  یکه درخشش یشمانبا چ وانیآنها را رسما زن و شوهر اعالم کرد. ا شیکردند، کش
اشک از  د،یبـ*ـوسـ*ـ یرا م سویاو آهسته گ یدر چشمانش لبخند زد. وقت رهیرا کنار زد و عاشقانه خ سویصورت گ
 شده اش آن را از گونه اش زدود. یشهرزاد روانه گشت که با دستمال گلدوز یگونه ها

در کنار او بماند و عاشقانه دوستش  شهید که همقسم خور گرانیرا گرفت و در برابر خدا و د سویدستان گ وانیا
 در ثروت و فقر و... ،یماریو ب یبدارد؛ در سالمت

 انیدر م یبه آرام سویشب هنگام با گ یوقت وان،یرا خود ا نیهرگز تا به آن لحظه آنقدر شاد نبودند. ا سویو گ وانیا
 یو تا لحظات دیخند زیحرف او، ر دیینشانه تاهم به  سویدر گوشش زمزمه وار گفت. گ دیرقـ*ـصـ یجمع مهمانها م

 آمد. یبه حساب م شقبل شوهر یشد که از ساعات یمرد یدر چشمان عسل رهیخ
 لب زد: یبدون آنکه بند نگاهشان را پاره کند، به آرام وانیا

 . دوست دارم تجارت پدرم رو ادامه بدم!هیروس میبر ،یایخوام اگه با من ب یم -
که  یچسباند. آنگاه زمزمه وار، در حال وانیار، سرش را آرام جلو برد و گونه اش را به صورت اخمـ یبا چشمان سویگ

 گوشش گفت: یکیکرد، در نزد یبرخورد م وانینفس گرمش به گـر*دن ا
 اما نشد! امیخواستم همراهت ب یم ش،یسال پ ۱۰اون روز، درست  -
 :دیرا باال انداخت و متعجب نال شیابرو یتا کی وانیا

 !؟یایهمراهم ب یخواست یواقعا م -
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بار  نیا وانیرا به نشانه مثبت باز و بسته کرد. ا شیپلک ها وان،یدر چشمان ا رهیسرش را عقب برد و خ سویگ
 تنگ تر کرد و در همان حال نجوا کنان گفت: سویمشتاق تر از قبل، حلـ*ـقه دستانش را به دور گ

 بار هم نه نگو! نیپس ا -
دندان نما بر چهره اش نقش بست و به دنبال، سرش را  یکم کم لبخند د،ید وانیرا در نگاه ا یرارق یب یوقت سویگ

 حرف او تکان داد. دییبه تا
را قاب  سویکرد. سپس دستانش را باال آورد و صورت درخشان گ یشادمان از جواب مثبت او، تک خنده ا وانیا

 ریکرد و در همان حال با تمام وجود ز یخال سویگ یشانیبر پ یگرفت. آنگاه هرچه عشق داشت را در بـ..وسـ..ـه ا
 لب زمزمه کرد:

 دوستت دارم الهه من! -
به او  شتریهم افتاده بود، خودش را ب یبه رو وانیتـ*ـبدار ا یاز بـ..وسـ..ـه  شیکه پلک ها یدر حال ز،ین سویگ

 بر لب زمزمه وار گفت: حیمل یچسباند و با لبخند
 م!منم دوستت دار -
 انیپا

 ۱۳۹۸ وریشهر ۳۰ شنبه
 ۲۲:۲5 ساعت

 
*** 

 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا

 
 منبع نگارش:

 ارتباط با نویسنده:

http://forum.negahdl.com/threads/135919/
http://forum.negahdl.com/threads/135919/
https://negahdll2.ir/members/zhrw-_-sl.93275/
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