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 باشد. یمحفوظ م ساینو تیسا ياثر برا نیا تیرا یحقوق کپ هیکل

 

 تو دل بردارم... ينه آنم که ز سودا من

 یکاشان ضیف

 تگرمیو حما نینازن يبه مخاطب ها میتقد

 تمام وجود متشکرم از: با

در  شیبایز يِکه به من اجازه داد از شعرها زمیدوست عز "فرد يتقو میمر"
 کتابم استفاده کنم.

 ام داد. ياریکتاب  یکه در مسائل حقوق زیعز "یساجده فرج"

 کتاب همراهم بود. يدوست  نابم که در لحظه لحظه  "زرگر سایپر"

 

 

 

لب حوض نشسته بود و  یوقت ،یتابستان يجمعه  کیساعت دوازده ظهر  در
شده بودند مشغول بود، در خانه  دهیکه دور تا دور آن چ ییها یبا شمعدان

 شهیگرفت و مثل هم یقیبه صدا در آمد. حدس زد خودشان باشند. دم عم
 ند،یآ یم ياهللا خان گفته بود به زود تیکرد بر خود مسلط باشد. هدا یسع

به  ،يبلند شد و به کند شیاما روز و زمانش را مشخص نکرده بود.  از جا
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مثل  دیگرفت، با ينفس تازه ا د،یکت کرد. پشت در که رسسمت در حر
 دیاهللا خان خواسته بود. با تیکرد، همان طور که هدا یخانم رفتار م کی

با  د،اهللا خان ملک زاده است. در را که باز کر تیداد دختر هدا ینشان م
کردند، رو به رو  یبودند و منتظر نگاهش م ستادهیچهار نفر که مقابلش ا

فکر فرو رفت که با وجود  نیداد و به ا صیزود تشخ یلیرف را خشد. اش
 يداشتن سه دختر چه قدر خوب و خوش بر و رو مانده. چادرش را جلو

 او بود!  ياز سو یصورتش گرفته بود و منتظر حرف

 داخل. دییسالم! بفرما -

چادر جواب سالمش را داد و  ریباز کرد. اشرف از همان ز شانیرا برا راه
در دست به  ییبا چمدان ها کیجلوتر از دختران وارد شد. سه دختر هم هر 

 يها يداخل قدم رنجه نمودند. برخالف مادر، چادر سرشان نبود و روسر
او  يبراکردند و  یبا هم پچ پچ م یلیخ شان،یبه سر داشتند و دو تا یگل گل

با او دست داد و سالم احوال  یبا مهرباناما  یکیآمدند! آن  یچشم و ابرو م
کرد. اشرف همانطور که از کنار حوض رد  یکرد و خود را عاطفه معرف یپرس

 :دیشد پرس یم

 ستن؟یاهللا خان خونه ن تیهدا -

 کرد، گفت: یبه داخل خانه دعوتشان م کهیدر حال وفا

 داخل! دییبشه. بفرما داشونیپ دیبا گهینه، االنا د -
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کند و باال برود، به سمت  یرو را ط شیپ يسه پله  نکهیا يبه جا اشرف
 قرار داشت رفت و آنجا نشست: اطیکه در ح یتخت بزرگ

 .میمون یمنتظر م نجایا انیاهللا خان ب تیتا هدا -

بزرگشان را کشان کشان با خود به سمت تخت  يهم چمدان ها دختران
خسته شده  یحساب زدند و یآن انداختند! نفس نفس م يبردند و خود را رو

 نکرد: یتعارف گریبودند. وفا د

 .ارمیپس من برم شربت براتون ب -

 پله بگذارد، اشرف متوقفش کرد: نیاول يکه خواست قدم رو نیهم

 تا با دخترا آشنات کنم. نیما بش شیپ ایاالن ب م،یخور یبعدا شربت هم م -

جا باز  یکم شیحرف به سمت تخت رفت. برا یباال انداخت و ب يشانه ا وفا
 شیشانه ها ي. اشرف که چادر روندیتخت بنش يکردند و اجازه دادند لبه 

 اش را شل کرد: يروسر يگره  یافتاده بود، کم

باشه.  کتریازت کوچ یدخترمه، فکر کنم دو سه سال نیعاطفه بزرگتر-
 درسته؟ گهیسالته د ستیب

به  کیکه نزد شگریمثبت سر تکان داد. اشرف به دو دختر د يبه نشانه  وفا
 کردند، اشاره کرد: ینگاه م گرید يهم نشسته بودند و وفا را طور

 دوقلو ان و تازه چهارده ساله شون تموم شده.  ه،یمحدثه و مهد -
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به هم  يادیدوقلو بودند شباهت ز نکهینگاه کرد، با ا هیمحدثه و مهد به
و پنج سال سن، مثل  ینداشتند و شکل اشرف هم نبودند. اشرف با وجود س

به  دیدر صورتش نداشت. با یچروک چیماند و ه یو پنج ساله ها م ستیب
 ینیب ریچادرش تا ز اسیگفت بابت انتخابش. عطر  یم زادیآقاجون دست مر

رنگ داشت. با  یشیم یوفا هم رفته بود. پوستش شفاف بود و براق و چشمان
 يآمد و  سنش به قدر یاش شده بود، از او بدش نم يکه نامادر يوجود

و  يمهر یب نیبه خاطر ا یپدرش را درك کند. البته که کم يازهایبود که ن
! ردیبگ ردهتوانست به او خ یبود، اما نم ریعجله در ازدواج دومش از او دلگ

 فکر ها بود که محدثه، زبان باز کرد: نیدر هم

 ؟یناتن یآبج هیاسم تو چ -

نشان بدهد پاسخش را  "یناتن یآبج" دنیاش را از شن یآنکه ناراحت یب وفا
 داد:

 اسم من وفاست. -

 صدا گفتند: کیو  دندیمالحظه خند یب هیو مهد محدثه

 !میبود دهیوفا هم اسمه؟ تا حاال نشن -

رفت  شانیبرا يدیشد يو اشرف چشم غره  دیلبش را به شدت گز عاطفه
 که ساکت شدند. 

 اسمو مادرم برام گذاشته.  نیا -
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جو را از آن حالت خارج کند، رو کرد به وفا و با نرمش  نکهیا يبرا اشرف
 گفت:

منو مادر  یتون یبه بعد سه تا دختر ندارم، چهار تا دختر دارم. م نیاز ا -
 . یاشرف صدا کن

اما  دندیبود لب ورچ امدهیحرف به مزاجشان خوش ن نیکه ا هیو مهد محدثه
 وفا را در دست گرفت: يزده  خیعاطفه، دست 

 مگه نه؟ م،یبا هم خواهر گهید -

 دیکه با يکرد. با وجود دییاز سر اجبار زد و حرفش را تا يلبخند وفا
آمده بود شکر  رشیگ یخوب ينامادر نکهیبود و خدا را بابت ا یخوشحال م

غلط بود! حس ششمش مثل  ن،یب نیا يزیچ کیکرد؛ اما نبود! انگار  یم
 فعال بود! يادیز شه،یهم

درست کرده بود، چون جمعه ها امکان داشت  ادیآن روز غذا ز خوشبختانه
درست کند و  شتریب شهیعادت داشت هم د،یایسرزده به خانه شان ب یکس
اهللا خان  تیاشرف و دخترانش داشت. هدا يهم غذا به اندازه  نیهم يبرا
اشرف   دید یبه خانه آمد و وقت وهیپر از م ییها سهیساعت بعد با ک کی

 شسته با اخم به وفا نگاه کرد:تخت ن يرو

 بابا؟ ینگه داشت رونیچرا مهمون رو ب -

ها را  سهیکرد و همانطور که ک یدست شیاشرف پ د،یبگو يزیوفا آمد چ تا
 گرفت، گفت: یاز دست شوهرش م
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نداره، من خواستم منتظر بمونم تا شما  يریآقا! دختر تقص یخسته نباش -
 .يایهم ب

کرد آب شدن قند در دلش را نشان  یم یسع کهیاهللا خان در حال تیهدا
 ندهد، گفت:

 االیاشرف خانم!  نیش یگرما زده م نیموند رونیضل گرما ب نیآخه تو ا -
 داخل. میبر دیایدخترا، ب دیبلند ش االی

پشت سر هم داخل خانه رفتند. اشرف همانطور که چادر را از  ينفر پنج
بود  یمیکرد.  خانه قد یداشت خانه را هم نگاه م یبر م شیشانه ها يرو

به  زیبود و از همه چ یو مرتب قهی! مادر وفا زن با سلزیاما بزرگ و ترتم
داده  نجاما یرا به خوب تشیمراقبت کرده بود. بعد از او هم وفا مسئول یخوب

آماده  زیکند. همه چ ایبود. وفا فورا به آشپزخانه رفت تا بساط ناهار را مه
 شی! وفا عاشقش بود و اگر هرروز با غذايرازیود فقط مانده بود ساالد شب

هم  نی! به خاطر همدیچسب یخورد، آن غذا به او نم ینم يرازیساالد ش
 !بابا ينشد يرازیگفت: خوبه تو ش یپدرش به او م شهیهم

شد که در  ارهایساالد را در آورد و مشغول پوست گرفتن خ لیوسا
 :دیوارد شد. عاطفه را د یآشپزخانه به صدا در آمد و کس

 بذار کمکت کنم. -

 دم. یخودم انجامش م ،يخواد خسته ا ینم -

 نشست: نیزم يبرداشت و کنارش رو ییچاقو عاطفه
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 باشم و باهاش حرف بزنم. هوم؟ دمیخواهر جد شیدلم بخواد پ دیشا -

قط او به اشرف شباهت داشت و دخترها ف نیشد، ب رهیدر صورتش خ وفا
 یالحق که خوشگل بود!  دو دختر مشغول شده بودند. عاطفه دلش م

شروع کننده  شهیاما وفا مثل هم ردیبا او گرم بگ شتریخواست از او بداند و ب
 :دیکرد، پرس یرا خرد م ارهایکه خ نطورینبود. هم

 وفا؟ يچقدر درس خوند -

 کرد جواب داد: یبرداشت و در همان حال که خردش م يگوجه ا وفا

 خونم. یم اتیمن دانشجوام، ادب -

 به وضوح ذوق کرد: عاطفه

خواد برم دانشگاه! اما  یدلم م یلیچه قدر خوب! خوش به حالت! منم خ -
 ی. آقا جون با دانشگاه رفتنت مخالفتادیخوشش نم ادیراستش مامان ز

 نکرد؟

شد  یم یمیعاطفه بر خالف خودش، چقدر زود با همه صم نکهیاز ا وفا
 تعجب کرد، اما باز هم نشان نداد:

 یاومد، به زور مامانم راض یچرا نکرد. آقا جون هم از دانشگاه خوشش نم -
 شد...

به حالش  یزد! عاطفه که پ یم شیمادر، دلش را ن ادیادامه نداد.  گرید وفا
 :کرد بحث را عوض کند یبرده بود، سع
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خواد  یمامان اشرف من که فقط دلش م ،یخوش شانس یلیبازم خ یول -
آخرش  یدرس بخون میگه هزار ی! مادیب رمیگ یشوهر درست و حساب هی
 خونه شوهر.  يبر دیبا

کاره ماند. نگاه وفا به  مهین شانیوارد شدن اشرف به آشپزخانه، صحبت ها با
بلندش را از پشت به  يبود و موها دهیپوش یافتاد. لباس خانگ شیلباس ها

کرد  یم یآن حالش دگرگون شد. هرچه قدر هم سع کیبسته بود!  یسادگ
زن  کی دنینبود! د یباز هم کار آسان د،یایباشد و با خودش کنار ب یمنطق

داد. حاال هرچه قدر هم که اشرف  یمادرش در خانه، آزارش م يبه جا گرید
 بود.خوب و مهربان بود، مادر او که ن

 خوان.  یاهللا خان غذا م تیهدا ست؟یغذا آماده ن -

 رونیرفت و ظرف ها را ب نتیبه خود آمد و از جا بلند شد. به سمت کاب وفا
 :دیکش

 .ذارمیچرا آماده ست. االن سفره م -

از  اشرف  ییرایشد ساعت از نه گذشته بود. روز قبل پذ داریاز خواب ب یوقت
آمد.  یم اطیخسته اش کرده بود. سر و صدا از ح یحساب شیو دخترها

شد، ماتش  ییرایوارد پذ یرخت خوابش را جمع کرد و در کمد گذاشت. وقت
مادرش نبود. جوشش  ي قهیبه سل گریعوض شده بود. د زیبرد. همه چ

 یم دیکرد بر خود مسلط باشد. با یدر وجودش حس کرد اما سع راخشم 
خانه هم نبود. از امروز به بعد  نیزنده نبود، خانم ا گری. مادرش درفتیپذ
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 رونیب قایبود! نفسش را عم نیهم تیخانه، اشرف بود! واقع نیخانم ا گرید
 رشداشتند ف کهیدر حال دیگذاشت. اشرف و دخترها را د اطیداد و پا به ح

شستند. با خودش فکر کرد چه قدر زود افسار کار ها را به دست گرفته!  یم
کرد، نق  یو نگاهشان م ستادهیپله ها ا ياو که باال دنیبا د هیو مهد محدثه
 زدند:

 وفا! یکمک کن ب ایاونجا؟ ب يچرا واستاد -

از سر تاسف به دخترها انداخت و دوباره با فرچه  ی! عاطفه نگاهدندیخند و
 دیکش رونیآمد. شلنگ را از دست محدثه ب نییمشغول شد. وفا پله ها را پا

بدهد، به سمت اشرف رفت و  یآنکه به حرف سبکسرانه شان جواب یو ب
 فرچه  و صابون را از دستش گرفت:

 شورم. ی. من مدیخسته شد دیاستراحت کن دیشما بر -

به او انداخت و به خانه برگشت. چهار دختر  یمندانه نگاه تیرضا اشرف
تا  بودند يدر حال آب باز شتریب هیمشغول بودند. گرچه محدثه و مهد

که دسته گل به آب  دندیدو اطیکردند و دور ح طنتیشستن فرش! انقدر ش
آمد که وفا و عاطفه را شوکه کرد.  يزیشکستن چ يدادند! ناگهان صدا

 زد، گفت: یشکسته گلدان را با پا کنار م يتکه ها کهیمحدثه در حال

 کرد؟ یکار م یوسط چ نیا گهید نیا -
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شکسته اش، به خون نشست. از شدت  یگلدان شمعدان دنیوفا با د نگاه
چنگش گرفت که له شد. عاطفه شماتت بار  نیخشم، صابون را محکم ب

 دختران را نگاه کرد:

 باال! دیبر د،یخواد کمک کن ی! نمنیکارو درست انجام بد هیبار نشد  هی -

. دخترها از دیفرش رها کرد و به سمت حوض دو يفرچه و صابون را رو وفا
از  یکیحرکت او تعجب کردند و دست به دهان ماندند. وفا انگار که  دنید

نبود  ي! او دخترهیگر ریبود بزند ز کیرا از دست داده باشد، نزد شیبچه ها
به  شیاه یاشکش دم مشکش باشد، اما شمعدان ایکند  هیگر یکه به راحت

 لب با خود گفت: ریجانش بسته بودند و تنها دوست و همدمش! ز

 کارو بکنن؟ نیور تونستن اچه ط -

 :شیو دو تا هم گذاشت رو دیداشت، شن يزیت يکه گوش ها محدثه

 رحم؟!  یب یبه ما گفت -

به  يزیکرد که چ یکنترل م یلیچشمانش را بست. داشت خودش را خ وفا
ادامه حرف محدثه را  هیرفتند! مهد ی. اما آن ها که از رو نمدیآنها نگو
 گرفت:

گلدون  هیبدجنس! به خاطر  یناتن ی! واقعا که... آبجدمیآره گفت! منم شن -
 ؟يحرفو زد نیارزش به ما ا یب

کنند! همانطور که  يرو شیپ نیاز ا شتریداد ب یتمام شد. اجازه نم طاقتش
 زانو نشسته بود سرش را به سمتشان چرخاند: يرو
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 هی ی... اگه حتدی! اما حواستونو جمع کنرمیگ یم دیدفعه رو ند نیا -
 ! دیدیاز چشم خودتون د دیدید یکم بشه، هرچ امیگلبرگ از شمعدون

 یبه دهان وفا مانده بودند! داشتند نقشه م رهیدختر مات و مبهوت خ دو
به قهر رو  نیهم يکنند! برا یرفتار وفا را تالف نیکه چطور ا ختندیر

 اشرف بردند! شیوفا را پ تیبرگرداندند و شکا

سرخ از دست رفته اش،  یشمعدان يکنار حوض نشست و برا یقیتا دقا وفا
که با  یبود که او داشت. تنها دوستان یعزا گرفت. بعد از مادر، تنها دوستان

دوست ها را داشت! بعد از  نیزد. رازدار تر یدلش را م يآن ها حرف ها
به خانه بازگشت. دخترها  د،ینازشان را کش یبه آن ها آب داد و کم نکهیا

کردند. اشرف  یاز دست وفا شکار بودند و با اخم و حرص نگاهش م یحساب
 وفا گفت: دنیبا د

 شده.. یدخترا گفتن چ -

 ییو بخاطر حرف ها ردیرا داشت که او طرف دخترانش را بگ نیتوقع ا وفا
 که به آن ها زده، شماتتش کند اما...

 متاسفن... مگه نه دخترا؟ تیدخترا به خاطر شکستن شمعدون -

 به اجبار گفتند: هیو مهد دثهمح

 بله! -

خانه  دیشد. ناهار دستپخت خانم جد ریختم به خ یتا مدت هیگونه قض نیا و
 یمادر خودش نم يغذا ییغذا چیبچه، ه کی يبود. خوشمزه بود اما برا
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کرد و  فیتعر دشیاهللا خان تا توانست از دستپخت همسر جد تیشود. هدا
 چوقتیمادرش. پدرش ه چارهیفکر کرد ب نیتا خرخره هم خورد و وفا به ا

گفتند که  یکرد. حتما راست م یپخت از او تشکر نم یکه م ییغذاها يبرا
 تر است...  نیریزن دوم، ش

راهش را  هیخواب به اتاقش برود، محدثه و مهد يوفا خواست برا یوقت شب
 سد کردند.

 ؟ير یم يکجا دار -

 شدند: یباز نم شیچشم ها یاز خستگ وفا

 رم بخوابم. یم ست؟یمعلوم ن -

 شدند: نهیدست به س دخترها

 به بعد اتاق ماست. نی! چون از ایاتاق بخواب نیتو ا یتون ینم گهید -

 ینشده داشتند اتاقش را صاحب م یچیحرف چشمانش باز شدند. ه نیا با
 رفتند؟ یکرد کنارشان بزند اما مگر م یشدند؟ سع

 !یبخواب رونیب دیاتاق ما سه تاست. تو با گهی! اونجا ديبر یتون ینم -

 ! شیپا يبه اتاق رفت و رخت خواب وفا را آورد، پرت کرد جلو محدثه

 .ریرخت خوابت! شب به خ نمیا ا،یب -

دو دختر شرور بر  نیتوانست از پس ا یچه کند؟ چطور م دیدانست با ینم
 آمد: رونیعاطفه از اتاق ب د؟یایب
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 ... اما مامان..رمیخواستم اتاقتو بگ یمن نم -

 دنی. با دستادیا شیآمد و روبرو رونیب گریلحظه اشرف از اتاق د نیهم در
 ناراحت به خود گرفت: يوفا، چهره 

 ؟یتو اتاق با دخترا بخواب ستیچقدر بد شد... جا ن -

زد و خم  ي! پوزخندستیسر ک ریز زیانقدر باهوش بود که بفهمد همه چ وفا
 رخت خوابش را بردارد:شد تا 

 .نیگرفت یبهتر بود قبل از غصب کردن اتاقم، ازم اجازه م -

 متعجب به خود گرفت و رو به عاطفه کرد: يا افهیق اشرف

 تو اتاقش؟ نیو رفت نیعاطفه جان؟ از وفا اجازه نگرفت -

 من و من کنان گفت: عاطفه

 اما مامان... مگه شما...  -

عاطفه  ينکشد، دستش را دور بازو کیبار يبحث به جاها نکهیا يبرا اشرف
 گذاشت و به سمت اتاق هولش داد:

 وقته. ری... دنیبخواب نیبر گهیبهتره د -

را  شیو دستها دیپهن کرد. دراز کش ییرایاز پذ يخوابش را گوشه ا رخت
 یروز بود که وارد زندگ نیسرش قالب کرد. به فکر فرو رفت. هنوز دوم ریز

 کرده بود. بعد تر قرار بود چه بشود؟ رییانقدر تغ زیشان شده بودند و همه چ
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گذشت.  یاهللا خان م تیهدا ياز آمدن اشرف و دخترها به خانه  یماه کی
نپخته شان وفا را آزرده بودند اما او  يبا رفتارها ش،یدخترها باز هم کم و ب

بدهد.  ادشانیکرد ادب  یم یدر کمال متانت، با آن ها رفتار کرده و سع
ش را یپاها وان،یا يداشت. رو شیشد که از دستشان آسا یم يچندروز

خواند.  یخودش، حافظ م يایداخل شکمش جمع کرده بود و غرق در دن
 دوست داشت.  یلیرا خ شیاحساس شعرها

شد حواسش را از کلمات پرت کرد.  دهیکش وانیدخترها که تا ا يو صدا سر
 دنی. دخترها با داوردیاز شعر سر در ب يزیجود آن ها چامکان نداشت با و

 از آن ها گفت: یکیوفا، دست به کمر زدند و 

 ؟یخون یدرس م -

 جواب داد: وفا

 خونم. ینه، شعر م -

 کرد: یدهان کج محدثه

 وفا! یب یخون یانقدر شعر معر م يدار ي! توام چه حوصله اشیا -

 هم گذاشت و باز کرد: يرا رو شیها پلک

 ن؟یسبکسرانه و بچگانه تون ادامه بد يرفتارا نیبه ا نیخوا یم یتا ک  -

 يبرا ينگاه خط و نشان دار دند،یکش یکه از حرص زوزه م هیو مهد محدثه
 با همان خشم بچگانه اش گفت: هیو مهد دندیوفا کش
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خونه انتظار  یزنه و نماز نم یکه الك قرمز به دست و پاش م یاز کس -
 ره! ینم میشتریب

اش گشاد شدند. مطمئن بود خود او هم متوجه  یوفا از گستاخ چشمان
حرف  نیا ضه،ینبودن عر یخال يکه زده بود شد اما تنها برا یربط یحرف ب

 را زد! محدثه دنباله حرف خواهرش را گرفت:

 ی... ميالك دار شهی! همیخون یگه که تو نماز نم یپس مامان راست م -
 جهنم؟ ير یم یدونست

. ستادیا شانیگذاشت. از جا برخاست و روبه رو ياب را بست و کنارکت وفا
از او فاصله  اریاخت یاز آن ها بلند تر بود که باعث شد آن دو ب یلیقدش خ

 :ردیکرد کنترل خود را به دست بگ ی! سعرندیبگ

تو  چکسویگوشتون بشه! ه ي زهیگم، تا آخر عمر آو یم يزیچ هی د،ینیبب -
نگران جهنم رفتن من  ستیذارن! پس الزم ن ینم يا گهید یقبر کس

 خودتون باشه! ي! حواستون به کارانیباش

 نیرا گفت و در برابر نگاه بهت زده آنها وارد خانه شد. آن دو که تازه ا نیا
 :دیپرس هیانداختند. مهد یبودند به هم نگاه دهیجمله را شن

 ذارن؟ ینم یتو قبر کس چکسویبود؟ ه یحرف چ نیمنظورش از ا -

 چانه اش را خاراند: محدثه

! مینکن یبود که ما تو کاراش فوضول نیکنم منظورش ا یممم... فکر م -
 مغرور! یِاز خود راض ي! دختره شیا
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 میخورد، تصم یرفتارها از کجا آب م نیمطمئن شده بود ا گریکه د وفا
وبه راست وارد آشپزخانه شد که با او ر کی نیهم يخودش را گرفته بود! برا
 رو شد. با احترام گفت:

 باهاتون حرف بزنم. دیبا -

 يزیآنکه در چهره اش چ یمشکوك شده بود، ب ییزهایکه به چ اشرف
 :دیکند، پرس داریپد

 شده دخترم؟ يزیچ -

 و لب تر کرد: دیرا به هم مال شیآشپزخانه شد و در را بست. دست ها وارد

 ن؟یدار یاشرف خانم، شما با من مشکل -

 چهره اش را متعجب نشان داد: اشرف

 خوام داشته باشم باهات دخترم؟ یم یچه مشکل -

 یمعقول ي جهیبه نت یکرد و وقت شیرا در ذهن پس و پ شیحرف ها وفا
 لب باز کرد: د،یرس

 ستیاما الزم ن ن،یستین یدونم که شما از وجود من تو خونه راض یمن م -
 دیبه خودم بگ نیدار یلطفا هر مشکل! نیکارا ادامه بد نیدخترا به ا قیاز طر

 ... نیو منو با اون بچه ها در ننداز

 خودش را به آن راه زد: اشرف

 دونم؟ یکردن که من نم يوفا جان؟ دخترا کار یزن یحرف م یاز چ -



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 18

 یم يپافشار شینما نیاو هنوز بر ادامه دادن ا نکهیکالفه شده بود، از ا وفا
را  زیانقدر زود همه چ نکهیاحمق فرض بشود متنفر بود. از ا نکهیکرد. از ا
از همه  شتریبودند هم ب يقو شیانقدر حس ها نکهیشد هم. از ا یمتوجه م

 بود. یمدل نیموجودش ه ي هیمتنفر بود. اما دست خودش که نبود، ما زیچ

دونم که جا  یم نمیدونم! و ا یم زوی... من همه چنیانکار کن ستین يازین -
... تا دیشما و دختراتون تنگ کردم... خواستم بگم نگران نباش يرو برا

 نیبه ا يازین گهیرم خوابگاه و د یشه و م یدانشگاه شروع م گهیچندروز د
 .ستیکارا ن

 :دیپشت دستش زد و لبش را گز یکی اشرف

 .رمیگ یم دهی... نشنیکن یناراحتم م يدخترم؟ دار هیحرفا چ نیا -

 گشت. یمصمم بود. از حرفش بر نم وفا

از بچه  يا ينامادر چی! ههیعیطب زیچ هی نی. انیریبگ دهیلطفا شن -
 فهمم. یم نوی. من اادیشوهرش خوشش نم

 اش گفت: یشگیهم استیوفا گذاشت و با س يشانه  ياشرف دستش را رو 

 ییحرفا رو جا نیخودم دوست دارم وفا جان...  ا يمن تورو مثل دخترا -
 شه. ینکرده به گوش بابات برسه دلخور م یینزن، خدا يا گهید

صحبت  گریشد. اما د ینم دهیدر چهره اش د ینرمش چیبود. ه يجد وفا
هم حرف بزند،  يدانست هزار یو م دید یم دهیفا یزن را هم ب نیکردن با ا

که با هم هم خانه شده  یمدت نیا ینخواهد داد! در ط رییاش را تغ هیاو رو
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 تراماح يبه نشانه  نیهم يکامل اخالق اشرف دستش آمده بود! برابودند 
 تکان داد و از آشپزخانه خارج شد. يسر

 دیگذاشت و به دست شوهرش داد. با یرا داخل نعلبک ياستکان چا اشرف،
کرد و کار  یزبان م کیدل و  کیاهللا خان را با خودش  تیهرچه زودتر، هدا

 گفت: یکرده و با چرب زبان کینزد خودش را به شوهرش یسره! کم کیرا 

 باهاتون حرف بزنم.  يخواستم راجب مسئله ا یاهللا خان، راستش م تیهدا -

 :دیرا هورت کش يچا مرد

 باشه. ریاشرف خانم؟ خ يچه مسئله ا -

 زد: يلبخند گشاد اشرف

 هیدورمون، دنبال  يالیاز فام یکی. راستش رهیهم خ یلیخ ره،یاتفاقا خ -
دختر شما افتادم. هنوز  ادی دمیگرده، تا فهم یدختر خوب واسه پسرش م

 شه ها. یم ریخونه شوهر؟ داره د نشیبفرست نیخوا ینم

لب جا داد و به فکر فرو رفت. اشرف فرصت  ياهللا خان قند را گوشه  تیهدا
 و ادامه داد: دیرا مناسب د

زودتر بره خونه شوهر  یمن همسن وفا بودم عاطفه رو داشتم. دختر هرچ -
شه، هم جوونه و حوصله  یاهللا خان، هم چشم و گوشش وا نم تیبهتره هدا
 رو داره.  يو بچه دار يخونه دار

 افزود: یبا چرب زبان د،یرا در چهره شوهرش د شیحرفها ریتاث یوقت
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 جان؟ تیهدا نهینظر شمام هم -

 شده بود:جان، گل از گلش شکفته  تیهدا دنیاهللا خان از شن تیهدا

ره،  یدختره دانشگاه م نی. اما ایگ یراه هم نم یبگم اشرف خانم، ب یچ -
 کنه؟ يخواد شوهر دار یم ياونوقت چطور

اهللا خان، وفا  تیکار کنه هدا یچ رهیگ یم ادیشوهر کنه خودش  یوقت -
. ادیبر م یبه خوب ي. من مطمئنم از پس شوهردارهیدختر زرنگ و باهوش

اهللا خان، پسره رو هم برده  تیپدرش شرکت داره هدا ه،یپسرِ خانواده دار
 التیخوبه، تک فرزنده. تحص یلیخودش و بهش کار داده. وضعشون خ شیپ

 شه! یم دایکم پ يزیچ نیدوره زمونه همچ نی. تو اداره

از پول بدش  یبه فکر فرو برده بود. چه کس یاشرف، مرد را حساب يها حرف
 یکرد. قرار نبود که تا وقت یازدواج م يروز دیآمد؟ باالخره وفا هم با یم
را از  یخوب نیفرصت به ا دیخانه بماند. پس چرا با نیبشود، در ا رزنیپ

 نیا ازبهتر  گریگفت، د یطور بود که اشرف م نیداد؟ اگر هم یدست م
باشد که با پسر پولدار و  شیاز خدا دیبا د؟یایب رشیخواست گ یکجا م
 یکند! مگر شانس چندبار در خانه شان را م یازدواج م يکرده ا لیتحص
 زد؟

 :دیکه متوجه نظر مثبت شوهرش شده بود، پرس اشرف
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روز که وفا از دانشگاه  هی ان؟ی... بگم بننینظر دختر رو بب هیخوان  یم -
بپسندن. بگم  دیشا نن،ینظر همو بب هیجا،  نیهم انیب گمیاومده باشه م

 جان؟ تیهدا

 جان کردن ها کار خودش را کرد آخر. تیجان هدا تیهدا

 تونم قبول کنم. ینم گهیرو د یکی نینه مامان! ا -

 به کار گرفت: شتریکردن پسرش، ب یراض يتالشش را برا دهیفر

 نه پسرم؟ آخه چرا نه؟ یگ یم دهیند -

خبر  نیچرا؟ شما که از احساسات من نسبت به نگ نیدون یشما نم یعنی -
 !نیدار

اش را حفظ  يکرد خونسرد یمستاصل به پسرش نگاه کرد و سع دهیفر
 کند:

خوام کمکت کنم. اون دختر به ما و خانواده  یم نمیهم يآره پسرم... برا -
. به حرف زدلمیعز یش یخوره، من مطمئنم باهاش خوشبخت نم یمون نم

مگه  ینینظر دختره رو بب هیخوام. حاال  یم تویمامان گوش بده، من خوب
گه قد بلند و  یکنه. م یم فیازش تعر یلیشه؟ اشرف خانم خ یمگناه 

 چشماش درشت و ...  ه،یموهاش فر و مشک ه،یا کهتر

داشت تا خانه را  یکه کتش را بر م یحرف مادر را قطع کرد در حال عادیم
 ترك کند،:
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کره  يدختر رو نیمامان. خوشگل تر هیاون دختر چه جور ستیبرام مهم ن -
 خوامش! یباشه، من نم نمیزم ي

هم به دنبالش روانه شد و باز هم  دهیکه راه افتاد، فر یسمت در خروج به
 اصرار کرد:

 جان، به خاطرِ مامان... پسرم! عادیم -

توانست  یشد. از زور حرص نم ریو از پله ها سراز دیدر  را به هم کوب عادیم
گفت و مادر از  یم نینفس بکشد. او به مادر از عالقه اش به نگ یبه خوب

فر  يو موها يکرد؟ قد بلند یم فیتعر شیاشرف خانم برا یِدخترِ ناتن
بود. آن  نیاو نگ يایهم جذاب نبود. تمام دن يذره ا شیآن دختر برا یِمشک

خواست نه  یرا م نی. او خود نگیمشک یدخترك قد کوتاه با چشمان بادام
خواست  ینم یفهماند؟ از طرف یرا به مادر م نیا دیظاهرش را. چطور با

گناه  نیبزرگتر شیهم شکستن دلِ مادر برا یرا از دست بدهد، از طرف نینگ
 نیا ریافتاده بود. چطور ممکن بود هم از ز ریآمد! گ یعالم به حساب م

اش  قهیکرد. به  یم یاجبار در برود، هم دل مادر را نشکند؟ احساس خفگ
گرم در  يهوا انیجر کیکرد  یآزادش کند. حس م یدست برد تا کم
 افتاده! داغ کرده بود.  شیدرونش به تشو

راه خسته اش کرده  يهفته بود که وفا از خوابگاه به خانه برگشت. دور آخر
صورتش را  يآمده و رو رونیمقنعه ب ریسرکشش، از ز يها يبود. فرفر

خواست از  یشد و دلش م یم یاوقات از دستشان عاص یگرفته بودند. بعض
بود و  شیشد. مادر عاشق موها یم مانیشان کند! اما فورا پش یچیته ق
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رو  یهر کس یتون یم ،يکه تو دار ییموها نیگفت : با ا یبه او م شهیمه
 .یخودت بکن فتهیش يکه بخوا

که چند  نیدوشش جا به جا کرد و وارد خانه شد. با فکر به ا يرا رو فشیک
 يها استیبا دخترها سرو کله بزند و از س دیروز خانه است و دوباره با

حوض شده بود که  کیاشرف حرص بخورد، حالش گرفته شد. نزد رکانهیز
 .دیسالم و حالشان را پرس شیها یبه شمعدان

تونم مثل قبل بهتون برسم، دانشگاه و درس  یخوام که نم یمعذرت م -
که هستم رو  يچند روز نیدم ا یدردسر داره! اما قول م یلیخوندن خ

 .میگذرونیبا هم وقت م یحساب

 او را به خود آورد: ک،ینزد ياشرف از فاصله ا يصدا

 وفا جان! يخوش اومد -

تخت نشسته بود و  ياشرف که رو دنیزده سرش را باال آورد و با د بهت
تر بودند؛ خشکش زد. پسر داشت با  بهیپسر غر کیو  بهیزن غر کیکنارش 

 يکرد. اما آن زن، با لبخند ینگاهش م خمارش متعجب يآن چشمها
گفت! اشرف که متوجه  یلبش داشت به او  خوش آمد م يمحسوس رو

 حال وفا شده بود، گفت:

 دخترم...  میمهمون دار -
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بود. وفا  شیتر شد. هنوز نگاه متعجب پسر رو کیصاف کرد و نزد ییگلو وفا
و چشم  امدیکند! خوشش ن ینگاه م يجور کی شیها يحس کرد به فرفر

 رفت. رو به خانم گفت: شیبرا يجانانه ا يغره 

 ... نیسالم خانم، خوش اومد-

 :دیآرام هم به پسر داد و رو به اشرف پرس یسالم

 د؟یکن ینم یمعرف -

 کرد: یآرام يخنده  اشرف

 خانم هستن، از اقوام دور. دهیفر شونی... ازمیچرا عز -

 بعد رو کرد به پسر چشم خمار: و

 پسرشون.  عادیهم آقا م شونیا -

همان طور بود که  قاینظر از او خوشش آمده بود. دق کی نیدر هم دهیفر
بهتر  یلیقوس کوچک را نداشت، خ نیاش ا ینیاشرف گفته بود. فقط اگر ب

جا  نیکرده و با خودش از تهران تا ا یرا راض عادیم یبود. با هزار بدبخت
زده بود  یضیداخته و خودش را به مرراه ان يو زار هیکشانده بود. چه قدر گر

مقاومت کند. او را  یلیتواند خ ینم عادیدانست م یکند. م یتا پسر را  راض
اش کند،  یراض يخواست به کار یوابسته به خود بار آورده بود و هروقت م

برد!  یم شیکرد و کار خودش را پ یمادرانه اش استفاده م ياز مهارت ها
کرد واقعا  یم فکرخورد و با خودش  یاما، خون داشت خونش را م عادیم
 یب يها يدخترك با خودش چه فکر کرده؟ فکر کرده با آن وزوز نیا
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دراز و الغرش؟ مادر  يبا آن پاها ایرسد؟  یجذاب به نظر م یلیخ ختشیر
دختر  يهم تا توانسته بود همه جا عادیبراندازش کن و م یگفته بود حساب

اش  ینیکه داشت قوس ب یبی! تنها عاوردیاز او در ب یبیده بود تا عز دیرا د
! با خود دهیگفت که او را نپسند یکرد و م یاستفاده م نیاز هم دیبود و با

 نیا زیرود؟ واقعا مادر چه چ یاو چشم غره م يکه برا ستیفکر کرد مگر ک
مغرورِ  یِاز خودراض يدختر را پسند کرده بود؟! معلوم بود از آن دخترها

 ! فتدیب نشانیب یقاعصاب است! نه، ممکن نبود اتفا يرو

را چرا  شیذوقش خورد! موها يتو یکم دیکه وفا را با آن وضع د اشرف
 دهیفر شیهمه پ نیکرم هم به صورتش نزده بود! ا کیمرتب نکرده بود؟ 

ظاهر بشود! اگر دختر خودش  یختیر نینکرده بود که ا فیخانم از او تعر
که دستش بسته  فیدانست چطور گوشش را بکشد! اما ح یب مبود، خو
مزخرفش نگاه  يها یحرف به شمعدان یو ب ستادهیهمانطور ا دید یبود. وقت

 کند، گفت: یم

 ها رو شستم تو آشپزخونه است... وهیدخترم! م-

در را  یتکان داد و به خانه رفت. وقت ي. سردیفهم یمنظورش را به خوب وفا
 یم یپنجره ها فوضول يکه داشتند از ال دیباز کرد سه دختر را پشت در د

 او گفتند: دنیکردند! با د

 ...مونی! ترسوندشیا -

 کرد: یگرم یروبوس دنشیبا د عاطفه
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 ؟يدی. مهمونا رو دی. خسته نباشيخوش اومد -

 گذاشت: يرا گوشه ا لشیو وسا فیک وفا

 اومدن؟ یچ يآره! برا-

 :دیش را گزلب عاطفه

 ؟یدون ی... تو نمیعنی-

ها را داخل جا  وهیباال انداخت و به سمت آشپزخانه رفت. م يشانه ا وفا
 یبه حرکاتش بود. چه قدر دلش م رهی. عاطفه مسکوت خدیچ يا وهیم

ها  وهیم دنیچ یدوست داشت! وقت یرا از بچگ عادیاو باشد. م يخواست جا
 کرد: یدست شیتمام شد، پ

 برم. ی... بده من مياتو خسته  -

استراحت کند. عاطفه  یاز خدا خواسته، کار را به او سپرد و رفت تا کم وفا
 دنی. اشرف با دستادیا شانیرفت و جلو نییلرزان، پله ها را پا ییبا دست ها

ها را  وهیم یوفا، وا رفت و حرصش گرفت! نقشه داشت وقت يعاطفه به جا
تمام نقشه  اطفه! اما ععادیو بنشاندش کنار م ندازدیب ریآورد او را گ یم

 :دیپرس دهیرا برهم زده بود! فر شیها

 ا... عاطفه دخترته آره؟ ماشاا... چه قدر بزرگ شده! -

گرفت.  عادیم يرا جلو وهیجوابش را داد. عاطفه م یبا لبخند تصنع اشرف
 به او، قلبش در حال انفجار است! دلش یکیهمه نزد نیکرد از ا یحس م



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 27

باغ ها  نیاصال در ا عادیاما م ندازد،ینگاه ناقابل به او ب کی عادیخواست م یم
 هلو برداشت و تشکر کرد. کینبود! 

آمده را از دست بدهد.  شیفرصت پ نیعنوان، ا چیخواست به ه ینم اشرف
 نیچن ،يگریچسباند وگرنه معلوم نبود بار د یتا تنور داغ بود، م دیبا

 يعزم رفتن کردند که اشرف لبخند عادیو م دهینه. فر ای اوردیب ریگ یفرصت
 لبش چسباند: يگشاد گوشه 

 ن؟یذارم امشب بر یمگه من م نیهمه راهو اومد نیکجا؟ ا -

 گفت: دهیفر

 . میمزاحمتو کم کن گهیممنون اشرف جان، بهتره ما د -

داد و منتظر بود هرچه زودتر، از آن خانه  یرا تکان م شیپا یبا کالفگ عادیم
را  دهیبکشد. اما اشرف دست بردار نبود، دست فر یبروند تا بتواند نفس راحت

 برد، گفت: یباال م وانیا يگرفت و همان طور که او را از پله ها

 حرف نداره. شیبمون دستپخت عروست رو هم بخور... آشپز -

 يشدند و مشتش لحظه ا یم دهییهم سا يبا حرص رو عادیم يها دندان
زنِ  نیشد، حساب کار را دست ا یشد. اگر ادب و احترام سرش نم یباز نم
داد! هنوز نه به بار بود و نه به دار، داشت  یمنفعت طلب م نِیریخودش

به  لیمتوجه شد که مادرش نرم شده و ما عادیکرد! م یدختره را قالب م
 است. با احترام رو به اشرف کرد: ندنما

 ... من تهران کار دارم.میبر دیما با یممنون اشرف خانم، ول -
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را انجام  يدانست اگر بخواهد کار یشناخت و نم یهنوز اشرف را نم عادیم
! همان طور که در ازدواج دومش، ستیکس جلودارش ن چیبدهد، ه

 ببرند و منصرفش کنند. شیاز پ يدخترانش  نتوانسته بودند کار

 یناراحت م یتعارف کن نیاز ا شتریهست... ب شهیبابا پسرم، کار که هم يا -
منو  دیبر يزود نیاهللا خان هم اگه بفهمه من گذاشتم به ا تیشما. هدا

 من از شوهرم سرزنش بشنوم پسرم؟ يخوا یکنه! شما که نم یسرزنش م

مادر  تینداشت. ترب يقرار گرفته بود. راه فرار یدر معذورات سخت عادیم
آمد. با وجود  یکار به حساب م نیبدتر شیکردن برا یادب یبود که ب يورط
 چیه ،یاز حضورش در آن خانه و کنار آن دختر از خود راض دایشد نکهیا

 یآن راه زکه شام بمانند و بعد ا رفتینبود! پذ ينداشت، اما چاره ا یتیرضا
 هم تحمل کند! گرید ینبود، مجبور بود کم يتهران شوند. چاره ا

که موفق شد آن دو را داخل خانه بکشاند، به سراغ وفا رفت  نیهم اشرف
که  دیکه در بزند وارد شد و د نیکه در اتاق مشغول استراحت بود. بدون ا

و چشمانش بسته است. از  دهیچیملحفه را به دور خود پ ن،یزم يوفا رو
 یک یعنیداد و در دل بر سر دختر غرغر کرد.  رونیحرص نفسش را ب يرو
برد  یدر خوابگاه به سر م  نکهیتوانست از شرش خالص شود؟ با وجود ا یم

سخت بود.  شیماند، اما باز هم تحمل او برا یخانه نم شتریب يو چندروز
خودش نبود که بتواند با دو تا اخم و تخم  يدختر مثل دخترها نیا

 دهیباهوش بود. عالوه بر آن، محکم و فهم یلیدختر خ نیبنشاندش سرجا. ا
خانه و  نیهرچه زودتر او را از ا دیکرد. با یبودنش بود که اشرف را نگران م
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 یدختر، نم نیبکشد. وجود ا یتوانست نفس راحت یکرد تا م یپدرش دور م
از او  نکهیخواست را انجام بدهد. نه ا یکه دلش م ییاز کارها یلیگذاشت خ

واهمه داشت.  و برد یاز او حساب م ینه! اما انگار به نوع د،یایبدش ب
باهوش  يباهوش باش. زن ها يگفت مراقب زن ها یم شهیمادربزرگش هم

خطرناك  شیخطرناکند و خوب بلدند چطور رفتار کنند. حاال وجود وفا برا
جانش از دستش در برود! در  تیگونه افسار هدا چیخواست به ه یبود. نم

 یرا راحت م اهللا تیهدا الیکرد و خ یخانه بخت م یاو را راه دیبا ،یثان
از آن او و دخترانش شود. چرا  زیکرد که همه چ یم يکرد و بعد از آن کار

 یکه غم گریکرد، د یخانم ازدواج م دهیپسر فر عادیبشود؟ وفا اگر با م دینبا
محال بود محتاج پدر شود! تازه  گریرفت و د ینداشت. پولشان از پارو باال م

 تیموقع نیبه وجود آوردن چن طرخا بود به یاز اشرف ممنون م دیاو با
 یزد با آن اخالق یخانه را م نیدر ا یازدواجش. وگرنه چه کس يبرا یخوب

داشت و  ينبود که پسران عاشقش بشوند. نه ناز يکه وفا داشت؟ اصال طور
 یخانه م نیشک نداشت که در ا رفتیپذ یرا نم عادی.  اگر مينه عشوه ا
و  دید یرا نم یخوش زندگ يرو چوقتیو اشرف هم ه دیترش یماند و م

! ردیبا او بگ يرادیکرد مبادا وفا ا یتا آخر عمر، دست به عصا حرکت م دیبا
شده و از دست  وهیبا سه دختر ب یسالگ یاشرف هم هنوز جوان بود. در س

بود اما  یو  سرسخت ياش مرد کار یآن مرد خالص شده بود. شوهر قبل
 ای دیبگو يزیتوانست چ ینم شرفد. ادست به زنش بو رادشیا نیبزرگتر

خوردن. در تمام آن سال ها  یبزند چون بعدش مصادف بود با تو دهان یحرف
اهللا خان مهربان بود و  تیزن. اما هدا نیفقط خفه خون گرفته بود ا
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بشود  یکیتوانست اجازه بدهد وفا باعث شود او هم  یدوستش داشت. نم
 از نو... يمثل شوهر سابقش و دوباره روز از نو روز

 زد: شیصدا یو به آرام ستادیا کنارش

 وفا... وفا جان! -

 نیتکان خوردند. خوابش سبک بود و با کوچکتر یوفا به آرام يها پلک
سرش  يکه باال دیاشرف را د شیپلک ها يشد. از ال یم داریب ،ییصدا

در آن بود،  یاز خواب آلودگ ییکه رگه ها ییاشد و با صد زیخ می. نستادهیا
 گفت:

 د؟یداشت يبله؟ کار-

و پسرشو  شام نگه  لمونیفام نیزحمت برات داشتم دخترم... راستش ا هی -
 ... يشام رو تو بپز یداشتم... خواستم اگه حالشو  داشت

 منظور گفت: یب وفا

 بهتره. یلیچرا من؟ دست پخت شما که خ یول ستین یمشکل  -

 شد: استشیدوباره دست به دامان س اشرف

 ی... اگه نممیگپ بزن کمی مینیگفتم بش میدیآخه بعد از سال ها همو د -
 کنم. یم شیکار هینداره دخترم... خودم  یبیع یتون

 سرحالش آورده بود، گفت: يا قهیکه چرت چنددق وفا

 دم. یمهمونتون من کارا رو انجام م شیپ دیخواد. شما بر ینه نم -
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کنار  عادیبه همراه عاطفه در آشپزخانه مشغول تدارکات شام بودند. م وفا
خورد. محدثه و  یم ییآمده نشسته بود و  چا یاهللا خان که به تازگ تیهدا
و  عادینشسته بودند و در گوش هم درمورد م ییرایاز پذ يگوشه ا هیمهد

در  انحالت خمار چشمان و مژگ يکردند و در باره  یاش پچ پچ م ییبایز
و اشرف کنار  دهیآنطرف تر، فر یکردند. کم یم ياش کنجکاو دهیچیهم پ

 یم یسع کهیدر حال دهیبودند. فر دنیهم نشسته و گرم صحبت و برنامه چ
 را کنجکاو نکند، رو به اشرف گفت: عادیحرف بزند که م يکرد طور

 هی. ادیم یمن که از دختره خوشم اومد اشرف جان... به نظر دختر معقول -
 یو خانواده ما م عادیهم به م ثیح نیکه داره دانشگاهشه... از ا یخوب ازیامت

 خوره.

 برد: فشیلط يبه روسر یدست اشرف

از بابت وفا راحت باشه... از همه لحاظ خوبه.  التیجان، خ دهیآره فر -
اهللا خان خوب دخترشو بار آورده. معدب و کم حرفم هست و اعصاب  تیهدا

 کنه... یرد نمخ یآدمو با وراج

بود که او  يطور نیهم قایزد باور داشت. وفا دق یکه م ییبه حرف ها اشرف
 زد. یکنارش نم چوقتیگفت. اگر سد راهش نبود، ه یم

 گفت: دهیفر

 شیریس يکنم و از چنگ اون دختره  یراض عادویشده م يهرجور دیبا -
 یبهش م میشده. هرچ افهیعاشق اون مارمولکِ بد ق ينجاتش بدم... بدجور
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 یره که نم یخوره تو گوشش نم یگم اون دختر به ما و خانواده مون نم
 ره...

 تیدختره بگم... هدا نیبه ا انویکن تا منم جر یآره، تو اونور پسرتو راض -
 رمیوفا رو بگ تیرضا دیمن بگم قبول داره. فقط با یاهللا خان که گفت هرچ

 .میآماده کن ویسات عروس سور و دیو بعدش با رمیگ یم يکه اونم به زود

 کرد. دییزد حرف او را تا ییلبخند دندان نما دهیفر

 .میدار شیدر پ یعروس يبه زود شاالیپس ا -

 شیخانه برا يرفت. هوا اطیبه ح شیعوض شدن حال و هوا يبرا عادیم
بود. کالفه بود و حوصله نداشت. اتفاقا وفا هم همان جا بود، در  نیسنگ

کنار حوض کوچک خانه نشسته بود و گلدان  عاد،یم. پشت کرده به اطیح
. با دیشن ینم عادیکرد که م یزمزمه م ییزهایداد و چ یرا آب م شیها

مشغول ابراز عالقه به  يتر شد. وفا به قدر کیچند قدم نزد يوکنجکا
گونه با آن ها  نیبود که حضور او را حس نکرد. داشت ا شیها یشمعدان
 زد: یحرف م

 ن؟یهست یسپردم به عاطفه تا بهتون برسه. ازش راض ستمیکه ن ییروزا  -
شه، بعد مادر تنها  یحرف زدن باهاتون تنگ م يخوابگاهم دلم برا یوقت

 ... نیهمدمم شماها شد

 وانهیشده بود و در فکر فرو رفته بود. د رهیمتعجب به سه رخ وفا خ عادیم
 دیخل و چل بود؟ با دختر نیزد؟ انتخاب مادر ا یبود که با گل ها حرف م
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دست بگذارد تا مادر، همه کارها را  يتوانست دست رو یکرد. نم یم يکار
زد و  یمدختر حرف  نیبا خود ا دیببرد و بنشاندش سر سفره عقد! با شیپ

توجه او را به خود  نکهیا ياست. برا گرید یگفت که خواهان کس یبه او م
کرد. وفا فورا متوجه  يدهانش گرفت و سرفه ا يجلب کند، مشتش را جلو

سر  عادیگفتن دارد. م يبرا يزی. حس کرد چدیشد و به سمتش چرخ
 گونه باز کرد: نیصحبت را ا

 !دیرو بدون يزیچ هیمزاحمتون شدم. الزمه  دیوفا خانم... ببخش -

 :دیبود، پرس اوردهیاو سر در ن ياز حرف ها يزیکه چ وفا

  !ن؟یگفتن با من دار يبرا یشما چه حرف -

کنم،  ی: خواهش مدیخورد. توقع داشت بگو کهی عادیطرز جواب دادنش، م از
 کرد. یتفاوت م عادیتا آسمان با تصورات م نی. اما جواب او زمدییبفرما

آورد و  رونیب بشیحرف بزند. دستش را از ج ستادهیسختش بود که ا عادیم
وفا نشست و دستش را داخل  يحوض رفت. با فاصله روبرو گریبه سمت د

 نیزد هم یحرفش را م دیاش کم شود. با یاز التهاب درون یآب برد تا کم
 قرمزش. يها یحوض و شمعدان نیاالن، کنار هم

تونم با شما  یمن نم یغرورتونو بشکنم، ول ایخوام ناراحتتون کنم  ینم -
 رو دوست دارم. گهید یکیازدواج کنم چون... 

چشم دوخت تا عکس  شیمله، به صورت دختر روبروج نیاز گفتن ا بعد
باال تر رفته بودند و چشم  شیاز چشم ها یکم شی. ابروهاندیالعملش را بب
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 نکهیاز ا ای اوردیبه او. توقع داشت از تعجب شاخ درب رهیدرشتش، خ يها
 یلیکرد خ یکه او فکر م يزیغرورش له شده هوار بکشد، اما وفا با آن چ

 یرا از نظر م ریاخ عیفرق داشت. وفا هنوز ساکت بود. در ذهنش داشت وقا
و مسخره است،  خودیکرد ب یکه زده بود و فکر م یگذراند. پس حدس

درست از آب در آمده بود و اشرف قصد داشت هرچه زودتر، از شرش راحت 
دانست دارد صبر  یبدهد و نم یکرد چه جواب یفکر م یشود.  داشت حساب

 کند. یم زیکم طاقت را لبر دِعایم

 ن؟یگ ینم يزیچ -

 خوره؟ یبه غرورم بر م ایشم  یمن ناراحت م نیچرا فکر کرد -

 شده بود: جیگ عادیم

 ندارم؟ یلیبه شما م نیدیفهم نکهیاز ا دی... االن ناراحت نشدیعنی -

 به شما نداشتم.  یلینه، چون م -

دختر  نیا يجواب ها شتریسوزد. هرچه ب یحس کرد از درون دارد م عادیم
دختر  نیآمد. به عمرش تا به حال با چن یحرصش در م شتریب د،یشن یرا م

 بیروزها عج نی. ادیاش کش قهیروبه رو نشده بود. دستش را به  يجسور
 که فکر کند گفت: نیکرد. بدون ا یم یاحساس خفگ

من، در نظر گرفته و  يخوبه که احساسمون متقابله. اما مادرم شما رو برا -
خواد هر جور شده، ما رو  یکنه و م یم يموضوع پافشار نیا يرو یلیخ

 هم! شیببنده به ر
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کرد، جواب  یقرمز را لمس م یشمعدان فیلط يگلبرگ ها نطوریهم وفا
 داد:

 .دیمنصرفش کن -

 به پوزخند داشت کرد: يادیکه شباهت ز يخنده ا عادیم

 پا داره. هی. مرغش دیشناس یشما مادر منو نم -

 مشکل شماست... گهید نیا -

 وفا به خود خوشحال بود، گفت: یلیم یب دنیکه از فهم عادیم

و  نیستین یکار راض نیاگه مطمئن باشم که شما هم مثل به انجام شدن ا -
 کنم! یرو تموم م هیقض نیشده ا يهرجور م،یجبهه ا هیبا هم تو 

 عادی. میطوالن هیشد. چند ثان رهیر خمخمو يها يدوباره در آن قهوه ا وفا
در  یشد. بدون دستپاچگ یوفا شوکه م ياز رفتارها شتریهر لحظه داشت ب

 کرد! یرا مزه مزه م شیچشمان او زل زده بود و داشت حرف ها

 يکه من برا ییآل ها دهیشما جزو ا زیچ چی... هدیبله، کامال مطمئن باش -
 .ستیازدواج دارم، ن

 شیگلو يشد. دستش از رو خیبه  لیتبد کبارهیبه  عاد،یوجود م یدرون آتش
کم  زیاش کرده بود. مگر او چه چ وانهیدختر، د نی. انهیس يسر خورد به رو
سرکار خانم نبود؟ پس درست فکر کرده بود.  يآل ها دهیداشت که جزو ا

 و مغرور بود! یاز خودراض تینها یدختر ب نیا
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هنوز  عادیاز کنارش بلند شد و به سمت پله ها رفت. م یمعطل یب وفا
 همانجا، خشکش زده بود. 

 حاضر شده باشه. دیبا گهیباال، غذا د دییکم کم بفرما -

 که رفت، با خود زمزمه کرد: وفا

 شد واقعا! فی! حمیستیآل هاشونم که ن دهینه بابا! جزو ا -

 زد و به سمت پله ها گام برداشت. يپوزخند

تهران شدند. از آن جا تا تهران  یراه عادیو م دهیخوردن شام، فراز  بعد
خودش با  الیکه به خ یاز شب یراض دهیراه بود. فر یبه دو سه ساعت کینزد

داده و از  کهیت نیماش یصندل یشده بود، سرش را  به پشت یط تیموفق
 تهبرد. همان طور که اشرف گف یآمد لذت م یکه از پخش م یمیآهنگ مال

 یب چیبود. رفتارش در تمام شب معقول بود و ه یبود دستپختش هم عال
! آن دختركِ مارمولکِ نیشد، برعکس نگ ینم دهیدر آن د يا ینزاکت
 یرا م عادیم يهرطور شده را دیاز او نفرت داشت. با دهی! چه قدر فرافهیبدق

 :ودگشلب به سخن  یرا بفهمد، با مهربان عادیمزه دهان م نکهیا يزد. برا

 امشب بهت خوش گذشت پسرم؟  یمهمون -

 زد: ییصدا یپوزخند ب عادیم

 بهم خوشم بگذره؟ دیبا نمیبه زور آورد یوقت  -

 پسرش را گرفت: يبازو ییبا دلجو دهیفر
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چه قدر خانوم و خوشگل بود؟  يدیپسر گلم... د گهینکن د يانقدر لجباز -
 ازش خوشم اومد. یلیمن که خ

 آورد: رونیب یرا از دست مادر به آرام شیبازو عادیم

 ازش! ومدی... اصال خوشم ندمشیاما من نپسند -

 رخ پسرش چشم دوخت.  میخورد و متعجب به ن کهی دهیفر

 ؟يدیتوش د يرادیجان؟ چه ا عادیچرا م -

کرده بود را بر زبان  دایوفا پ يچهره  دنیکه با کاو يهمان بهانه ا عادیم
 آورد:

 !هیقوزدماغش زشته،  -

 گفت: رتیبا ح دهیفر

 بود فقط... کیقوس کوچ هیاِ اِ... کجا قوز داشت طفل معصوم؟  -

 نیقوز گنده بود!  تازه فقط هم هینبود و  کیقوس کوچ هیمن که  يبرا -
از من  کمیانقدر نردبون باشه! فقط  دیدراز بود. دختر که نبا يادینبود که، ز

 کوتاهتر بود!

 کرد: يپسرش شده بود، خنده ا يها يریگکه متوجه بهانه  دهیفر

رو دختر مردم نذار. اگه مشکل دماغه  بیع ی! الکطونیش يپسره  يا -
هم خوب بود، به هم  یلیتونه عملش کنه. قدشم که به نظر من خ یخب م

 !نیایم
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آنکه خودش را کنترل  ی. بدیناخواسته به مرز انفجار رس عادیحرف، م نیا با
 را باال برد: شیکند صدا

 یبهونه ست، م یفهم یمادر من؟ خوبه خودت م یبس کن يخوا ینم -
 ؟یکن یاما بازم اصرار م  س،یدلم باهاش ن یدون

 نیبغض کرد. تا به ا اریاخت یکه از حرکت پسر ناراحت شده بود، ب دهیفر
 یکه سع یاو بلند نکرده بود. اما امشب... در حال يرا رو شیصدا عادیروز م

 گفت: ينلرزد و محکم باشد با دلخور شیکرد صدا یم

که  يسن صداتو روم بلند نکرده بود نی... تا به اعادیدستت درد نکنه آقا م -
 يطور نیکرده که ا کاریموزمار باهات چ ي! اون دختره يامشب کرد

  ؟يشد

 شد: دیپلک یمادرش م يکه در صدا یمتوجه بغض عادیم

 خوام...  یمامان، معذرت م -

 گفت: يشتریب تیآمده استفاده کرد و با شکا شیاز فرصت پ دهیفر

 يگدا گشنه که برا يخوام تورو از دست اون دختره  یمنو بگو که م  -
 بود مزدم؟  نیکرده نجات بدم. دستت درد نکنه، ا زیپوالت دندون ت

 زد: شیبا خواهش صدا عادیم

 مامان... -
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را  يدیروش جد د،ید دهیرا به بن بنست رس شیتمام حربه ها یوقت دهیفر
را محکم  شیرا از پسر به سمت پنجره گرفت و صدا شیبه کار بست. رو

 کرد:

 ياز مامان خبر ،يخوا یاون دختره رو م یمامان... تا وقت یمامان ب -
 یول ،یانتخاب کن یتون یاون دختره فتنه رو. م ایمنو انتخاب کن  ای. ستین
 .یستیوا یکن یکه م یهر انتخاب يپا دیباشه با ادتی

 عادیمطمئن بود که وفا و م گریگذراند. د هیآن شب را تا صبح با گر عاطفه
دانست اما  یدانست کار، کار مادر است. م یکنند. م یحتما با هم ازدواج م

شناخت، حرف حرف  ی. مادر را مهیآمد جز گر یاز دستش بر نم يکار
 يجور کی استیبا س شهیداد و هم یبه او گوش نم چوقتیخودش بود. ه

توانست ساکت  ینم گریکرد. اما د یو ساکتش م دیمال یم رهیرا ش رشس
کرد تا  یکرد دوستش دارد م یکه فکر م يپسر يتالشش را برا دیبماند. با

سرخ به سراغ مادر که در آشپزخانه  ينشود. صبح با چشمها مانیبعدها پش
سرخ و  يچشم ها دنیصبحانه بود رفت. اشرف با د دنیمشغول تدارك د

. به سرعت به سمتش رفت و دیگود رفته دختر، رنگ از رخش پر چشم ریز
 را تکان داد: شیبازو

 ؟يشد ضیشده دخترم؟ مر یعاطفه؟ عاطفه جان! چ-

در آشپزخانه را بست و او را به  یهق زد ناگهان. اشرف با دستپاچگ عاطفه
زد و اشرف  ی. عاطفه همانطور هق منیزم يکشاند و نشاند رو يگوشه ا
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دانست درد دختر  یتوانست آرامش کند. نم یکرد، نم یهرچه تالش م
 شود. شیتا دوا ستیچ

 شده؟ یکلوم بگو چ هی! آخه يکرد گرمیخون به ج -

 لب زد: هیگر انیم عاطفه

 ... عاد. ی... میم -

 ؟یچ عادیم عاد؟یم -

 :يبعد يبعدش اش همزمان شد با هق زدن ها ي جمله

 من دوستش دارم. -

 گرفت: ینیب يو انگشت اشاره اش را جلو دیلبش را گز اشرف

 چه؟  یعنیدوست دارم  عادوی! مسیه -

 نگران مادر: يسرش را باال آورد و زل زد در چشم ها عاطفه

 ... نذار با وفا...یعنی... دوستش دارم... یعنی -

 دهان دختر گذاشت: يدستش را جلو اشرف

 حرفو نگو! نیا چوقتیه گهینگو دختر نگو... د -

که عروسکش را از او گرفته  يهم چون بچه ا د،یصبرش به سر رس عاطفه
 کرد: یتاب یدهند، ب یاند و پس نم

 ؟یکن یکارو با من م نیچرا مامان؟ چرا ا -
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 کنم بخاطر شما سه تاست!  یم يهرکار -

 .يریگ یاونو از من م يمامان! تو دارنه... نه  -

دانست به  یسوخت. اگر م شی. دلش برادیسر دختر را در آغوش کش اشرف
کرد. عاطفه نسبت به آن  یمالحظه رفتار نم یعالقه مند است، انقدر ب عادیم

 نیبار بود که چن نیاول نیبود و ا ییایدختر با شرم و ح شهیدو دخترش، هم
متعجب و  دح نیهم اشرف را تا به ا نیهم يکرد و برا یبه مادر م یاعتراف

 مستاصل کرده بود.

 عادویبهتر از م ؟یکن یرو م یچ هینکن عاطفه! دختر قشنگم... گر هیگر -
 کنم.  یم دایبرات پ

 ختنیتواند مادر را قانع کند، تنها به اشک ر یدانست نم یکه م عاطفه
گرفت،  یرا از او م عادیمادر م د،یفهم یقناعت کرد. مادر حرفش را نم

 .شهیکرد هم یمادر... کار خودش را م

 تو کمه، کمه دخترم. يبرا عادیبرات صف بکشن... م دیمردا با نیبهتر -

خواهد. که  یرا نم عادیکند که بهتر از م یتوانست به مادر حال یم کاش
خمارش. که تا ابد فقط  شهیخواهد با آن چشمان هم یرا م عادیفقط م

توانست به مادر  یبلندش. اما نه، نم اهیس يخواهد. با آن مژه ها یرا م عادیم
 بود... دهیفا یکند. تالش ب یحال

 یکرد نه حت یقهر بود. نه نگاهش م عادیشد که مادر با م یم يچندروز
هم که  ياز پدر با مادر اخت بود. خواهر و برادر شتریزدند. ب یم یحرف
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 شیکه برا یکرد. تنها کس یم ییبدجور احساس تنها نیهم ينداشت، برا
 زا دیزدند. با یو با هم حرف م دید یاو را م دیبود. با نیمانده بود، نگ
انداخته  ریکه مادر او را در آن گ يگفت. از مخمصه ا یم شیکشمکش ها

را برداشت و از  نیبه خود برسد و عطر بزند، ماش شهیآنکه مثل هم یبود. ب
هردو در  یقیقرار گذاشت و او را سوار نمود. دقا یید. با او جاخانه خارج ش

 :ستسد را شک زشیر يبا آن صدا نینگ  نکهیسکوت گذراندند تا ا

 ؟یو تو خودت يا ختهیچرا انقدر به هم ر زدلم؟یشده عز یچ -

 کار کنم. یدونم چ یره... کالفه ام، نم ینم شیاوضاع خوب پ هیچند وقت -

دنده بود گذاشت.  يکه رو عادیدست م يدست کوچک و گرمش را رو نینگ
دختر،  نیاز سمت ا یتماس نیشدت گرفت. با کوچکتر عادیوجود م يگرما

 رفت. یم شیشد و تا مرز سوختن پ یگرمش م

 ه؟یچرا کالفه و عصب زمیعز عادیباهام حرف بزن قربونت برم... بگو م -

 يخواهد بزند، او را برنجاند. اما مگر چاره  یکه م ینگران بود با حرف عادیم
 هم داشت؟ يگرید

 خوان زنم بدن... یم -

 یحت هیشوکه شد که چند ثان يمنبسط شدند. به قدر نیبدن نگ عضالت
او را در  یبه صورت موردعالقه اش انداخت و وقت ینگاه نگران عادیپلک نزد. م

 به خود لعنت فرستاد. د،یشوك د

 ..يشد یچه حال نیگفتم. بب یبهت م دیکردم! نبا یعجب اشتباه -
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 داد: عادیم لیتحو يو مسخره ا یزورک يلبخند نینگ

 ؟ی... ازدواج کن يخوا یم ؟یکار کن یچ يخوا یخب... خب... تو م -

 دستش گرفت: نیاز سر عالقه در ب یدست کوچک دختر را با خشونت عادیم

 کار کنم؟ ی... معلومه که نه. تورو چوونهینه د-

افته... مادرت از من به خاطر  یاتفاق م نیروز ا هیدونستم باالخره  یم -
 متنفره. ستنیکرده ن لیندارم و خانواده م تحص یخوب یوضع مال نکهیا

 دیکنم... فقط تو بهم وقت بده. با یم ینگو. مادرمو راض  یچی... هسیس -
 ه باش.صبر کن و به من اعتماد داشت یکم هیفکر کنم... فقط 

 :دیشد، پرس یحس م یکه حسادت در آن به خوب یبا لحن نینگ

 از من خوشگل تره؟ ش؟یدید -

 :ختیرا به هم ر نینگ يخنده کرد و با دستش موها عادیم

 خوشگله... اوف!  یلیحسود! آره خ ي وونهید -

 :دیبلندتر خند عادیدختر درشت شد. م یبادام يها چشم

 ...ستیتو ن یبه خوشگل چکسیمن ه يتو. برا ينه به اندازه  یخوشگله ول -

دست  يرا در انگشت ها شیزد و انگشت ها تیاز سر رضا يلبخند نینگ
 قفل کرد. عاد،یراست م
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داد. اما  یرا نشان نم یحس چیظاهرش خونسرد بود و ه شه،یهم مثل
 یکه اشرف برپا کرده بود م یدرونش... درونش داشت در آتش خشم

پروا با آن  یرك و ب يکرد. توقع داشت آن مکالمه  یسوخت و جلز و ولز م
مسخره تمام شود. اما  يخواستگار نیپسر، کار خودش را بکند و بحث ا

شده بود و حرف  نیسنگ ینشناخته بود، اشرف را نشناخته بود. دلش  کم
در دلش و با خودش  ش،یپ يداد مثل تمام وقت ها یم حیها داشت اما ترج

دخترانش حرف بزند. البته حساب عاطفه از آن  ایزن  نیحملشان کند تا با ا
بزند.  یخواست حرف یهم نم دیشا ایتوانست  یها جدا بود اما با او هم نم

نوزده  یاعتماد کند. در تمام مدت زندگ یبه کس یبه راحت انستتو ینم
 نیکرد. به خاطر ا یم یاو خال شیساله اش، مادر را داشت و دلش را پ

نداشت. بهتر  يادیکه داشت هم دوستان ز یدرون گرا بودن و اخالق خاص
 یم يریبا شناختنش از او کناره گ یاصال نداشت.همه بعد از مدت م،یبگو

 بیعج زشیکرد چه چ یدانستند! با خود فکر م یم بیرا عج اوکردند و 
 نیرا نزدن؟ دست خودش نبود که ا یهر حرف ایاست؟ کم حرف بودن 

. خودش بود و ستیگریکرد کس د یا داشت. که وفا بود و تظاهر نماخالق ر
 گریبا او رفت... د زیبود. مادر که رفت، همه چ بیدخترِ عج نیخودش، ا

دو  یکیدلش را سبک کند. تا مدت ها فقط  ششیپ هرا نداشت ک یکس
 یبه حرف زدن با کس یلیم گریآمد. د یم رونیکلمه ناقابل از دهانش ب

گذراند و دلش از هربار  یکه م یو پر از غم ریدلگ ينداشت. در آن روزها
به  ب،یمه يکرد رو به انفجار است، آن هم انفجار یپرتر شده بود و حس م

هم نبود که  گهید یوقت من نبودم و کس هیاگه ": دحرف مادر افتا ادی
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ش و دست بک ایشمعدون يکنار حوض، به سر و رو نیحرفاتو بشنوه، برو بش
 "دن.  یباهات اخت شدن، حرفاتو هم گوش م یبهشون عشق بده. وقت

به حرف مادر عمل کرد. روزها کارش شده بود کنار  افتین يچاره ا یوقت
حالش خوب بود و  یقرمز حرف زدن. وقت يها یحوض نشستن و با شمعدان

 یها هم سرزنده و سر حال تر به نظر م یگفت، شمعدان یها م یاز خوش
مادر را کرده بود، چند دانه  يهم که دلش گرفته بود و هوا یوقت .دندیرس
با  ییشدند و گو یم نیحال و غمگ یها هم ب یشمعدان ختیر یکه م کاش

به جانش وصل  شیها یشد که شمعدان نیکردند. هم یم ياو هم درد
 دند،یفهم یشدند. که انقدر به آن ها تعلق خاطر داشت. آن ها حالش را م

تند و  یکه هرگز با زبان یبا محبت. دوستان یودند، دوستاندوستش شده ب
شدند. که فقط توجه و  یاش نم ی. که هرگز باعث ناراحتآزردندش ینم زیت

آموخت.  شیها یخواستند و عشق... وفا عشق را از شمعدان یم یدگیرس
عشق  نیشناخت و به آن باور داشت، هم یم ایکه در دن یحال تنها عشق

 بود...

اهللا خان به اتاق، احضارش کرد. به اشرف  تیفکر ها بود که هدا نیهم در
داشت انداخت و  ریتحق یچاشن یکه کم یبود نگاه ستادهیکه دم در اتاق ا

زن است. مطمئن بود پدرش  نیکار ا زیوارد اتاق شد. مطمئن بود همه چ
 یآماده م ندیبحث ناخوشا کی يخودش را برا دیهم،  هم سو با اوست! با

 بود! کتاتورید کیو پدرش هم  دیایکوتاه ب ینبود که به راحت ياو دخترکرد. 
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بدهد و  هیتک یآنکه به پشت یاتاق نشست. صاف و محکم، ب يگوشه  منتظر
برقرار  یخوب یوقت نتوانسته بود با او ارتباط عاطف چیشد. ه رهیبه پدرش خ

 بود.  نشانیب ایح يپرده  کی شهیکند. هم

گل دار گذاشت و دستش را دور  ینعلبک ياهللا خان استکان را رو تیهدا
 ق،یدقا يها به اندازه  هیآورد. ثان نییو به سمت چانه پا دیدهانش کش

از  یلیخ یکشدار شده بودند و وفا باز هم چهره اش را حفظ کرده بود. گاه
بلند بلند  هیخواست بتواند مثل بق یدلش م یشد. گاه یخودش خسته م

ها را بروز  یبپاشد و خوش رونیها را ب هیکند، گال هیو بلند بلند گر بخندد
کرد و بعد  ینیمقدمه چ یبدهد. باالخره پدرش لب به سخن باز کرد. کم

از  یرفت سر اصل موضوع. باز هم حدسش درست از آب در آمده بود. گاه
 همه نکهیشد. از ا یگرفت هم متنفر م یرا م زیکه انقدر زود همه چ نیا

شد! پدر از  ینم ریغافلگ چوقتیو ه دیفهم یزودتر م شهیرا هم زیچ
کرد او را در چشم وفا،  یگفت و با تمام توانش سع یمستوف عادیمحاسن م

گفت.  یم يزیچ دیکه تمام شد وفا با شیخوب جلوه دهد. صحبت ها
خود را اعالم کرده بود و االن تنها منتظر  تیرضا رکانهیهرچند، پدر ز

را جمع و جور کرد،  شیکه فکرها یمثبت بود. وفا حساب جواب دنیشن
 گفت:

 ینقص، اما من نم یو ب یعال شونیآقا جون، ا حیشما همه صح يحرفا -
 ازدواج کنم. يطور نیخوام ا
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 نی. خب او جوان چنددینفهم "يطور نیا"اهللا خان منظورش را از  تیهدا
 سال ها.  نیبود و وفا، جوان ا شیسال پ

 ؟يبابا؟ چه طور یچ یعنی -

خواست به  یخاص باشد. نم دیکرد ازدواجش با یبا خود فکر م شهیهم
تمام است، همسرش  زیاو همه چ نکهیا لیاش، به دل يخواست پدر و نامادر

خودش بخواهد و خودش  ابد،یخواست خودش ب یدلش م شهیبشود. هم
 نیرگز چنبالغ شده بود. ه گریدانست. او د یرا حق خود م نیانتخاب کند. ا

 یو کس یبشود به کس یمعرف نکهیرا قبول نداشت. از ا يخودیبازدواج 
 يکوتاه بله را بدهد و همه  داریبشود به او. که با چند جلسه د یمعرف

تمام بشود. مگر قرار بود  یراحت نیازدواج خاصش، به ا ياش برا ییماجراجو
 شیداد برنامه ها یبکند؟ نه، اجازه نم یانتخاب نیاش چند بار چن یدر زندگ

. نه مادر اشرف، نه آقا جون با افکار زندیازدواج خاصش، به هم بر يرا برا
 .گریکس د چیاش، نه ه یسنت

انتخاب نکردم. مادر اشرف،  شونویبابا. من ا هیکه جواب من منف یعنی -
نداشتم. داشتم؟ مگه  نیب نیا ینقش چیخانوم شما انتخابشون کرده، من ه

به ازدواج باهام  میبشم و اگه خوششون اومد، تصم دهیمن کاال ام که د
  رن؟یبگ

حرف  نیدختر ا نیآمد! ا یاهللا خان داشت از کاسه در م تیهدا يها چشم
بود که داشت؟ مگر او و  یچه تفکرات نیآورد؟ ا یدر م شیها را از کجا

بودند و  دهیمادرش به انتخاب خودشان ازدواج کرده بودند؟ خانواده ها پسند
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هم  یبخو یازدواج کرده بودند، زندگ یها هم قبول کرده بودند و سنت آن
 :ردیرا بگ تشیعصبان يگفت؟ نتوانست جلو یدختر چه م نیداشتند! حاال ا

 ؟یگرفت ادیحرفا رو از اون دانشگاه  نیتو دختر! ا يچه قدر گستاخ شد  -
  ؟یزن یحرفا رو م نیکه ا يمگه عقلتو از دست داد

احمق،  يخورد. دختره  یگوشش را به در چسبانده بود و حرص م اشرف
 تیگرم بود که هدا نیکرد. دلش فقط به ا یرا خراب م زیداشت همه چ

رد و بدل شد که به  نشانیب گریپر کرده. چند حرف د یجانش را حساب
 شد. لیبزرگ تبد ییبگومگو

 يریو م یکن یپسره ازدواج م نیدختر، چونه نزن... با ا هیکیحرف من  -
 شده! رمیوقت شوهر کردنته، تازه د گهی. دتیزندگ یس

 کنم آقا ج... یکارو نم نیچندبار بگم که من ا -

 دختر را الل کرد: ت،یبلند هدا يصدا

 کجا رفته دختر؟ اتی؟ ح یکش یزنه! خجالت نم یباز داره حرف م -

 ییایح یوجه، ب چیبه ه نی... ارمیبگ میازدواجم تصم يمن حق دارم برا  -
 !ستین

اهللا خان  تینبودند. نه پدر، نه دختر! الحق که خون هدا ایکدام کوتاه ب چیه
پدرش رام  يکرد با حرف ها یم الیبود! اشرف خ يوفا جار يدر رگ ها

 يحرف ها بود. با آمدن صدا نیدختر سرسخت تر از ا نیشود اما نه، ا
دخترش  ياهللا خان روبرو تیاشرف خود را داخل انداخت. هدا ،یلیس
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حس  یب يزد و وفا، با همان چهره  یبود و از حرص نفس نفس م ستادهیا
ا  انیگونه اش نگذاشته بود! اشرف خود را به م يو دستش را هم رو ستادهیا

 کند: يگریانجینداخت تا مثال م

 جان؟ آروم باش آقا... حرص و جوش برات سمه. تیشد هدا یچ -

 به وفا اشاره کرد: يخش دار و بلند يصدااهللا خان با  تیهدا

 دختره قصد داره منو سکته بده و بفرسته ور دل مادرش... نیا -

 یداشت و نم یفیلرزش خف شیتوانست آن جا بماند. پاها ینم گرید وفا
بلند برداشت و خود را به آستانه در  يرا بفهمد. قدم ها نیا یخواست کس

 ماند: شیپدرش سرجا يجد يرساند، که با صدا

 دیبا ای... یکن یرو تمومش م هیقض نیو ا یکن یبا اون پسره ازدواج م ای _
 ریاز ز یپسره رو رد کن نی. فکر نکن اگه ایدور درس خوندنو خط بکش

و اصال هم حق حرف زدن  يبر دمتیم ادیب یبعد اون هر ک ،یازدواج در رفت
 ... خوب حواستو جمع کن.يندار

توانست  یرفت. نم اطیآزار دهنده دور کرد و به ح طیخود را از آن مح فورا
توانست  یم ییخواهد به خودش مسلط باشد. او هم تا جا یآنقدر که م

پدر، کمرش خم شده! حرف  يبار حرف ها ریکرد ز یتحمل کند. حس م
قرار است به کجا  هیقض نیدانست ا یدار و زخم زن! نم هیو کنا شین يها

 یمستوف عادیم نیدانست اما سخت فکرش مشغول شده بود. ا یبرسد. نم
 دیدرصد از او خوشش آمده بود شا کیشد؟ اگر  شیدایاز کجا پ کهوی گرید
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حوض رفت و خم شد.  ينبود! به سو يزیچ نیکرد! اما چن یاوضاع فرق م
که خورده بود تازه  يا یلیس يآب برداشت و صورتش را شست. جا یمشت

بلند نکرده بود  شیسن پدر دستش را رو نیت. تا به اسوخ یتازه داشت م
 کار را هم کرد!  نیکه به لطف اشرف ا

 ی. دلش ماوردیخودش ن يباز و بسته شدن در خانه آمد. به رو يصدا
مانده بود  شیتنها ماندن برا يکه در خانه برا ییخواست تنها باشد و تنها جا

 بود! اتاقش را که گرفته بودند. اطیح نیا

 از پشت سرش آمد: هیگوشخراش مهد يصدا

 هی! عاطفه به خاطر تو داره زار زار گریهست یواقعا که تو چه آدم بدذات -
 کنه. یم

زد. به  ییکنکاش، حدس ها قهی. اما بعد از چنددقدیمنظورش را نفهم اول
شده  عادیاو به م یمکیقا يبود. آن شب متوجه نگاه ها نیهم ادیاحتمال ز

 یآن پسر لقمه م يو مقصر بود که اشرف داشت او را برااالن ا یعنیبود. 
 گرفت؟

 ! يبال رو سر عاطفه آورد نی. حاال هم که ايتو از اولشم با ما خوب نبود -

. بعد از آن همه حرف دیاز کنار حوض بلند شد و به سمت او چرخ کبارهی به
جوابش را  يرا صاف کرد و جد شیبود! گلو يادیز یکی نیبود، ا دهیکه شن

 داد:

 !یبه درسات برس يو بر یمسائل بزرگترا نکن یبهتره خودتو قاط -
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کرد در تمام  یو به خانه برگشت. وفا حس م دیکش یشیلب ا ریز هیمهد
نشده بود!  يفکر کیاندازه ذهنش دچار تراف نیبه ا چوقتیاش ه یزندگ
درست است  زیچه کند، چه چ دیدانست با یحواسش جمع بود و م شهیهم

چند نفس  دنیمناسب! اما االن واقعا کم آورده بود. با کش يو چه رفتار
گرفت اول با عاطفه  میکرد دوباره بر خودش مسلط شود و تصم یسع قیعم

 .دیایب شیپ شیمورد برا نیدر ا یصحبت کند و نگذارد سوتفاهم

که  دیگنج یاش نم لهیشناخت. در مخ یحد و مرز نم گریاش د یوانگید
 الیشود! خ يدراز، انقدر جد یِازدواج با آن دخترِ از خود راض ي هیقض نیا
 ینم یراض نندیبب یکنند و وقت یم لهیکرد مادر و پدر چند وقت پ یم

به  تیجد نیکرد ا یشوند. فکرش را هم نم یکار منصرف م نیشود، از ا
از  ای یکن یازدواج م ای دیبرسد که پدر حسابش را مسدود کند و بگو ییجا

! هر چه دست به دامان مادر شده بود تا پدر را از خر يشو یارث محروم م
ام! داشت  دهیمادر گفته بود من هم با پدرت هم عق ن،ییپا اوردیب طانیش

. ختاندا يرا از تنش کند و به کنار شرتیحرکت ت کیگرفت. با  یآتش م
قبول  خواست و پدر یم يزیمادر هم طرف او نبود! هر وقت چ گریحاال د

خاصش  يگفت و او با مهارت ها یکرد، به مادر م یم یبدقلق ایکرد  ینم
که مادر و پدر با هم در  یشد؟ االن یکرد. اما االن چه م یپدرش را رام م

 او بودند!  يِسو، خالف سو کی

آب سرد را تا آخر باز  ریسرعت از جا بلند شد و به سمت حمام رفت. ش به
در تمام بدنش افتاد.  دیشد ياز حد، لرز شیب ي. از سرمارشیکرد و رفت ز
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کرد.  یم دایپ یراه دیکرد و بعد فکر. با یاش را خاموش م یآتش درون دیبا
 زد.  یحرف م دیبا نیزد. با نگ یبا او حرف م دیبا

زد. مادر  رونیو از خانه ب دیرا خشک کند لباس پوش شیآن که موها بدون
 یرود اما اصال ابراز نگران یم رونیو آن سر و وضع ب سیخ يکه با موها دید

 يبه آن دختر و نامادر یراهیلب بد و ب ری! زدینگاهش را هم دزد ینکرد. حت
 رفت. نینگ يفتنه اش داد و به سو

 دنیبا د نیزودتر از او آمده بود. نگ نیقرار گذاشته بودند. نگ يکافه ا در
که گفته بود  يزیز آن چاوضاع ا دیجا خورد و فهم عادیم يچهره 
 سفارش داد: يقهوه ا نیتر است. نگ شیقاراشم

 گه؟یتوام قهوه د -

 بهتر باشه! دیشا يتگر خیآب  وانیل هی! میشیآت یکاف ينه، به اندازه  -

 را گرفت: عادیدست سرد م یبا نگران نینگ

 ؟یاوضاع بده؟ چرا انقدر داغون عاد؟یچرا م -

 مسخره کش آمد.  يبه لبخند عادیم يلبها

 ! نیبدتر از بد  نگ یلیبد؟ خ -

 ازدواج و .. ي هیمربوط به اون قض -

 را گفت: نیحرف نگ يبا حرص ادامه  عادیم

 ! نهینردبونِ رو مخ! آره! هم ياون دختره  -
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 زهایچ نیپنجه اش را به آن قفل کرده بود، مشت شد. ا نیکه نگ یدست
وقت در  چیرفت و ه یم شیخواست پ یم زیهرچ شهیکه هم يعادیم يبرا

 مانیو پ دهیتنها فرزند فر يوضع بود! برا نینبود، بدتر یو ناراحت یسخت
در ناز و نعمت بود،  یو چهارسالگ ستیکه تا سن ب يپسر يبرا ،یمستوف

نگرفته بود در برابر مشکالت  ادی چوقتیه عادیبود! م یبدبخت نیتربزرگ
چطور رفتار کند! تنها بلد بود مثل پسربچه ها لج کند، قهر کند تا نازش را 

و  دیکش ینازش را نم یبار کس نیبود! اما ا نیبکشند! تا به االن هم هم
 بار تنها بود! نیسوزاند! ا یدل نم شیبرا

 نکهیزده. از ا ییپدرش چه حرف ها نکهیگفت. از ا یاز اوضاع فعل نینگ يبرا
 فکر کرد: یکم نیاز طرف مادر قطع شده. نگ شیها تیتمام حما

 ؟یکن یازدواج م ه؟یچ متیخب حاال تصم -

نشسته،  شیکه روبرو یبود که فراموش کرد شخص يکفر يبه اندازه ا عادیم
 که دوستش دارد: ياست، دختر نینگ

مگه  ینیب یکنم تا باهاش ازدواج کنم! نم یم يآره! دارم لحظه شمار -
 ؟ نیگه واسه خودت نگ یم یشکنم؟ چ یچقدر سرحالم و با دمم گردو م

و  دیبود. لبش را گز دهیو پرخاشگر ند یتا به حال او را انقدر عصب نینگ
 یفکر رفتار کرده، کم یتند رفته است و ب دیکه فهم عادیسکوت کرد. م

 لحنش را آرام کرد:
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ندارم که مالِ  یچی. هچمیکار کنم؟ من بدون بابام ه یچ یگ یتو م -
کنم که از خونه پرتم کنه  يدارم و ندارم از بابامه. کار یخودم باشه! هرچ

رو بزنم،  یهمه چ دیکارو کنم و ق نیتا االخون واالخون بشم؟ اگه ا رونیب
 که اونجا بمونم؟  يدار ییجا

گفت،  یافتاد. راست م یم یاتفاق نیچن دیاحساس خطر کرد. نبا نینگ
داشت حاال که قرار بود  زیهمه چ شهیبود! انقدر هم چیبدون پدرش ه عادیم

 یو انگار داشت جان م دیلرز یم شیدست و پا رند،یرا از او بگ زیهمه چ
 داد!

کار  یچ دیبا مینیرو هم و بب میآروم باش تا فکرامونو بذار قهید هی زم،یعز -
 !میکن

. اما دینفس سر کش کیرا برداشت و  خیآب پر از  وانیسکوت کرد. ل عادیم
 نیخاموش شدن ا يدانست برا ینم گریباز هم درونش داغ بود. کالفه بود، د

 . زدیآب بر شیچه قدر رو دیآتش با

را  مشینبود. تصم شیدو ساعت پ عادیآن م گریبه خانه برگشت، د یوقت
 دیرا از دست ندهد با يزیچ نکهیا يبود. برا نیراه هم نیگرفته بود. بهتر

داد. انجام دادن  یانجامش م دیکه بود، با يشد. به هر نحو یکار انجام م نیا
که به آن ها وابسته بود.  يکار راحت تر بود تا از دست دادن دار و ندار نیا

نبود. راحت طلب بار  یپول یو ب دنیکش یشناخت، آدم سخت یخودش را م
 توانست که برود. یرفت. نم ینم یبار سخت ریآمده بود و ز
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رفتن به دانشگاه را نداشت. هر کار کرده بود، هر  يهفته بود که اجازه  کی
کار را با او نکند، قبول نکرده بود  نیبا پدر حرف زده بود تا ا یچه قدر منطق

کرد، به  یم دایپ يکرد و راه تازه ا یزد. هر چه فکر م یو حرف خودش را م
 نیپدر را از ا وانستت یمادر زنده بود، آن وقت م. کاش دیرس یبن بست م

 کار منصرف کند. 

روزها انقدر با خود فکر کرده و  نیکرد. ا یدر اتاق نشسته بود و فکر م تنها
 یبا شمعدان یاش نمانده بود. حت یوانگیتا د يزیکرده بود، چ يخودخور

آن موضوع که به او  يحرف نزده بود. حرف زدن درباره  يهم کلمه ا شیها
که  ییوهادرسش بود و آرز یداد. از طرف یآزارش م یلیشده بود، خ لیتحم

 عادیم یتوانست از آن ها بگذرد، از طرف یاش داشت و نم ندهیآ يبرا
. ستیبود چه جور آدم دهیفهم یاول به خوب داریبود که در همان د یمستوف

را قبول کند و  لیتحم نیتوانست ا یدرست مقابل هم بودند. چطور م
 که نقطه مقابلش است را به جان بخرد؟ یبا کس یزندگ

از دست او شکار  یلیروزها خ نیوارد اتاق شد. وفا ا وهیاز م یبا ظرف اشرف
 چیکرد انگار ه یوانمود م يسرش بود اما طور ریز زیکه همه چ یبود. کس

 اثبات شده بود! شیخوب برا یلیزن خ نیا ییکاره است! دو رو

 یچیو ه یاتاق تنها نشست نیروزا انقدر تو ا نیآوردم دخترم. ا وهیبرات م -
 !يدو پاره استخون شد ينخورد

آقا ازدواج کنم؟ جز رفتن  نیمن با ا نیچرا انقدر اصرار دار دیشه بگ یم -
 هم براتون داره؟ يا گهیجا نفع د نیمن از ا
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 به خودش گرفت: یحالت ناراحت اشرف

 نجایرو نزن وفا جان؟ من چرا بخوام تو از ا یحرف نیچن گهیمگه نگفتم د -
 گهیروز اول هم بهت گفتم توام د ؟يرو تنگ کرد یکس يمگه جا ؟يبر

پسره رو  یالک یخوام دخترام خوشبخت بشن. چرا الک یو من م یدختر من
  ؟یکن یبهش فکر نم شتریب کمیو  یکن یردش م

 نیا ينم! من روزها روکنم اشرف خا یردش نم یالک یالک دیمطمئن باش -
 موضوع فکر کردم.

 کرد: يخنده ا اشرف

آخه دخترم؟ بذار امشب که اومدن،  ینیبب یتون یم یچ داریبار د هیتو  -
 !نیدیپسند دیشا ن،یبا هم حرفاتونو بزن نیبر

وفا از تعجب درشت شدند. امشب که آمدند؟ خودش را جمع و  يها چشم
 :دیبگو يکرد عاد یجور کرد و سع

 ان؟یامشب م -

 .دتتیپسند یلیاز تو خوشش اومده و خ عادیآقا م نکهیآره دخترم. مثل ا -

اشرف بود.  ياز دروغ ها یکیهم  نیخنده اش را جمع کند. قطعا ا نتوانست
 یآن شب با هم حرف زدند و او گفته کس دیخواست بگو یچقدر دلش م

 خواهد! اما نگفت.  یرا م گرید

 !دنیبپسندم؟ از قرار معلوم قبل از من همه پسندپس فقط مونده من  -
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 وفا گذاشت: يپوست کنده شده را جلو يها وهیم اشرف

 یچه شانس یفهم یکنن. حاال توام م یم دشییانقدر آقاست که همه تا -
 بهت رو کرده.

بحث را  نیا گریداد د حیاشرف که ترج يخنده دار آمد حرفها شیبرا انقدر
 ادامه ندهد.

هم آورده بودند، درست مثل  ینیریآمده بودند. گل و ش ينفر بار سه نیا
 يزیرا اشرف برنامه ر زیاش. همه چ يبود که آمده اند به خواستگار نیا

وفا را  دیرا جوش بدهد. با هیقض نیخواست هر طور شده، ا یکرده بود و م
. وفا اجراکه دوست داشت را  ییکرد بعد برنامه ها یزودتر روانه خانه بخت م

اهللا خان هم در  تی. هداعادیپدر و مادر م يکنار عاطفه نشسته بود. رو به رو
نظر گرفته بود. در دل به اشرف  ریرا ز عادیصدر مجلس نشسته بود و وفا و م

گفت. وگرنه ممکن بود  نیدخترش کرده بود آفر يکه برا یخانم بابت انتخاب
 یا االن نم. وفدیاین شیدخترش پ يبرا یخوب تیموقع نیوقت چن چیه

کرد. عاطفه  یبه نفعش است. بعدها حتما از او تشکر م زیکه چه چ دیفهم
که او  نیرا به او گفته بود. ا قتیدمق بود و وفا هم حال ندار. وفا تمام حق

به خواست مادر اشرف و پدرش  زیندارد و همه چ یمستوف عادیبه م یلیم
شده و  ریاس نیب نیخودش هم ا وداست. گفته بود برداشت بد نکند. گفته ب

 درست است!  يزیداند چه چ ینم
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را  نیبار نگاه چند جفت چشم بود و ا ریبود. ز نیسنگ شیآن جا برا يفضا
داشت. به  ازیکرد و از آن جا دور شد. به هوا ن یدوست نداشت. عذر خواه

 .شیها یحوض، شمعدان

 یرا پ عادیتا م دیرفته، فرصت را مناسب د اطیح يوفا به سو دیکه د اشرف
 ماهرانه اش را به کار بست: استیاو بفرستد. س

 هیو  نیبر نیپسرم. اگه دوست دار نیخسته شد نکهیمثل ا عاد،یآقا م -
با صفاست. هوا هم االن خنکه،  یلیخ ن،یبنداز اطمونیبه ح ینگاه

 !ارهیسرحالتون م

ترك کردن آن جمع کسل کننده از جا بلند شد  ياز خدا خواسته برا عادیم
شد و در دل به خود  دهیدر رفت. نگاه اشرف به دنبالش کش يو به سو

کرد. اگر او  یسره م کیهر جور شده بود امشب کار را  دیاحسنت گفت. با
 کرد! یکار را م نیاشرف بود، ا

از  یکیوفا پشت  یکینشده بود. در آن تار اطیمتوجه آمدن وفا به ح عادیم
در متوجه  يصدا دنیشد اما با شن یهم نم دهیرفته بود و د اطیدرختان ح
منصرف شد.  عادیم دنیشد. خواست خود را نشان بدهد اما با د یآمدن کس

داد و  رونیب يهوف کشدار عادیداد دوباره با او روبرو نشود. م یم حیترج
به سمت آسمان  یشلوارش فرو کرد. سرش را کم بیرا در ج شیدست ها
 هم به جز او آنجاست: گرید یآنکه فکرش را بکند که کس یگرفت و ب
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نشد  هو؟ینردبون کجا رفت  يدختره  نیجا! ا نیا میافتاد يریعجب گ -
 رهیگ یهم م يا افهیگوشه باهاش حرفامو بزنم! عجب ق هی ارمیب رشیگ

 رمیگ نایکه بابا ا فی! حونهیکنه دختر شاه پر یندونه فکر م یمن! کس يبرا
 !نمیبب ختشویتا ر نجایا ذاشتمیانداختن! وگرنه عمرا دوباره پامو م

 نیچن یمستوف عادیم یعنیخنده!  ریبود بزند ز کیاز تعجب نزد وفا
زد!  یو بچگانه با خود حرف م یاز او داشت؟ چه قدر هم سطح یتصورات

 ! ششیبه ر آورد تا ببندد ریپسر بچه را گ نیاشرف هم گشت و گشت و ا

خواهد حرف بزند، حتما حرف  یکرد حاال که او به دنبالش است و م فکر
صاف کرد تا حضورش را اعالم کند و از پشت درخت  ییدارد! گلو یمهم

 بند آمد! تته پته کنان گفت: دنشیبا د عادیآمد. زبان م رونیب

 ن؟ی... بودنجایش... شما هم ا-

 شانه اش را داد باال: وفا

 !میجا با هم روبرو بش نیا دیبا شهیمتاسفانه! انگار همبله...  -

که دستپاچه شده بود و خودش را  عادی! ماطیاشاره کرد به حوض وسط ح و
 و گشادش کرد: دیاش کش قهیبه  یگم کرده بود، دست

 ! منم دنبالتون بودم.نیینجای! خوب شد که انکهیمثل ا -

 نفس گرفت: یبه آرامکنارش نشست.  یبه سمت حوض رفت و به آرام وفا

 شنوم! یم -
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که صد بار با  یرا دست پاچه کرده بود. جمالت عادیمنتظره م ریغ دارید نیا
 يگوشش، رو نییپا یجیآورد! با گ ینم ادیخود مرور کرده بود را حاال به 

 گردنش را خاراند:

کفش  هیکنم! پاشونو کردن تو  یراستش... من نتونستم خانواده رو راض -
 ... با هم!میکه... ازدواج کن

کرد جان کنده تا آن  ی. حس مرونیرا که گفت بازدمش را پرفشار داد ب نیا
سکوت کرد تا کنترلش را به  د،یاش را د ی! وفا که دستپاچگدیجمله را بگو

کرد، با چند قدم  یحرف زدن کالفه اش م ستادهیکه ا عادی. مردیدست بگ
 ار شینشست. تمام قوا گرشید يو گوشه خود را به کنار حوض رساند 

 را داشته باشند: ریتاث تیکرد جمالتش نها یجمع کرد و سع

که  مهیتو زندگ یوفا خانم! همونطور که من اون دفعه گفتم کس دینیبب -
 یلیتونم ازش دست بکشم! اما از طرف خانواده خ یخوامش و نم یم یلیخ

محروم  زایچ یلیازدواج نرم، از خ نیبارِ ا ریتحت فشارم تا ازدواج کنم. اگه ز
شما  میاشتکه اون دفعه با هم د یخوام! طبق صحبت ینم نویشم و من ا یم

 یلیشما خ طیشه شرا یم دهی! اما اونطور که دنیستیکار ن نیبه ا یهم راض
! من ازتون نیبا من ازدواج کن نیخوا یکه نم نیبگ نیتون یبهتر از منه و م

تا خانواده من هم از  نیستین یکه راض دیو بگ دیکارو بکن نیخوام که ا یم
 و منو راحتم بذارن! نییپا انیب طونیخر ش

نفس حرف زده بود و دهانش خشک شده بود. سکوت کرد. وفا داشت  کی
خواست همه کار  یداشت! از وفا م ییکرد. چه رو یم یرا حالج شیحرفها
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 یازدواج را نم نیدست بزند! اگر واقعا ا شیو برا ستدیبکند و خودش کنار با
 دیترس یخانواده اش؟ چرا م يجلو ستادیا یمرد نم کیخواست چرا مثل 
 که محروم شود؟ 

من  نیدون یشما از کجا م ا،ی! ثانستیمنم بهتر از شما ن طیاوال شرا -
دونم چرا،  ی! نمدمینرس جهیمخالفتمو اعالم نکردم؟ کردم اما مثل شما به نت

 انجام بشه! دیکار با نیکفش که ا هیخانواده منم پاشونو کردن تو  یول

 فکر گفت: یب عادیم

جلوشون! وگرنه چرا  نینستادیسفت و محکم وا دیمعلومه اونجور که با -
 !ادیبخوان دخترشونو به زور شوهر بدن؟ با عقل جور در نم دیبا

 پرده گفت: یب وفا

و بهتر از شما  نیدار يا یعال طیشرا ثیچون شما از نظر اونا از هر ح -
 من! يبرا ستین

 کرد و با انگشت اشاره خودش را نشانه گرفت: يخنده ا عادیم

که اومده دنبال  دنمید دیبابا! حتما شاهزاده سوار بر اسب سف دیمن؟ نگ -
 تا ببرتش! یبرف دیسف

از  ،یمهم نیبه ا ی! به نظرش مسخره بود وسطِ بحثدیخالف او وفا نخند بر
او را ادب  یهم خواست تا کم نیهم يحرف زدن! برا یبرف دیشاهزاده و سف

 داد: شیکوچک قرمز روبرو یبه شمعدان عادیکند! نگاهش را از م
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 گهیمنصرف کردنشون کردم. د يدختر همه تالشم رو برا هیمن به عنوان  -
و  نیکه مرد شد نیبه خانوادتون ثابت کن نیکه بتون نینوبت شماست! ا

هنوز  دمینه... شا ای نیریبگ میتصم تونیزندگ يبرا نیخودتون حق دار گهید
 ه؟یگوشیخواد و فقط به فکرِ باز یم یدونه چ یکه نم نیپسربچه ا هی

که  يکرد! طور یم شتریرا ب عادیبدن م يگفت دما یکه وفا م يکلمه ا هر
 گرفت: شهیرا پ يبه مرز انفجار رساندش! راه لجباز

کنم باهاتون ازدواج کنم  ی! من قبول منیپس خودتون خواست ه؟ینطوریا ا -
با من اصال  یکشه اصال! زندگ یانتظارتونو نم یخوب يزایکه چ نی... بدونیول

 !ستین یکارِ آسون

 زیذره هم منطق نداشت؟ چرا همه چ کیپسر  نیکالفه شده بود. چرا ا وفا
مع و جور کند و خودش را ج یکم نکهیا يگرفت؟ چرا به جا یم يرا به باز

 کرد؟ یم يتر باشد بدتر لجباز يجد

چطور خانوادتون رو از  نیباش نیبه فکر ا ایبچه باز نیا يبه جا ستیبهتر ن -
 ن؟یکارِ مسخره منصرف کن نیا

چند جمله هرچه  نی! به سرعت از کنار حوض بلند شد. با همشیبود برا بس
فکر کرده بود!  یو ب ریدلش خواسته بود بارش کرده بود! او را بچه و حق

 یکه نم ییبا صدا ستاد،یا شیتوانست تحمل کند. با فاصله روبرو ینم گرید
 توانست کنترلش کند:
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کارِ مسخره انجام بشه! حاال که  نیخوام ا ینه اتفاقا نظرم عوض شد! م -
! چرا که نه؟ هم تو خونه زن ستیبدم ن نمیب یکنم م یبهش فکر م شتریب

که باهاش عشق و  یداشته باش یسوگل هیسه، هم و بهت بر یداشته باش
 بودم؟ فتادهیفکر ن نیاصال من چرا زودتر به ا اد؟یبدش م ی! کیحال کن

 شیده ساله روبرو يپسر بچه  کیکرد  یوفا کم بود. حس م يبرا رتیح
سن  نیو چهارساله که تا به ا ستیپسرِ ب کیکند، نه  یو دارد لج م ستادهیا

با او، تنها اوضاع  شتریحرف زدن ب دیشد! فهم یذره پخته م کیحداقل  دیبا
آن  فحر یبلند شد و خواست ب شیاز جا نیهم يکند! برا یرا خراب تر م

 گفت: يسد راهش شد و با لحن مسخره کننده ا عادیجا را ترك کند که م

از سخنان گهربارتون بارم  کمی نیخوا یدان؟ نم زیشد خانومِ همه چ یچ -
 تا بهره ببرم؟ نیکن

 سرش را به عالمت تاسف تکان داد: وفا

 برم! نیاجازه بد -

 :دیکنار کش عادیم

استفاده  تونیخوش يمونده  یاز لحظات باق دیببر فیتشر دییبله بله! بفرما -
 !دیفتین یمستوف عادیم ریگ دیو دعا کن دیکن

 خورد سکوت کرد و به سرعت به داخل یخون خونش را م کهیدر حال وفا
نشده بود! آنقدر حرف زده بود اما هنوز  یهنوز حرصش خال عادیبرگشت. م
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مشت آب به صورتش زد و زمزمه  کیبود! به سمت حوض رفت و  يکفر
 کرد:

 نردبون! يافتاد ریگ -

به  شتریو تار تر کرد. ب رهیوفا ت يرا برا زیهمه چ عاد،یآنشب م يها حرف
 یحرف نم یبا کس ی. حتختیبه هم ر شتریبرد و ب یازدواج پ نیحماقت ا
بود!  ریچه گفته و چه کرده و تماما با خودش درگ عادیگفت که م یزد و نم

 عاطفه به سراغش آمد و خواست حرف بزنند، قبول نکرد و گفت: یوقت یحت

 !ستیگفتن ن يبرا يزیخودم حلش کنم. چ دیکه با هیا هیقض -

 شود، گفت: یمربوط م عادیدانست هرچه هست به م یکه م عاطفه

 نکرده؟ رییهنوز نظرت راجع به ازدواج با اون... تغ -

 جمله کوتاه جوابش را داده بود: کیتنها  وفا

 مخالفت سرسخت ترم کرده! يچرا! برا -

ختم شده  چیروزها با پدر زده بود به ه نیکه در ا ییکه تمام حرف ها نیا با
دست بگذارد و  يتوانست دست رو یبود، باز نم دانیم روزیبود و پدر پ
بار رفت  نیآخر ي! برازندیلبخند م شیبه رو یبماند که بدبخت يمنتظر روز

سنگش را  هک یآن پسر موجه یمستوف عادیم دیتا با پدر حرف بزند. تا بگو
 ! ستیزنند، ن یم نهیانقدر به س
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بچه  یلیخ شونی! استین یمستوف يآقا جون، هنوز وقت زن گرفتن آقا -
 ست!

 پُرش فراخ کرد: يابروها ریرا از ز شیاهللا خان چشم ها تیهدا

 ،یالک يبا بهونه ها یتون یهم آقا بود! نم یلیخ دمیکه من د ياون پسر -
 دختر! یبمال رهیرو ش یکیسر من 

کرد  یبود و استراق سمع م ستادهیپشت در ا ش،یمثل تمام دفعات پ اشرف
 یاحمق! هنوز داره جفتک م يخورد: دختره  یو در دل حرص و جوش م

منو  ره؟یگندِ دماغو بگ يِتو ادیم یک یپسره ازدواج نکن نیندازه! آخه اگه با ا
 نداره! اقتیخانومو جور کردم! ل دهیبگو که واسه اش پسر فر

اصال معقول نبود!  دمید شونیکه من از ا يآقا جون، برخورد ستیبهونه ن -
 آقا!  نینپخته و خامن ا یلیهنوز خ

 شیها شیبه ر یبا حرص گذاشت. دست ینعلبک ياهللا فنجان را تو تیاهد
 :دیکش

! فکر نکن من يازدواج در بر ریاز ز يخوا یکه م نهیهمه ادا واس ا نیا -
دونم چه مرگته  یرقمه مشکل نداشت! آخه نم چیفهمم! وگرنه پسره ه ینم

 یکه رو دستم بمون يخوا ی. نمیشوهر بکن دیتو دختر؟ اول آخرش که با
 نهخو نیام تو ا گهیتو، سه تا دختر د رِیکه غ یدون یکه؟ خودتم خوب م

شوهر بکنن! پس زودتر شوهر کن و برو تا نوبت به اونام  دیهستن که با
 برسه!
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 گریجمالت پدر، له و لورده شده و د یلیبار تر ریکرد زبانش ز یم حس
بفرستدش خانه بخت تا  خواست زودتر یخورد. پس پدرش هم م یتکان نم

خواست! پدرش  یباز تر شود! پس فقط اشرف نبود که حضور او را نم شیجا
درس و دانشگاه  دیکرد؟ ق یکه از گوشت و خون او بود! چه م یهم بود، کس

به آن تالش کرده بود؟ از وقت  دنیرس يکه انقدر برا یزد؟ دانشگاه یرا م
 یهمسر کس رفتیپذ یم ایکرده بود؟  دایو جانش زده بود تا به آن جا راه پ

 ينقطه تشابه هم با هم نداشتند؟ که انگار از دو کره  کی یبشود که حت
 متفاوت بودند! که انقدر از هم دور بودند!

 گفت: د،یاهللا خان که وفا را مسکوت د تیهدا

گم تا بهشون بگه که  یبسه! به اشرف خانم م يهرچقدر فکر کرد -
اشرف خانم کجاست،  نی! پاشو، پاشو برو ببرهیکه خ الشایجوابمون مثبته! ا

 الزم نداره؟ یکمک

حرام کند، از آن جا رفت. حق  گریکلمه د کیآنکه  یبلند شد و ب شیجا از
گذاشته بود  شانیکه اشرف پا به زندگ یاز وقت زیهمه چ دیداشت که بگو

و او را مقصر بداند!  دیایعوض شده بود! حق داشت که از اشرف خوشش ن
منطقش بلنگد و با احساساتش نسبت به  يحق داشت که در مورد اشرف پا

 نظر بدهد!  وا

کرد سِر شده  یبپرسند. حس م يآنکه از او نظر یانتخاب کردند ب شیبرا
 دهیوسط به چالش کش نیندارد. منطقش ا گرید یمخالفت يبرا ییکه نا

 دیبا ایبود هم ازدواج نکردن با او! اما  یشده بود. هم رفتن به دانشگاه منطق
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کرد و به  یبا او ازدواج نم ایرفت  یکرد و به دانشگاه م یبا او ازدواج م
 از دستش ساخته نبود!! يجا کار نیا گریرفت! عقل هم د یدانشگاه نم

انتخاب حلقه نشان  يبود تا برا رفتهینپذ عادیاصرار کرده بود، م دهیفر هرچه
 عادی! مردید. گفته بود خودش برود و هرچه دوست داشت بگوفا، با هم برون

 یمانده استفاده م یاز زمان باق دیها را نداشت! با يمسخره باز نیکه وقتِ ا
دست از سر کچلش  ،کند تا خانواده اش يکرد تا ضربه اش را بزند و کار

مو  یِحالِ آن دخترِ از خود راض دیازدواج کن! با ندیانقدر نگو گریبردارند و د
 شد! یگرفت تا دلش خنک م یرا م يوزوز

شان را  نیباتریو ز نیحلقه رفت و گران تر دیخر يبرا ییبه تنها دهیفر
 الیخیآمده، ب نییپا طانیهم از خر ش عادیانتخاب کرد! خوشحال بود که م

بدهد! با  یزندگ لیخواهد تشک یمارمولک شده و م ختِیر یآن دختركِ ب
 فاخوب است. و شیبرا یلیدر کنارِ وفا، خ عادیکرد بودِن م یخود فکر م

توانست پسرِ دردانه اش را جمع و جور کند!  یبود و م یدخترِ عاقل و مقبول
حالِ بچگانه اش، خارج  نیگرفت بزرگ شود و از ا یم ادیدر کنار او  عادیم

 شود. 

 نیاز آخرشهرستان شدند. وفا بعد  یراه يبردن حلقه، آن روز سه نفر يبرا
 چیکس، ه چیگرفت. حاال که ه یمهم میکه با پدر صحبت کرد، تصم يبار

 یصبر م دیداشته باشد، با یگذاشت او انتخاب یآمد و نم یجوره با او راه نم
و  یبود که هرچه چقدر هم آدم منطق دهیباور رس نیروزها، به ا نیکرد. ا

دهد که  یروزگار اگر بخواهد، چنان در منگنه و تنگنا قرارت م ،یباش یعاقل
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بود که  نیراه به نظرش ا نیتر ی! حاال منطقيبر یم ادیعقل و منطقت را از 
که  نیبود که نامزد شوند. ا نی. ااورندینگذارد دانشگاهش را از دستش در ب

مناسب  یمستوف عادیکه م همدپدرش بف یعنیبه مرور زمان، خودِ خانواده، 
در  يجا بچه باز کیداد!  یخودش را نشان م ،ییجا کی. باالخره ستیاو ن

برگ برنده  شیتا برا دیایب شیپ يزیچ نیبار چن کیبود  یآورد! کاف یم
 یمستوف عادیماند تا به همه نشان بدهد م یمنتظر آن فرصت م دیشود! با

 اش مانده! یبزرگ نشده و در ده سالگ

شد و  یحرص دنشیبا د ند،ینداشت حلقه را بب یلیکه تا آن لحظه تما عادیم
 کنار گوش مادرش گفت:

 مادر من؟  نیواسه ا ياوهَه! چه خبره! چقدر داد -

 سرزنشگر نگاهش کرد: دهیفر

 شه! یشنون بد م یوقت م هیآروم پسرم!  -

کرد،  یداشت حلقه را نگاه م یبه اشرف که چهارچشم يدیق یبا ب عادیم
 کرد: يظرن

 ...يدختره  نیچرتو پرتا نکن! واسه ا نیپوالتو خرج ا خودیب -

 دنیرفت! اشرف که با د شیبرا يو چشم غره ا دیکش يمعنادار سیه دهیفر
 آمده بود، گفت: فیدرشت سر ک يآن حلقه 

 !زمیعز ایوفا جان، دخترم، ب -
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اش که نم زده بود  یشانیبه پ یکه عرصه بر او تنگ آمده بود، دست عادیم
 :دیکش

 بزنم! نیسر به ماش هیمن برم  -

 ياز آن جا دور شد. جلو ند،یبگو يزیو اشرف بتوانند چ دهیقبل از آنکه فر و
نثار خودش کرد که چرا  راهیبود که با وفا روبرو شد. در دل بد و ب دهیدر رس
ماند و  یرا بلندتر برنداشته و مجبور است با او روبرو شود! اگر نم شیقدم ها

 نداشت! یمادر تمام يکرد بعدا سوال و جواب ها یسالم نم

شد.  قیدر چهره اش دق عادیسالم کرد. م یقدم شد و به آرام شیپ وفا
بسته بود. انگار  يروسر ریاز ز رهیاش را باال داده بود و با گ یفِرِ مشک يموها
 ياقرار نیاصال بد نبود. ا افهیبود. از نظر ق دهیلبش کش يهم رو یلب برق

عذاب  سزود احسا یلیخودش کرد اما خ شیآن لحظه پ عادیبود که م
 را گرفت: بانشیوجدان گر

 ! یفیرو ک یلیخ نکهیسالم! مثل ا -

دوباره سر و کله زدن با  ينگفت. حوصله  يزیباال انداخت و چ يشانه ا وفا
 يرا بچزاند! به در ورود چارهیاما کرمش گرفته بود تا ب عادیاو را نداشت! م
ماندن و رفتن مردد  نی. وفا بستادیا نهیزد و دست به س هیخانه از پهلو تک

 هنوز ادامه دارد. عادیم يکرد نطق ها یبود. حس م
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اده و ارزون بخر، اما س زِیچ هیشلوغش کرده! من بهش گفتم  یلیمامان خ -
 ایاطیاحت یب نیمن از ا یوقت فکر نکن هی! دمشیگوش نداد! منم تازه االن د

 ارزش! یب يحلقه  هی يهمه پول دادم برا نیکردم و ا

از آن جا چشم بر  يکه متوجه روبرو شدن آن دو شده بود، لحظه ا اشرف
کرد حتما رابطه شان  یداشت و در دل خوشحال بود. با خود فکر م ینم
 رود!  یم شیدارد خوب پ زیبهتر شده و همه چ یکم

 سر رفته بود، گفت: عادیم يکه حوصله اش از حرف ها وفا

 کنم. تموم شد؟ ینم يفکر نیچن ن،ینگران نباش -

 ستادهیا هیاشاره کرد که بق یتنه اش را از در کند و با دست به سمت عادیم
 بودند:

حالشو  دیرو دستتون کن متتونیگرون ق يحلقه  دیببر فیبله بله! تشر -
 !دیببر

داد  رونیاو رفت، وفا نفسش را ب یرا گفت و بالفاصله در را باز کرد. وقت نیا
 و با خود زمزمه کرد:

 چه قدر بچه ست! -

داد، با حسرت با  یبود و گوش م ستادهیمدت پشت در ا نیکه تمام ا عاطفه
 خود زمزمه کرد:

 کردم تا عاشقم بشه...  یم يوفا بودم! اونوقت هرکار يِ کاش من جا -
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اش را در هم  دهیکش ينشسته بود و انگشت ها ییرایاز پذ يگوشه ا وفا
 زیکرد چ یبود. حس م نینبود و سنگ فینشان ظر يزد. حلقه  یحلقه م
 نینداشت. اما دست کردن ا یانگشتش سوار شده. حس خوب يرو ياضافه ا

کرد  یرفتن به دانشگاه. عقل حکم م يدر شدن اجازه حلقه برابر بود با صا
 .اوردیدر ن دستشاز 

 نیبا فاصله از وفا نشسته بودند و گرم صحبت. اشرف از ا دهیو فر اشرف
 د،ید یخود م یو حکومت را در دو قدم دیگنج یاتفاق در پوست خود نم

نجات بدهد،  قیرا از آن دختركِ ناال عادیتوانسته است م نکهیهم از ا دهیفر
 بودند. دهیدر آسمان ها بود! هر دو به خواسته شان رس

 گفت: اشرف

نشه، خودتون  یطوالن ادیشون ز ينامزد نیخانم، به نظر من بهتره ا دهیفر -
 افته... یم ياتفاقا تو نامزد یلیخ ن،یدون یکه بهتر م

ما  الیام اشرف خانم. بهتره زودتر عقد کنن تا خ دهیمنم با شما هم عق -
انجامش  نی. هروقت که شما آماده باشمیندار یهم راحت بشه. ما مشکل

 ..میبد

گم. فکر نکنم که  یکنم و بهتون م یاهللا خان صحبت م تیپس من با هدا -
 فتهیب یاتفاق هیطول بکشه...  شونیپدر وفا هم دوست داشته باشه که نامزد

 نکرده اسم بمونه رو دخترش. يو خدا

 حت گفت:را الِیبا خ دهیفر
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نداره و قبول  یمشکل عادمیتمومه، م گهید هیقض نینه اشرف جان... ا -
 راحت باشه. التونیکرده. خ

 صورتش زد: يبه پهنا يلبخند اشرف

 .رهیکه خ شاالیا -

 نیکرد. بعد از ا دایدانشگاه رفتن پ يکرد، اجازه  یکه فکرش را م همانطور
کرد تا جلسات نرفته را، جبران  یتالش م یحساب دیکه نرفته بود با یمدت

 از او نداشت. یاستقبال خوب عادیکه م ییکند. به تهران آمد، جا

 گفت: نیزد و به نگ يا یطانیلبخند ش عادیم

شه! تو غصه نخور! اون حلقه  یدارم براش که کامل کله پا م ينقشه ا هی -
 شه! کامال برازندته! یمونه و مالِ خودت م یتو انگشتش نم ادیز

و چند  نیدوست چند لی. سهدیچرخ لیرا قطع کرد و به سمتِ سه لفنت
خواست پشتش بود  یساله اش بود، مثلِ برادرِ نداشته اش! هروقت کمک م

را  عادیلبخندِ معنادارِ م یوقت لیو خالصه، همه جوره در کنارش بود. سه
 کنجکاو شد: دید

خوان دردسر درست  یخوره که م یم ییبه آدما افتیشده پسر؟ ق یچ -
 کنن!

 !یخوب منو شناخت یلیپسر! خ قایدق -

 گذاشت: عادیم يشانه  يدستش را رو لیسه
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 تو کلته؟ یچ نم،یخب پسرِ شرور! بگو بب -

هم با دقت  لیگفت. سه شیبود را برا دهیکه با ظرافت کش ينقشه ا عادیم
 فه شد:کال عادیشد، م یگوش داد و به فکر فرو رفت. فکر کردنش که طوالن

 !یشد؟ غرق نش یچ -

 به خود گرفت: یمجهول يچهره  لیسه

 ،یچون داداشم ی! ولیکارو بکن نیا يخوا یم یچ يبرا دمیمن که نفهم -
 م؟یانجامش بد دیبا ی! خب، کارمینه نم

 زد: ییلبخند دندان نما عادیم

 !ییآقا یلیخ -

آمد تا به خوابگاه برود.  رونیکالسش تمام شد، از دانشگاه ب نیآخر یوقت
کرده بود و منتظر آمدنش بود. انتظار حوصله اش  نیکم نیداخل ماش عادیم

 ت،یآن همه جمع نیتوانست از ب عادیرا سر برده بود. باالخره آمد و م
 يو چهره  يفرفر يبدهد! مگر چندتا دخترِ درازقد با موها صشیتشخ

افتاده بود؟  عادیم رِیخواندند جز او که گ یدانشگاه درس م نیعبوس در ا
شد؟ مگر مغز خر  یبا او دوست م یهم باشد. چه کس دیتنها هم که بود! با

اشاره داد تا وارد  لیخورده باشد! قبل از آنکه طعمه از تله در برود، به سه
 عمل شود.

 يروز نیداشت. در واقع از فکر خسته اش بود که چن يخسته کننده ا روز
و  يبودند نامزد کرده  دهیهزار بار پرس شیها یساخته بود. هم کالس شیبرا
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 نکهیجوابشان را داده بود. آن ها هم از ا ،یلیم یاو با تکان دادن سرش با ب
ازدواج کردن،  لمد نیذوق است با هم پچ پچ کرده بودند! مگر ا یاو چقدر ب

 دانست؟ یذوق کردن هم داشت و او نم

که آمد  نیآمده بود. هم نییشانه اش شُل شده و پا يرو فشیک بندِ
سر  شیاز بازو یبه آسان فشیبه تنه اش خورد و ک يدرستش کند تنه ا

از  يهم باز بود چون مقدار شیها پیاز ز یکیافتاد. از قضا  نییخورد و پا
بود. قبل از آنکه خم شود تا جمعشان کند،  ختهیر رونیب فشیک اتیمحتو

بود خوش قد و باال که  يبرخورد کرده. پسر یه کسبه چ ندیبب ستخوا
 کرد: یم یداشت معذرت خواه

تنه  یبه کس نکهیشه بدون ا یجا شلوغه که نم نیشرمنده ام خانم! انقدر ا -
 !یرد ش یبزن

زانو  يوفا را جمع کند. وفا هم کنارش رو لیرا گفت و خم شد تا وسا نیا
 نشست:

 واقعا شلوغه. د،یحق دار -

 وفا را برداشت و به دستش داد: فیرا جمع کرد، ک لیتمام وسا یوقت پسر

 !نیمعطل شد ن،یخوام! شما هم معلومه خسته ا یبازم معذرت م -

کرد،  یشانه اش محکم م يآن را رو کهیرا از او گرفت و درحال فیک وفا
 گفت:

 .ادیم شیپ ست،ین یمشکل -
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 زد: شیخواست به راهش ادامه بدهد که صدا و

 خانم محترم؟ دیببخش -

 بینگاهش کرد. پسر دست به ج یو سوال دیپسر بود. به سمتش چرخ همان
 آورد. به سمت او گرفت: رونیب يبرد و کاغذ

 انیاومد منو در جر شیپ یوقت مشکل هیاگه  ن،یرو داشته باش نیا -
 !دیبذار

شد! منظورش از  دیناپد شیبپرسد، پسر از روبر يزیاز آنکه وفا بتواند چ قبل
به برگه انداخت.  یکل چه بود؟ چرا انقدر در نظر وفا مرموز آمد؟ نگاهمش

اسم و شماره اش را نوشته بود. خواست مچاله اش کند و پرتش کند دور. اما 
! آمد یدرست از آب در م شهیکه هم يمانع شد. همان حس قو یحس

داشت. کاغذ را  یتکه کاغذ الزمش شود! فعال نگه اش م نیممکن بود ا
 گذاشت و به راهش ادامه داد. فشیکداخل 

 برگشت: عادیم شِیبعد از انکه کار را به نحو احسن انجام داد، به پ لیسه

وقت   هی اد؟ینم شیپ یمشکل یرو انجام دادم. مطمئن یکه خواست يکار -
 شر نشه؟

 نبود، با خود حرف زد: لیسه يکه اصال حواسش به حرفها عادیم

 ... گورت کنده اس!يریگ یشماره م گهینردبون! د -

 تعجب کرد: لیسه
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 عاد؟یم یگفت يزیچ -

 خودش را جمع و جور کرد: عادیم

 نه داداش! حله! -

 گازش را گرفت. و

 

 چکسینه با ه شیها یحرف نزده بود. نه با شمعدان شیها یشمعدان با
بود که کلمات، رسوب کرده بودند در جانش.  ختهی. انقدر در خودش رگرید

شود  ختهیزبانش و ر يرو ندیآمد که بنش یآمد. دردِ دلش نم یحرفش نم
حرف زدن با آن ها تنگ شده بود.  ي. حاال بعد از چند هفته، دلش برارونیب

نبود، از فرصت استفاده کرد و به سراغشان رفت. در  اطیدر ح یکس یوقت
هم بهشان  يکرد، با لحن گرمش جان تازه ا یم رابیکه آن ها را  س ینیح
 اد.د یم

کردم،  یکه بهتون کم محل نیمن چطورن؟ حتما باهام قهر يخوشگال -
 ! نید یرو گذروندم، بهم حق م ییچه روزا نیاگه بدون یول

 قرمز کوچک را با انشت سبابه اش ناز کرد و ادامه داد: گلبرگ

شد از  یبود که م يو اون شدم! اگه راه عاقالنه ا نیدست ا چهیبدجور باز -
تن بدم به  دیکه با هیطوری طی... شرایکردم ول ینم غیشرش خالص شد، در

 حماقت!  نیا
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که بود  یعنیگرفت که زنگ در به صدا در آمد.  یآرامش م یداشت کم تازه
شده بودند را  زانیصورتش آو يکه تو یسمج يوقت روز؟ موها نیآن هم ا

شدند.  زانیاشتند و دوباره آودر راه افتاد. موها موج برد يعقب راند و به سو
حرف ها  نیدانست سمج تر از ا یبار. م نیبمانند ا شانیاجازه داد سر جا

 !اورندیهستند که پشتِ گوش، طاقت ب

اهللا ملک زاده. پدر خانه  تیهدا يبه همراه داشت برا یبود که پاکت یپستچ
 يآمد نامه ا یم شیکم پ یلیگرفت. خ لیخودش تحو نیهم ينبود برا

! پاکت را برگرداند و پشتش را خواند. از تهران بود. اسم و دیایب شانیبرا
باال انداخت و به  يشناخت. شانه ا یکه نوشته شده بود را نم یکس لیفام

خانه بود،  يریخانه بازگشت. پاکت را به سمتِ اشرف که در حال گردگ
 گرفت:

 آقاجون اومده. يبرا -

 یدلش م یلی. خدیاز آن نفهم يزیاما چ کنجکاوانه پاکت را نگاه کرد اشرف
 ياما از بد ماجرا، آن روز وفا همه اش جلو ستیداخلش چ ندیخواست بب

 بکند! یخبط بزرگ نیاو، چن يِتوانست جلو یچشمش بود و نم

چشم وفا، پاکت دست  ي. اشرف جلودیاهللا خان سر ظهر به خانه رس تیهدا
 نخورده را به همسرش داد:

 اهللا خان! تیشما اومده هدا يبرا -

 اهللا خان متعجب پاکت را پشت  و رو کرد: تیهدا
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 از تهرونه!  -

 مشغول باز کردنش شد. و

کرده بود تا کار کند  ایمه شیکه پدرش در شرکت برا یداخل اتاق عادیم
چرخان چرمش نشسته بود  یصندل يبود. رو فیسر ک ینشسته بود و حساب

 یو با خود مرموزانه م زیم يته، گذاشته بود روهم انداخ يرا رو شیو پاها
 گر،ی! تا چند ساعت ددیرس یخواست م یکه م يزی! داشت به آن چدیخند

توانست  یشد و م یراحت م يمو وزوز یِشر آن دختركِ از خود راض زا
 گرید ان،یجر نیا دنیکند! بعد از فهم یدوباره مثل قبل، آزاد باشد و پادشاه

برگ برنده  کی نیکنند! ا يداد او را مجبور به کار یبه مادر و پدر اجازه نم
فکر ها بود که در اتاق باز شد و پدرش  نیشد! در هم یاو محسوب م يبرا

 نییبرداشت و پا زیم يرا فورا از رو شیخورد و پاها کهیداخل آمد. از ترس 
 و تته پته کنان گفت: دیاش کش قهیبه  یانداخت! دست

 د؟یداشت ياومده! پدر گرام! جانم پدر گرام؟ امر یک نیبب -

فقط در حال وقت تلف کردن و  عادیبار هم م نیکه متوجه شده بود ا پژمان
 به ابروانش انداخت: یاخم ست،یمفت خور

سرت شلوغه و مشغول کار  یلیچون خ نیاومده پسرم! نب یک نینه نب -
 !ینیبب دیرو نبا یچیه ،یکردن
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نگفت! حق با پدرش بود! فقط  يزیا جمع و جور کرد و چخودش ر عادیم
 يکرد نه به درد یگذراند! نه کار م یدر شرکت م يخودیداشت وقتش را ب

 اش! قطع نشود.  یبیآمد تا پول تو ج یرفت و م یخورد! فقط م یم

 برامون؟ ارنیبابا جون! بگم قهوه ب نیبش ایب -

 در هوا تکان داد: یدستش را به عالمت نف ند،یآنکه بنش یب پدرش

! یکن یم یتلل یللیفقط  یکن یگه کار نم یم انیشا يخورم! آقا ینه نم -
شرکتِ!  نجایجا مهد کودکه؟ نه جانم! ا نیا يپسرم، نکنه فکر کرد نمیبب

اتاق مجزا ندادم! دادم تا کار  هیبهت  ی! الکیجا که کار کن نیا يایشرکت! م
 ا؟! هيبه خودت بد یتکون هی يخوا ی! اما انگار نميانجام بد

توانست  یکه در آن لحظه م يزیاش زد و تنها چ یبا صندل یچرخ عادیم
 وسط: دیرا کش دیدر دفاع از خودش بگو

 يخواستگار نیگرفتار ا هیکه چندوقت نیدون یبابا جون خودتونم خوب م -
 نیدون یشه! م ینم یشه و چ یم یمشغوله که چ یلیو ازدواجم! فکرم خ

 کنه!  یم ریدرگ یلیمهمه و آدمو خ یلیخ نا،یبحث ازدواج و ا نیکه ا

پسر هنوز پانزده ساله مانده بود  نیاز حرص خنده اش گرفته بود! ا پژمان
 یازدواج، فکرش را منحرف م يمسئله  دنیکش شیانگار! چطور داشت با پ

 اش انداخت: یبه ساعت مچ یکرد! نگاه

که تموم شد، شما دل  نایبحث ازدواج و ا نیا مینیخب! باشه! بذار بب لیخ -
کار  یبرم، کل دی! من بایتراش یم دیجد ينه، بهونه ها ایبه کار  يد یم
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کار  کمی ،يانجام بدم! توام اگه از استراحت کردن خسته شد دیهست که با
 کن!

توانست حالِ  ینم زیچ چیکه ه عادیرا گفت و فورا از اتاق خارج شد. م نیا
گذاشت و با خود  زیم يرا رو شیخوبِ امروزش را خراب کند، دوباره پاها

 حرف زد:

 شه! یتموم م میشه بابا جون! بدجور یتموم م يبه زود -

اهللا  تیکربال بود! هدا يآن جا خانه نبود، صحرا گریاز باز کردن پاکت، د بعد
وفا را به باد ناسزا و عکس ها، نتوانست خود را کنترل کند و  دنیخان با د

وحشت کرده بود، خود را  يصحنه ا نیچن دنیکتک گرفت! اشرف که از د
 انداخت تا شوهرش را آرام کند: انیبه م

 جان... نزن دختر رو!  تیآروم باش آقا! هدا -

را از  ییضربه ها نیچن دیدانست چرا با ینم یاما الل شده بود. حت وفا
 نیآمدن ا شیپدرش، نوش جان بکند؟ شوکه بود اما قبل از پ يدست ها

اهللا  تیگرفته بود! هدا دهیبه او گفته بود اما او ناد ییزهایاتفاق، حسش چ
 داغ کرده بود: یخان حساب

 !يکرد تمونیثیح ی! بایح یب يدختره  يآبرومونو برد -

ا خود ر د،یآ یحال شده و شوهرش هم کوتاه نم یوفا ب دیکه د اشرف
وسطشان انداخت که او هم چند ضربه نوش جان کرد اما توانست مردِ 

 رام کند. یاش را، کم یوحش
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 !یکن یآروم باش آقا! صورتت سرخ شده، االن سکته م -

 گفت: شوهرش

دونستم آخرش  یبه دانشگاه رفتنش نبودم! م یراض زایچ نیهم يبرا -
 شه! یم ينطوریا

 يآرام گرفته بود، لنگ لنگ خوران عقب رفت و رو یاهللا که کم تیهدا
و چشمان سرخش، از حدقه  دیچک یم شینشست. عرق از سر و رو نیزم

 .رونیزده بودند ب

 یپدر، کرخت شده بود و دلش م يرحمانه  یب يها انهیدختر از تاز بدنِ
 شود. هوشیو ب فتدیب نیزم يخواست همانجا، وسطِ سالن دراز به دراز رو

را به دست  یکیآب آورد.  وانیدو به آشپزخانه رفت و دو ل به اشرف
 یبود. م دهیترس ی! حسابختیرا در حلقِ دختر ر يگریشوهرش داد و د

خواست از دستش راحت  یشوهرش، وفا را بکشد! درست بود که م دیترس
! دیایاش ب ینیاز ب ینبود خون یبه مرگش نبود! راض یشود، اما هرگز راض

بلند کرد و دهانش را  نیفرصت استفاده کرد و وفا را از زمن از یهم يبرا
 گوشِ او برد:  کِینزد

 . برو تا من باهاش حرف بزنم!هیعصبان یلیبرو که آقا جونت خ نجایزود از ا -

رساند. با زور خود را  اطیکه داشت، خودش را به ح یجان يبا ته مانده  وفا
بود و هوا رو به  زییکرد. پا آبِ خنکِ آن فرو يبه حوض رساند و سرش را تو
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گرمش بود، انگار مرداد ماه باشد، ضلِ گرما  یلیرفته بود اما او که خ یخنک
 !زانیو عرق ر

فرش افتاده بودند را جمع کرد و نگاه  يکه پشت و رو رو ییعکس ها اشرف
باعث شده شوهرِ مهربانش، انقدر تند خو و خشن  ز،یچه چ ندیکرد تا بب

 شود!

آن. در آن عکس ها، وفا بود و  کیشد  یعکس ها، ته دلش خال دنید با
را از دستِ آن پسِر خندان رو  يزیاز آن ها، وفا چ یکی. در بهیغر يپسر

 ...گرید يبه هم بودند و در عکس ها کینزد یلیعکس، خ کیگرفته بود. در 

 نشایارتباط دارد و آبرو برا یهم اول مثلِ شوهرش فکر کرد. که وفا با کس او
 چیکه به عکس ها دقت کرد، متوجه شد ه شتریب ینگذاشته. اما کم

 بهیغر کیکه انگار با  ستیو چهره اش طور ستیوفا ن يِ از سو یتیمیصم
 هشد جیشد! گ یم دهید گرید ییزهایروبه رو شده! اما در چهره آن پسر، چ

از  دیبکند! با یتوانست استنتاج یبود که نم ختهیبود. انقدر فکرش به هم ر
 .دیپرس یم دیبا د،یپرس یخودِ دختر م

وفا را  ،یهمان عکس ها را به خانواده خودش هم نشان داد تا حساب عاد،یم
 تینها یخورده، ب کهیکه  دیمادرش را د يچهره  یکند. وقت تیثیح یب

به دروغ به او گفته  عادیکه م ییلذت برد. مادرش زود باور بود و با حرف ها
 ماجرا صحت دارد. نیبود، باور کرد که ا
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 گهید یکیاز کجا مطمئنم؟ خودش بهم گفت مادرِ من! گفت من  یگ یم -
 خوام! یخوام، تورو نم یرو م

 يخوب مشخص نبود، مادرش هم دو سه بار لیسه يعکس ها، چهره  در
آن  دینفهم نیهم ي! براشیبود؛ آن هم چند سالِ پ دهیاو را ند شتریب

وفا  نکهیاست، دوستِ پسرش! از ا لیسهکه در عکس کنار وفاست،  يپسر
نقشه بر آب شده بود،  شیتو زرد از آب در آمده و تمام نقشه ها نطوریا

 و افسرده شده بود: احتنار یلیخ

شه کرد. دلش با  یکار م یبود، اما خب، چ یدختر عاقل یلیشد! خ فیح -
 شه که زور کرد! یاست، نم گهید یکی

 شد: یحرص عادیم

 ه؟یشد زور کرد سرکار عل یبود، م گهید یکیچطور دلِ من با  -

 نازك کرد: شیبرا یپشت چشم دهیفر

 نبود پسرم!  قتیبود که ال یدلِ تو با کس -

 باشه؟ قیما قیطرف ال نیاونوقت از کجا معلوم، ا -

 حوصله اش از سوال جواب شدن سر رفته بود: دهیفر

 ناراحتم پسرم؟ ینیب ی! نمیپرس یچه قدر سوال م عاد،یاِ م -

 :دیلبش کش يبه گوشه  یدست عادیم

 !میمنم به زندگ ن،یبرس تونی! شما به ناراحتنمیب یم نمیب یم -
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 يکه حس کرد دارد به سو دهیکنار مادر بلند شد و کتش را برداشت. فر از
 رود، هول کرد: یم نینگ

 ا... کجا؟ -

 بخورم! ییهوا هی رونیرم ب یم -

 ام عوض شه! هیکم روح هی میذار منم آماده شم با هم برا... خب، پس ب -

تواند مادرش را  یدانست االن نم یبه سنگ خورده بود و م رشیکه ت عادیم
 گفت: یمنصرف کند، با کالفگ

 باشه مامان! زود آماده شو! -

 یحیپدر بدون آنکه توض  نکهیبود. از ا ری. دلگامدین رونیتا شب از اتاق ب وفا
 یعنیکرده بود! تمام مدت با خود فکر کرده بود،  يرفتار نیاز او بخواهد، چن

با او  يکار نیچن دینداشت! پس چرا با یخصومت یاو که با کس ست؟یکار ک
هم  یمطلوب ي جهیتکردند؟ انقدر فکر کرد که سر درد گرفت اما به ن یم

 ... !عادی! مدیرس

گذشته بود، اشرف آمده بود و با هم حرف زده  انیاز آن جر یکم یوقت
کنار هم نشسته بودند و  ،یو غرض یناراحت چیبار، بدون ه نیاول يبودند. برا

آنکه او را محکوم کند، گوش داده بود! وفا  یحرف زده بودند و اشرف هم ب
 استفادهکم از آن  یلیخوب هم دارد که خ يرو کیزن،  نیا دیآن روز فهم

کرده بود که  یناحق دیاطرِ او، امروز کتک هم خورده بود! شاکند! به خ یم
 ساخته بود. يانقدر از او در ذهنش آدم بد
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به سرش  ياز خود به او داده، فکر يبود آن پسر شماره ا دهیکه فهم اشرف
 زده بود:

سوتفاهم ها رو با آقا  ادیافتاده، ب یاتفاق نیبهش زنگ بزن دختر! بگو چن -
 جونت حل کنه!

 بود: دیاما هنوز ناام وفا

که  یدرست باشه! کس ل،یکنم اصال اون شماره و اسم و فام یفکر نم -
درست گفته  نارویبا من راه بندازه، مگه امکان داره ا يا يباز نیخواسته چن

 باشه؟

حرفاتو به  نیبده به خدا! منم ا دتوینداره! ام يزنگ زدن که ضرر هیحاال  -
 شه! یم یچ مینیدم تا بب یآقاجونت انتقال م

زنگ زده بود و در کمالِ  یرمضان لیهم همان کار را کرده بود. به سه وفا
که آن روز به هم برخورد کرده  يخودش بود! همان پسر ،يبهت و ناباور
خورد و  کهیوفا اول  يحرف ها دنیاز شن لیرا گفته بود. سه انیبودند و جر

انداخته بود،  هکه پسرِ شرور را يا يافتاده بود! پس آن باز عادیم ادیبعد به 
به وفا نگفت. نخواست دوستش را بده کند.  يزیچ عادیکار بود! از م نیا يبرا

آبرو  یب ،یموضوعِ الک کیداد دخترِ مردم سر  یاما وجدانش هم اجازه نم
سوتفاهم را برطرف کند  نیکند تا ا یالزم باشد م يشود! گفته بود هرکار

 را وا بکند! شیاسنگ ه عادیرفت تا با م یاما قبل از آن، م

 جوش آورد: د،یشن عادیکه تمام ماجرا را از زبان م لیسه
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 !یینازِ شستت! چقدر آقا ؟يبال رو سر نامزدت آورد نیپسر؟ تو ا یچ -

 جواب داد: د،ید یکه خود را حق به جانب م عادیم

کردم باهاش! فقط چندتا عکس گرفتم و  کاریبال، انگار چ یگ یم نیهمچ -
 باباش، تا از شرش خالص شم! قتل که نکردم! يفرستادم برا

 يضربه ا شیپا يرو عاد،یمتوجه ساختن م يبا کف دست به نشانه  لیسه
 زد:

از پدرش کتک  چارهیب يدختره  يکرد يکم از قتلم نبوده کارت! کار -
 يبازم کار نم،یحاال بگو بب بره! تشیثیبخوره، تو خونه حبس بشه، آبرو ح

 ؟ينکرد

 زد: يپوزخند لیسه یِبه سادگ عادیم

 ؟يپسر! کدوم کتک خوردن؟ اون گفت توام باور کرد يچه قدر تو ساده ا -
کارو کرده که دل تو براش بسوزه! آره، از  نیداداش من، دروغ گفته! ا نیبب

 !ادیبر م يزیچ نیاون نردبون، همچ

به عالمت تاسف  يشده بود، سر دیناام عادیکه از سر عقل آمدن م لیسه
 تکان داد:

اومد آدم  یمن باور دارم که اون دختر راستشو گفت! بهش نم یول -
 ،يدار يبرنامه ا نیدونستم چن ی! اگه میباشه! حاال هرچ ییدروغگو

 نیتونم تو ا یدرست، اما شرمندتم! نم یکردم! برادرم یکمکت نم چوقتیه
 زنم! یرم و با پدر دختره حرف م یکنارت باشم. م گهیار دک
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تالشش  نیشود؛ آخر یدارد نقشه بر آب م شیتمام نقشه ها دیکه د عادیم
 را هم به کار بست:

 ... لمشهیول کن پسر! گفتم که اون ف -

که  یکرد. وقت یاز کنارش بلند شد و خداحافظ يگریبدون حرف د لیسه
 تنها شد، فکرها افتادند به جانش! با خود زمزمه کرد:

 راست گفته؟ کتک خورده؟  یعنی -

 دوباره حق را به خود داد: اما

تونه اون نردبونو بزنه آخه! اصال... کتکم خورده باشه! نوشِ  یم ینه بابا! ک -
 ! عاد؟یجونش! تورو سننه م

 يکرد و برا یخانه وفا طرا تا  یکه داده بود، راه طوالن یطبق قول لیسه
و  یسنت ياهللا خان که مرد تیصحبت کردن با پدرش، اجازه خواست. هدا

 هیکه آن پسر را تا خانه شان کشانده و همسا نیبود، اول بخاطر ا ریسخت گ
توانست  فکرد اما اشر یبدخلق دند،یرا به خانه شان د بهیغر يها آمدن مرد

که از لحاظ بلوغ  يپسر یرمضان لیزنانه اش، او را آرام کند. سه استیبا س
اهللا خان صحبت کرد و  تیبا هدا یمنطق یلیبزرگ تر بود، خ عادیاز م يفکر

تصادف بوده و  کی زیرا. گفت همه چ عادیاز م ریرا گفت، به غ انیتمام جر
ازدواج کردن  ياقانع شد اما، بر يدخترش، پاك است! مرد هم تا حد

 عجول تر شد! ،یمستوف عادیترش با مدخ
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رفت، وفا از  یم يدر ورود يِشد و به سو یداشت از راهرو رد م لیسه یوقت
 آمد: رونیاتاق ب

 د؟یکن یلحظه صبر م هی ،یرمضان يآقا -

 :ستادیراه ا ي انهیم لیسه

 بله چشم!  -

تر شد.  کیتکان داد و چند قدم به او نزد ياحترام سر يبه نشانه  وفا
پدرش  يتوانستند برا یبه سالن انداخت، دخترها نبودند و نم ینگاه

 کرد. یاز او تشکر م دیکنند. با ینیخبرچ

! دیهمه راهو از تهران اومد نیا ه،یقض نیممنونم که بخاطرِ روشن شدنِ ا -
 کنم. یلطفتونو فراموش نم نیا

از وفا در ذهنش داشت،  یخوب ي نهیزم شیاول، پ داریکه از همان د لیسه
 زد: ینیلبخند نمک

 یمشکل ست،یکه ن يزیو نذارم بخاطر چ امیم بود ب فهینکردم. وظ يکار -
حل شده  هیقض نیپدرتون قانع شده باشن و ا دوارمی. امادیب شیبراتون پ

 باشه کامال.

حل  بایتقر انیجر نیا نکهیکرد. با ا دییبا تکان دادن سر، حرفش را تا وفا
دارد تا  ازیکرد ن یدر ذهنش خانه کرده بود که حس م ید، اما سوالشده بو

 حلش کند.
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 ؟یمستوف عادیخودشه آره؟ م -

را  عادیخواست م ی. نماوردین شیکرد به رو یخورد، اما سع کهی یکم لیسه
و پرسشگرِ وفا،  رهیشد از نگاهِ خ یهم نم یاما از طرف ندازد،یدر دردسر ب

 سوال ندهد.  نیبه ا یداد جواب حی! ترجختیگر

شه! بازم به خاطرِ  یم ریبرم! تا برگردم تهران، د گهیمن د ن،یاگه اجازه بد -
 خوام! یعذر م ز،یهمه چ

 رهیگذاشت. خ رهیدستگ يکه خواست در را باز کند، وفا دستش را رو نیهم
 گفت: رگذاریتاث ل،یدر چشمانِ سه

 گم! یبهش نم يزیخوام بدونم، چ ی! فقط منیلطفا جوابِ سوالمو بد -

 خودش را گرفت: میندارد، تصم ییراه در رو دیکه د لیسه

 عادیخراب بشه! م عاد،یخوام رابطه ام با م یلطفا، نم نیریبگ دهیاز من نشن -
 لجباز و غده! یلیفقط خ ست،ین يپسر بد

 برداشت رهیدستگ يتکان داد. دستش را از رو دییتا يسرش را به نشانه  وفا
و رفتنِ او را در  ستادیدر ا يرفتن داد. وفا هم در آستانه  يو به او، اجازه 

 تماشا کرد. در دل با خود گفت: ،يزییغروبِ پا کی

 ده ساله! عادِیم ،يپس تو بود -

زد و با  یدر چشمانش زل م دیپدر رفت. با يرفت، به سو لیاز آنکه سه بعد
 گناه بودم! یگفت: من ب ینگاهش به او م
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 یخوردند و گل م یم وهیاهللا خان کنار هم نشسته بودند و م تیو هدا اشرف
پدرش  يِلبها يدوباره خنده رو ان،یشنفتند! بعد از آن جر یگفتند، گل م

 يو چهره  دیوفا، پدرش ابرو در هم کش دنِیبود و خانه، خانه شده بود! با د
اما او  ندیبنشوفا تعارفش کرد کنارشان  دنیبه خود گرفت. اشرف با د يجد

 گفت به او! یجمله م کی دینخواست. فقط با

 نکهیقبل از ا ن،یبراتون تجربه شده باشه و بعد از ا نیا دوارمیآقا جون! ام -
 !نیحکمِ اعدام ند ن،یبپرس یسوال

در هم گره  شتریرا ب شیکه هنوز دلش با او صاف نشده بود، اخم ها پدرش
 زد:

و عقد  نیخر یحلقه م نیریهفته م نیافته، تو ا ینم ییاتفاقا نیچن گهید -
 نداره! یدخل گهیدونه و خودت، به من د ی. بعد از اونم شوهرت منیکن یم

داشت، نه؟ هرچه  يبودن، درست رفتار کردن هم حد یبودن، منطق دهیفهم
گفت، باز همان آش بود و همان کاسه! نتوانست  یکرد و هرچه م یم

از آن  یمتفاوت يکه حس ها یکنترل کند و با لحن شهیخودش را مثل هم
 گفت: خت،یر یفرو م

واقعا متوجه  یعنیباهاش ازدواج کنم؟  نیخوا یاتفاق بازم م نیبعد از ا -
 يِ بود؟ برا یمستوف عادیکه با ما راه انداختن، کار م يا يباز نیا نینشد

از دستم خالص شما بده بشم و  شِیبزنه، پ نیمنو ببره، منو زم يِ آبرو نکهیا
که خانواده اش بهش  يا یازدواج زورک رِیاز ز نکهیا يکارو کرد! برا نیبشه ا
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 یمن با کس نیش یم یآقا جون... شما واقعا راض یعنیکردن در بره!  لیتحم
شما  یعنیکرده؟  یاحترام یحد بهم تهمت زده و ب نیازدواج کنم که تا ا
 ن؟ید یم یآدم نیدخترتون رو به چن

 يزد، حرف ها ینم یانداخت و حرفِ اضاف ینم انیاشرف خود را به م اگر
دور  يرا برا یتیموقع نیگذاشت، اما محال بود اشرف، چن یرا م رشیوفا تاث

 اش، از دست بدهد: یساختن وفا از خانه و زندگ

موضوع  نیروحشم از ا عادیآقا م چارهیوفا جان؟ ب یزن یم هیحرفا چ نیا -
 ؟یکن یخبر نداره، طفلِ معصومو چرا گناه کار م

 زن...! نیگذاشت، ا یزن نم نیاش را به چهارچوب در چسباند. ا یشانیپ وفا

 يگفت و خدا یزد و م یخانوم به من زنگ م دهیاگه خبر داشتن که فر -
اومد و تموم شد دخترم،  شیپ يزیچ هیزد!  یرو به هم م يناکرده، نامزد

ها.  یبگ يزیبه نامزدت چ ینکن یعقل یوقت ب هی. رینگ شویپ گهیتوام د
اهللا  تیگم هدا یکشن! دروغ م یشن پس م یم مونینکرده پش يخدا

 خان؟

پوست کنده بود را  شیکه اشرف جانش برا یبیاز س یاهللا خان برش تیهدا
 گفت: د،یجو یآن را م نکهیا نیبه دهان گذاشت و ح

انگار  م،یکن یجا چالش م نیرو هم هیقض نیگه، ا یاشرف خانوم راست م -
 اومده. باشه دختر؟ شیپ يزینه انگار که چ

 اش نداشت. یرا در زندگ یچهار حرف يکلمه  نیا چاره،
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خوشحال و خندان بود و راحت  ست،یازدواج منتف ي هیکه قض نیاز ا عادیم
 يِ رو ند،یمجبور نبود وفا را بب گرِید نکهیگشت! از ا یخودش م يِراحت برا

بار از پس مشکالتش، خودش بر آمده بود، البته،  نیاول يبند نبود! برا شیپا
 !فشیاز راه کث

 دیاز گردش با دوستانش به خانه برگشت، مادر و پدرش را د یشب وقت آن
 کنند.  یدر جوار هم نشسته اند و طلبکارانه نگاهش م ییرایکه در سالن پذ

 کرد: يکند، خنده ا توانست حالِ خوبش را خراب ینم زیچ چیه 

 ن؟یمرده؟ چرا انقدر ناراحت یغرق شده؟ کس اتونیشده کشت یچ -

 را گرفت: شیکه پژمان جلو دیبگو يزیخواست چ دهیفر

 !میاختالط کن يچند کلمه ا عاد،یآقا م نیبفرما بش -

 بدنش را کش و قوس داد: یبا خستگ عادیم

 !م؟یعالمه اختالط کن هیشه االن من برم بخوابم، فردا با هم  ینم -

 بود: يجد پژمان

 .ستین يخبر زامیچ نیاز خواب و ا م،یحرف بزن دیاالن با نیهم -

 مبل انداخت: ينگرفته بود، تنِ خسته اش را رو يرا جد هیکه قض عادیم

 ن؟یبهم بگ نیخوا یم یمهم زیچه چ نمیبب نیحرف بزن نییبله بله، بفرما -

 :ردیفوران احساساتش را بگ يِنتوانست جلو دهیفر
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کرده  تیترب يطور نیمن تورو ا عاد؟یم يکرد يکار نیتو چطور چن -
 بودم؟

 مادرش شوکه شده بود، گفت: رمنتظرانهیکه از رفتارِ غ عادیم

 ه؟یشیچه خبر شده؟ چرا مامان انقدر آت هیچ -

موضوع را  نیداد ا نانیهمسرش را به سکوت دعوت کرد و به او اطم مانیپ
 کند: یحلش م

که به خونه ملک زاده ها بفرسته،  يچندتا عکس داد يصدر يتو به آقا -
 درسته؟

 :دیکش یبود داستان از چه قرار است، هوف دهیکه تازه فهم عادیم

 کارو درست انجام بده! هیدهن لق! آخر نتونست  يِصدر يا -

 نه؟ ای يتو فرستاد -

هشون نشون بدم دخترشون چه جور خواستم ب یآره، من فرستادم! م -
 تا حواسشونو جمع کنن! ه،یدختر

 انداخت: انیدوباره خود را به م دهیفر

. من يخانواده اش برد يدختر مردمو جلو يآبرو عاد،یم يکرد يکار بد -
 کرده بودم؟ دستم درد نکنه! تیپسر ترب يجور نیا

که متوجه شد همسرش در حال حرص خوردن است، دستش را در  پژمان
 دست گرفت و او را به آرامش دعوت کرد. بعد رو به پسر کرد:
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بهم؟ پسر  زهیر یم زویهمه چ يتو، چجور يایفکر یب عاد؟یم ینیب یم -
 ؟یو بزرگ ش يبردار اتیبچه باز نیدست از ا يخوا یم یآخه تو ک

 گاه سرش کرد: هیهم حلقه زد و تک انگشتانش را پشت سرش به عادیم

 یمن ب يکارا ست؟ین يفکر یمجبور کردن من به ازدواج با اون دختر ب -
 فقط؟ هیفکر

 جوش آورد: یکم پژمان

 یبهش؟ م يو تهمت زد يبراش پاپوش درست کرد ییجورا هی یدون یم -
 نارو؟یا یدون

 خواست خودش را لو بدهد، گفت: یکه نم عادیم

با اون پسره  دمیکردم که د یم بشیپدرِ�ِ من؟ من فقط تعق یچه پاپوش -
 ! قهیرف

 آسش را رو کرد: پژمان

 ل؟یتوئه، سه یمیبا اون پسره که از قضا دوستِ صم -

رفت تا قورت داده شود، سنگ شد و وسط راه ماند! پدر از  یکه م یدهان آب
 آن که فکر کند لب باز کرد: یبود؟ دوباره ب دهیجا فهم

 !يناکس! آخر کارِ خودتو کرد لِیسه يا -

 گفت: تیبا جد پژمان
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چه  دمیکردم و فهم يریگیبه من نگفته! خودم کاراتو پ يزیچ لیسه -
رو راه  يباز نیکه ا ییتو یمردمو مقصر نکن، مقصر اصل ی! الکيزد يگند

 ! یختیمردمو ر يِو آبرو یانداخت

 در آمده بود، از مبل بلند شد: یکه حرصش حساب عادیم

 رم اتاقم! یمن م -

 دستِ مردانه اش گرفت: نیهم بلند شد و مچِ پسر را محکم ب پژمان

 يکه کرد يکار يِبار، پا نیپسرم! ا یفرار کن یتون ینم گهیبار د نیا -
حرفِ آخرمه!  نی. ایکن یدختر عقد م نیهفته با ا نی! تو همیستیمیوا

 وگرنه... 

نتوانست خودش را نگه دارد. تمام خونِ بدنش به صورتش هجوم  گرید عادیم
 زد: ادیو فر دیکش رونیحرکت محکم از دستِ پدر ب کیآورد. دستش را با 

پول تو  ای ؟یاز ارث محرومم کن يخوا یشه؟ باز م یم یچ نستمیاگه وا -
ترسونه  یمنو نم دات،یتهد نیا گهیخب محروم کن، نده! د ؟يند مویبیج

کنم! حرف آخرِ  ینردبون ازدواج نم يدختره  نیخان! من با ا مانیجنابِ پ
 !نهیمنم ا

خواست راهش را به سمت اتاقش  عادیهم مثلِ پسرش جوش آورد. م پژمان
 و راهش را بست. ستادیا شیکج کند که پدرش جلو

 !رونیب ير یمن، م ياالن از خونه  نیهم -
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 خود را به آن دو رساند:اوضاع بدجور قمر در عقرب است،  دیکه د دهیفر

 کرد، شما ببخشش! یپژمان جان! بچگ ایکوتاه ب -

را پر از حرص  شانیها نهیبودند و س ستادهیهم ا يروبرو عاد،یو م پژمان
 کردند. یکرده بودند و به هم با خشم، نگاه م

کاراشو به  تیشه و مسئول یبزرگ م ایکرد!  یهر چه قدر بچگ گه،یبسه د -
 کنه! یگم م یخونه و زندگ نیگورشو از ا ای ره،یگ یعهده م

 شوهرش را گرفت: يشانه ها دهیفر

 شه! یکه نم يطور نیآخه ا زم،یآروم باش عز -

 را هل داد به کنار: عادیم و

 زود باش برو تو اتاقت! ،يستادیجا وا نیهنوز که ا -

 نیبود، ا یکفرش در آمده بود و از دستِ پدر بدجور شاک یکه حساب عادیم
 گرفت: میآنکه فکر کند تصم یبار هم ب

 کنه! یگم م یخونه و زندگ نیپسرِ نادونتون، انتخاب کرد! گورشو از ا -

تمام  ،یکه از شدت ناراحت دهیکج کرد. فر ،یراهش را به سمت در خروج و
 رو به شوهرش کرد و با التماس گفت: د،یلرز یبدنش م

 پژمان! کنم یدق م یپژمان! نذار بره، من از نگران -

 حرفش بود: ياما همچنان رو پژمان
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 !ارهیچقدر دووم م نمیبذار بره، بب -

 شود، با دنبال پسر راه افتاد: یاز شوهرش گرم نم یآب دیکه د دهیفر

گفت، تو چرا پر به  يزیچ هی تیآخه بابات تو عصبان عاد؟یم ير یکجا م -
 !ـــعادی! ميپرش داد

 و رفته بود. دهیدر را محکم به هم کوب عادیم

و دلخور  یاز پدرش عصبان يگذراند. به قدر لیآن شب را، کنار سه عادیم
 لیرفت. سه لیرا با خود نبرد و با آژانس تا خانه سه نشیماش یبود که حت
درس و کار آمده  يکرد، خانواده اش شهرستان بودند.  برا یم یتنها زندگ

برد.  یپ وضاعبه وخامت ا د،ید شانیکه او را با آن وضعِ پر لیبود تهران. سه
 يمورد عالقه  یدنیبپرسد به آشپزخانه رفت و نسکافه، نوش يزیانکه چ یب
آن را داغ  ل،یهم با کماِل م عادیگذاشت. م شیرا درست کرد و جلو عادیم

به  ی. وقتاوردیحالش را جا ب یبود که توانست کم يزیداغ مزه کرد. تنها چ
برد که مغزش تا آخر  یکرد، گمان م یآمده بود فکر م شیکه پ یاتفاقات

 يها یانقدر در سخت چوقتیسن ه نیخواهد شد! تا به ا یشب، متالش
 ست،یدغدغه چ ست،یدانست استرس چ یبود، نم فتادهین ریگ یزندگ

با هم قرار گذاشته بودند  ا،ی. حاال انگار تمام احساسات بدِ دنستیسردرد چ
: ندیزنان بگو قهقههو  رندیاو بگ از یحالِ اساس کیتا به سراغش بروند و 

 ! یمستوف عادیبسه! حاال نوبتِ دراومدن از دماغته م يبرد ضیهرچه قدر ف
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و  دیترک کبارهیو حرف نزند، به  زدیکه عادت نداشت انقدر در خود بر عادیم
 :رونیب ختیکلمات را ر

وقتِ  یدونم ک یبودا، نم ریسرش شلوغ بود و درگ شهیماهم  هم يِبابا نیا -
 من و گندش در اومد! يِکرد، افتاد دنبالِ کارا دایآزاد پ

چه قدر  عادیم ز،یبود اوضاع از چه قرار است و ن دهیکه تازه فهم لیسه
 کند. يزیر رونیب عادیساکت ماند تا م ست،یکفر

 يباز يشده از نسکافه را دستش گرفته بود و با آن باز یفنجان خال عادیم
 کرد!  یکار، اعصابش را آرام م نیکرد. ا یم

عکسا، کلک  ي هیقض نیشد! اِ اِ اِ... قرار بود ا یو چ میکرد یفکر م یچ -
برعکس شد! بابائه پاشو  یهمه چ هویشد؟  یچ يدینردبونو بکنه ها...! اما د

! رونیما ب یاز خونه زندگ یش یگم م ای ش،یریگ یم ایکفش که  هیکرده تو 
 ...واون گندِ دماغ رمشیتونم بگ یجوره، نم چیه دمیمنم که د

کار  نیبا ا لیداد اما نشکست! سه يبلند يکه صدا دیکوب زیم يرا رو فنجان
 تکان خورد!  شیدر جا

 گرفت: شیپنجه ها نیرا ب شیموها عادیم

در خدمت شما هستم  نجا،ی! حاالم ارونیب شونیگم شدم از خونه زندگ -
 خان! لیجناب سه

اش جا خوش  يکنار يخودش، به سمت او که در کاناپه  ياز کاناپه  لیسه
 دوستش نهاد: يشانه  يکرده بود، خم شد و دستش را رو
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 !ریکم ترمز بگ هیآروم باش پسر!  -

که دو طرف سرش را قاب گرفته بودند، به  یدستان نیسرش را از ب عادیم
 سمت روبرو باال آورد:

 کنه! به لطفِ اون.. یترمز مرمزم افاقه نم گهی! دلیچَپ کردم سه -

اش  يبعد يرا در جمله  دیکش یکه در وجودش شعله م یحرص تمام
 :ختیر

 یگرفت یم يمن بود ي! تو جارونینردبون!! بابام منو از خونه انداخت ب -
 ؟یگرفت یناموسا م و؟یکس نیچن

کرد به آرامش  یدوستش را ماساژ داد و سع يبا دستش، شانه  لیسه
 دعوتش کند:

تو و بابات شکراب  نیهمه سال، ب نیپسر، بعد از ا ياریجوش ب يحق دار -
باشه  یراه هی دیفکر کن، شا یمنطق ایکم ب هیکرده، اما  تیعصب نیشده و ا
 . يازدواج در بر نیا ریاز ز یکه بتون

 پرخاشگر شد: عادیم

 کردم؟ یبه نظرت اگه بود من نم -

که راهش نبود!  يکه تو کرد ين برادرِ من، آخه اون کاربازم فکر ک -
 بعدشم...
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فراخ، به  ياما با چشم ها عادیمردد بود. م يبعد يگفتن جمله  يبرا لیسه
 !دیچه دارد بگو ندیچشم دوخته بود تا بب لیسه يلبها

باشه...  يدختر بد ادیبه نظر نم ،یگ یکه تو انقدر ازش بد م ياون دختر -
 ...یعاقل و منطق یلیبه نظر من که خ

کاناپه بلند  يعجوالنه، از رو یحرفِ دوستش را قطع کرد و با حرکت عادیم
 شد:

 هیچ یدون ی! آره اصال مریوال! خجالت نکش! توام طرفِ اونو بگ يا -
 عادیشعوره، اونم م یرزل و ب ایدن نینفر تو ا هیداداش؟ همه خوبن، فقط 

 !هیمستوف

را ترك کند که دو قدم  لیسه يرا گفت و کتش را برداشت تا خانه  نیا
 را باال برد: شیرا گرفت و صدا شیبازو لینرفته، سه

من زرِ مفت  يشعور، بلند شده برا یب ي! پسره نمیسرجات ب نیبش ریبگ -
 زنه! یم

 يحرکت او را رو کیدرشت تر و بلند قد تر بود، با  عادیکه از م لیسه
آمد، چه برسد به حرف  یاز زور حرص، نفسش در نم عادید. مکاناپه نشان

 !شیها

 يدیبه ستوه در آمده بود، اخم شد عادیم يها يکه از دستِ بچه باز لیسه
رفت،  یبه او کرد و فنجان ها را جمع کرد و همانطور که به آشپزخانه م

 گفت:
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 يآره  ای! رهیآخرتو بگ میمثلِ آدم فکراتو بکن، فردا تصم نیامشبو بش هی -
 نه! ينه  ایآره باش، 

 يکشش بحث و کشمکش نداشت، رو نیاز ا شیب گریکه امشب د عادیم
اش گذاشت.  یشانیپ يو ساعدش را رو دیسه نفره دراز کش يهمان کاناپه 

 .زمیتو سرم بر یخاک هی دیواقعا با گهی! دلِیدر دل با خود گفت: حق با سه

بر جانش  یو پدرش صورت گرفته بود، ترس عادیم نیکه ب یکه از بحث نینگ
را از  عادیتوانست م یافتاده بود، ساعت ها نشست و با خود فکر کرد. نم

هم پول و پله اش را از  عادیتوانست اجازه بدهد که م یدست بدهد. البته، نم
با هزار  ار عادیخورد؟ او م یپول، به چه دردش م یب عادِیدست بدهد! م

ه بود و نقشه داشت با او ازدواج کند تا به تمام ثروتش به چنگ آورد یبدبخت
 ی! نمافتی یم يراه تازه ا دیشد به آن برسد، با یبرسد. اما حاال که نم

 شیبرا گیمثلِ ر عادیرا، از دست بدهد! م یبره گ نیبه ا یتوانست منبع مال
خوب و گران  ياو را به جاها د،یرس یکرد، به سر و وضعش م یپول خرج م

داد! بعد از آنکه  یاز دستش م دیچشاند. نبا یرا به او م یرد، لذت زندگب یم
قرار گذاشت تا نقشه اش را با او در  ییبا او جا د،یرس یمناسب ي جهیبه نت

به  زیهم استقبال خواهد کرد و همه چ عادیبگذارد. مطمئن بود م انیم
 خواهد رفت! شیپ یخوب

 ، چشمانش گرد شد: نینگ شنهادِیپ دنیبا شن عادیم

من اومده بودم  ؟یچ یعنی یدون ی؟ باهاش ازدواج کنم؟ م نینگ یچ -
 خوام قبول کنم باهاش ازدواج کنم! یبهت بگم که نم
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 گرفت: شیرا در دستها عادیم يدستها نینگ

 خوام بگم! یم یچ نیگوش بده بب -

و دست به  دیکش رونیاو ب يِبود، دستانش را از دستها یکه حرص عادیم
 شد: نهیس

 !دییبله بله، بفرما -

 کرد: یگانیجمالتش را با نینگ

باهاش ازدواج  یکن یقبول م ،ياریدلِ پدر مادرتو به دست ب نکهیا يبرا -
 نیتام ياعتمادشون جلب شد و توام خودتو از لحاظ اقتصاد ی. وقتیکن

، کردم شیشسته رفته! من طراح ينقشه  هی نمی! ايد یطالقش م ،يکرد
 مونه با تو! یاجراش م

و  ندازدیراه ب يو زار هیگر نیدهانش باز مانده بود! توقع داشت نگ عادیم
 آن دختر شود! اما... کینزد یحت دیعنوان نبا چیبه ه دیبگو

 ؟يا يتو جد نینگ -

فکر کردم!  زی! من به همه چعادیداد م یبود که نجاتت م یتنها راه نیا -
 ! نهیکه برامون مونده، هم یتنها راه

 يهمه برا نیشده بود! او ا ریدلگ نیشده بود. از نگ يجور کیدلش  عادیم
گفته بود ازدواج کن!  یبه چه راحت نیازدواج نکردن عز و جز زده بود، اما نگ

 کرد؟ ینم يذره هم حسود کی یعنی
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پروراند،  یرا م ییزهایاالن دارد در ذهن چه چ عادیزد م یکه حدس م نینگ
 به خود گرفت: یلحن ناراحت

 یکی شِیمن آسونه تو رو بفرستم پ يبرا ينگاهم نکن! فکر کرد ياونطور -
بدون بابات  ي... اما مگه تو نگفته بودستی! اصال هم نستینه، ن گه؟ید
  ؟ياریبدونِ پول دووم نم ؟یبکش یسخت یتون ینم ينگفته بود ؟یچیه

 غلط کردم که گفتم!  -

اش را  ینیب یکند، الک سیرا خ شیکه با هزار زور توانسته بود چشمها نینگ
 :دیباال کش

ممکنه! من  ریکردن غ یپول زندگ یمثلِ تو ب یکس يِ... براینه! حق داشت -
به  یفکر افتادم! وگرنه من اگه کنارِ کس نیتورو نجات بدم به ا نکهیا يبرا

 ...یمن يفقط شاهزاده ! تو عادیکنم م یاز غصه دق م نمت،یجز خودم بب

 نیساده لوح، دلش به حالِ نگ عادیخود را گذاشت و م ریتاث شیحرفها
شد و باز هم همان لحظه و  کیلمس دستانش نزد يبار او برا نیسوخت! ا

 گرفت. میفکر تصم یب

. باهاش مید یرو انجام م یکه تو گفت ي! همون کارنینکن نگ هیگر - 
صد بار ازم بخواد طالقش بدم! تو  يکنم روز یم يکنم، اما کار یازدواج م

 شه اون نردبون! یبدبخت م یلیبا من، خ یزندگ

را هماهنگ  يروز کی د،یآ یدانشگاه به تهران م يوفا برا یشد وقت قرار
بودند، به خانه  دهیکه کش يطبق نقشه ا عادیکنند بروند و حلقه بخرند. م
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 نیفرزندِ سر به راه و مت کیبرگشت از پدر و مادرش عذر خواست و مثل 
! در ادرخ نخواهد د یاتفاقات نیچن گریرا قبول کرد و قول داد د زیهمه چ

 یم چارهیآزار دادنِ دخترِ ب يکه در دلش داشت هزاران نقشه برا یحال
 شد.  یرفتند اجرا م یم دیخر يکه برا ياز آن ها، روز یکیکه  دیکش

اش را  يدود نکیمنتظر ماند. عدانشگاه نگه داشت و  يفاصله، جلو یکم با
دادن  صیدهد. البته تشخ صیسرش برد تا راحت تر بتواند او را تشخ يباال

معروف و طرز قدم برداشتنش، کار  يبا آن موها يآن دختِر قد بلند و ترکه ا
بود!  گذاشته نیذره ب ریکه تمام حرکاتِ او را ز يعادیم ينبود برا یسخت

شد. وفا آهسته سالم کرد و  ادهیپ نیشود از ماش یم کینزد دیکه د نیهم
 ای ندیجلو بنش ردیبگ میهم همان کار را کرد. قبل از انکه وفا تصم عادیم

 زد: هیبه آن تک یباز کرد و با ژست خاص شیدرِ عقب را برا عادیعقب، م

 !يراحت تر ینیعقب بش -

زد. در  هم نشست و استارت عادیچون و چرا قبول کرد و نشست. م یب وفا
که  يدختر گر،یو با چشمِ د دییپا یچشم جاده را م کیبا  ر،یتمام طول مس

از صورت و  یاش، قسمت ییخدا يفرخورده  يعقب نشسته بود و موها
 ست،ین میزیچشمِ چپش را پوشانده بودند. در دل با خود فکر کرد: بد چ

 هیبه  دینردبون باالخره با نیازش نبرم که! ا یفیک چیشه زنم بشه و ه ینم
 ینیوفا سنگ نیح نیزد! در هم یطانیش يبخوره واسم! و لبخند يدرد

 قیعم یگره زد! نگاه نهیدر آ عادینگاهش را حس کرد و نگاهش را به نگاهِ م
 کردهبرداشت را کرد که او حس  نیاز نگاهش ا عادیکه م يو پر معنا. طور
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 کینگاه که دلش را  یِاز آن تالق ! بعددیایقرار است سرش ب ییچه بالها
 نهیجلو و آ خِیبه مقصد، م دنیبه او نگاه نکرد و تا رس گریکرده بود، د يجور

 با او نداشته باشد! یگونه ارتباط چشم چیبغل شد تا ه ي

دست  شیکه برا عادیبود. م ستادهیاتوبوس به انتظار ا ستگاهیکنارِ ا نینگ
کرد تا  لیتنه اش را ما میکار، ن نیاز ا بعد عادیتکان داد، او را شناخت. م

در دست  ی. وفا اما اصال در باغ نبود! کتاب کوچکندیعکس العمل وفا را بب
لب با خود زمزمه  ریزدر آمد و  عادیداشت و مشغولِ مطالعه آن بود. حرصِ م

 کرد: االن چه وقت کتاب خوندنه آخه نردبون!

 يایکرد، از دن عادیبه م یرمسوار شد و در را بست و سالمِ گ نینگ یوقت
از  یبا بدجنس عادیشد. م رهیشد و به جلو خ دهیکش رونیشعر و احساسات ب

که آماده کرده بود را اجرا کند.  یتا حرکت ستیچشم وفا را نگر يگوشه 
 آن نشاند: يِرو یکوچک يرا گرفت و بوسه  نیدستِ نگ

 عشقم! يخوش اومد -

هم فشرده. اما در ظاهر همه  يِرو شیشدند. لبها کیوفا به هم نزد يِ ابروها
 یکه م هیهمون ه؟یدختره ک نیکرد: ا یرا درونش خال هیبود. بق نیاش هم
مگه قبول  ه؟یرفتارا چ نیا یِمعن اد؟یخوامش؟ چرا داره با ما م یگفت م

اصال درکش  اچر ه؟یکارا چ نیا یپس معن م؟ینکرده بود که با هم ازدواج کن
شه؟ چرا انقدر  یم کیتو نظرم کوچ شتریکنه ب یم يکنم؟ چرا هرکار ینم

 خامه؟
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نشان نداد و فکر کرد تا رفتارِ  یوفا عکس العمل یبه طالفروش دنیرس تا
نگاه کند  نیآنکه به نگ یشدند، ب ادهیپ نیاز ماش یکند. وقت دایمناسب را پ

 ستش را جلو برد:خودش را به او رساند و د نیبه سمِت مغازه راه افتاد. نگ

 م... نی! من نگمیآشنا نشد -

 زد: یچیحرفش را ق عادیم

 معشوقه من! -

در هوا مانده و وفا قصد ندارد آن را بفشارد، آن را  نیدستِ نگ دید یوقت
 تر کرد. کیرا به خود نزد نیگرفت و نگ

اش را  قهیوفا را کش آورد. با انگشتِ اشاره، کنار شق يلبها يپوزخند
 گفت: یم يزیچ دیخاراند. با

 ست؟یبچگانه ن يادیکارتون ز -

 داغ کرد دوباره: عادیم

 ،یبکنن بچگانه ست دانا خانوم، فقط شما خوب هیبق ياز نظرِ شما هرکار -
 !تهیشما حال

افسارش را رها کرده و هر آن ممکن است دختر  عادیم دیکه د نینگ
 گفت: رد،یشود و نقشه شان نگ مانیپش

 بهتره من برم! عاد،یگه م یراست م -
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محکم تر دستش را گرفت و در  عادیبردارد و دور شود که م یخواست قدم و
 شد: رهیصورتش خ

 !ير یبعد م م،یخر یحلقه مونو م -

 رو به وفا گفت: و

 ! دییسرکار خانم! قدم رنجه بفرما دییبفرما -

دهد و  یانجام معکسش را  عادیم دیکه متوجه شده بود االن هرچه بگو وفا
پسركِ  نینگفت و وارد مغازه شد. ا يزیچ گریکند، د یم شهیپ يلجباز

 کرد. یکم کم ادب م دیتخس را با

پر زرق و برق و  يحلقه ها دنیبا هم مشغول د عادیو م نیکه شدند، نگ وارد
که  نیاز ا شیانداخت. ب یم یاجمال یشدند. وفا هم نگاه متیگرانق

خنده اش گرفته بود. مثال قرار بود آن ها ازدواج کنند، اما  رد،یحرصش بگ
 کرد!  یمعشوقه اش حلقه انتخاب م يداشت برا عادیم

 نکرده، گفت: یوفا انتخاب دیفروشنده که د مردِ

 مدنظرتونه؟ یخاص زیچ -

 خوام. یساده م زِیچ هی حاینه، ترج -

 فروشنده گفت: مردِ

 د؟یخوا یهمسرتون هم م يبرا -
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مشغول بود  نیبود و با نگ ستادهیقدم فاصله از او ا کیکه با  عادیبه م وفا
 اشاره کرد و گفت:

 کنن! یجدا انتخاب م شونیا -

نامزد است، متعجب به وفا  نیبا نگ عادیفروشنده که فکر کرده بود م مردِ
 چشم دوخت:

 همسرتون هستن؟! شونیا -

دانست او  یدش هم نمنگفت! راستش خو يزیباال انداخت و چ يشانه ا وفا
 !ست؟یچ هیقض ست،یهمسرش است، ن

 لب گفت: ریکرد، ز یرا نگاه م عادیفروشنده که هنوز با تعجب م مرد

 چه خوش اشتها! -

 گفت: عادیرا که کردند، م انتخابشان

 گه؟ید نشهیخوام. گرونتر یمدل م نیاز ا -

چشم به وفا نگاه کرد. وفا هم نگاهش کرد  يسوال، از گوشه  نیا دنیپرس با
 پسركِ تخس؟ نیبود ا یتا از رو برود، اما مگر از رو رفتن

 جواب داد: فروشنده

 هم پرفروشه! مبارکتون باشه! یلیبله، خ -

 دید یبه سمتِ وفا آمد و وقت عادیم دند،یرا خر شانیاز آن که حلقه ها بعد
 است، گفت: کاریب
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 ؟يشد؟ انتخاب کرد یچ -

 نه.  -

 حوصله سرش را تکان داد: یب عادیم

 چرا اونوقت؟ نکنه... -

 اضافه کرد: طنتیش با

 ؟يمنتظر من بود -

 به خود گرفت: يا يجد يچهره  وفا

 نه.  -

 به خود گرفت: يا یناراض يکالفه شده بود، چهره  دنیکه از نه شن عادیم

 !میخر ینم ،يخوا یباشه اگه نم -

 زل زد و رك جوابش را داد: یمستوف عادیمخمورِ م يدر چشمها وفا

 خوبه. دیسف يساده  نگِیر هیخواستم.  یاگه چاره داشتم، نم -

 قبول کرد و به فروشنده گفت: يفور عادیم

 گفتن. شونیکه ا یهمون -

 :دیپرس دیبا ترد فروشنده

 ست باشه؟ -

 نظر داشت: ریوفا را ز ثانهیخب عادیم
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 ساده استفاده کنم تا به وقتش...! يحلقه  نیاز ا دیبله ست! فعال با -

خودش افسوس خورد.  يفرستاد و در دل برا رونیصدا ب ینفسش را ب وفا
 شده بود.  بشینص يزیداشت و چه چ ییچه آرزوها

و نه وفا، منتظرش نبودند. مثل  عادیکه نه م يبود. روز دهیعقد، فرا رس روز
نداشتند و خوشحال نبودند. وفا  جانیه شیخوشبخت و عاشق، برا يِزوج ها

 یم ییعقدها نیاز متفاوت تر یکیعقد  نیشک ا یکرد، ب یبا خود فکر م
دو  دنز وندیاست. چطور ممکن بود، به هم پ دهیبه خود د خیشود که تار

 بود اصال؟ یآدم از دو قطب مخالف؟ شدن

 يده شد. بعد از ان هم خانوا یتهران برگزار م ياز محضر ها یکیدر  مراسم
عروس را  ند،یآ یعروسش به تهران م يخواست حاال که خانواده  یداماد م

 يبدهد. خانواده  کیش ياز رستوران ها یکیدر  يپاگشا هم بکند و ناهار
خان رفته  اهللا تیخواهر هدا يملک زاده روز قبل به تهران آمده و به خانه 

زده و همه را بلند کرده بود که زودتر آماده  يداریبودند. صبح زود، اشرف ب
به رنگ کرم  يوفا مانتو و شلوار يبه محضر برسند. برا ازدهیشوند تا ساعت 

آمد و  یبه او م یلیروشن که خ یبه رنگ صورت یبود به همراه شال دهیخر
 یدست يشگریدر آرا هوفا ک يکرد. دخترعمه ها یم حیچهره اش را مل

را هم  شیکردند و موها ادهیصورتِ وفا پ ياشتند روداشتند، هر چه هنر د
کامل  یرژ گلبه کیکردند که با  شیبرا يدخترانه ا شیلخت کردند. آرا

 وفا از دور فرستاد: يبرا يشد. فروغ که از خواهرش بزرگتر بود، بوسه ا

 !فتهیپس ن دنتیازت! خدا به داد داماد برسه با د میساخت یچ -
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فقط  فتت،یکوچک وفا نشست. الزم نبود پس ب يلبها يرو یتلخ لبخند
 بود! یکرد، کاف یمعشوقه اش را دعوت نم گریکرد امروز د یلطف م

 نشانیرا به دسِت وفا دادند، در دل واقعا خوشش آمد و تحس نهیآ یوقت
 کرد، اما در ظاهر فقط گفت:

 تو زحمت. نیافتاد یلیممنونم دخترا، خ -

 شسته بود، گفت:به دلش نن فیتعر نیکه ا ماهیفر

 ی! بابا دختر مثال روز عقدته. نه ذوقيعاشقتم وفا که انقدر ذوق دار یعنی -
 ! ینه استرس يدار

مرتکبش  گر،ید يکه تا چند یاسترس داشت از حماقت یکه نداشت، ول ذوق
 شد. یم

 خواهرش زد: يبه پهلو يضربه ا فروغ

استرس استرس! بذار  نیگرفت ادی یه هی! چرهیانقدر بگو بذار استرس بگ -
 باشه.  لکسیدختره ر

 وفا شده بود، گفت: يِبایکه محو صورتِ ز ماهیفر

 یازون وحش يجور هی. ادیبهت م یلیصافم خ يموها ما،یخودمون یول - 
 ده! ینشونت م حیو مل ارهیبودن درت م

 و فروغ گفت: دیخند ماهیبه حرفِ فر وفا
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نداره!  یکه دوم هیا طهیسل چارهیب نیبودن، انگار ا یوحش یگ یم نیهمچ -
 خوبه وفا انقدر آرومه!

صورتش افتاده بودند را  يکه تو شیاز موها يبا انگشت طره ا ماهیفر
 :چاندیپ

نشون  یآدمو وحش يچهره  ،یو مشک زیر يجور نیفر، اونم فرِ ا يکال مو -
که خودتون  یخوب! جذاب و ... همون یِبدا، وحش يایده! نه ازون وحش یم
 !نیدون یم

 خواهر کوچکتر رفت: يبرا يچشم غره ا فروغ

 یاز من سرش م شتریب زایچ نیتو ا یول کترهیتروخدا، از من کوچ نیبب -
 خودش! يبرا هیشه! اعجوبه ا

 که از او کوچکتر بود، گره زد: ماهیفر يدستش را دور شانه  وفا

خوبه. آدم  یلیکه به نظر من خ طونهیکم ش هیدختر، فقط  نیخانومه ا -
باشه و بتونه احساساتشو بروز بده و حرفاشو  طونیشر و ش يجور نیا دیبا

 !ينشون ند یچیتو خودت و ه يزیرو بر یهمه چ هیبزنه. چ

زد. نسبت  یبار بود که وفا انقدر راحت از خودش با آن ها حرف م نیاول نیا
تر بود و بهشان اعتماد داشت.  یمیبا آن دو از همه صم ل،یفام ي هیبه بق

 حرف زدن از خودش راحت تر بود. شیبرا ن،یهم يبرا

 به وفا چسباند: شتریخودش را ب ماهیفر
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ده!  یوفا جون، آدم سرشو به باد م ستیخوب ن طونمیشر و ش يادیز -
 یم یسع میلیاتفاقا من انقده دوست دارم مثلِ تو خانوم و با وقار باشم! خ

 تونم!  ینمکنما، اما بازم 

 گفت: فروغ

داره، آروم و  يبد یجور خوب هی طونشیشر و ش گه،ید جورهی یهر ک -
 نینشده، انقدر ا لیذل ماهِیفر يا ن،یجور! بسه انقدر حرف زد هی نشیمت

داشته  يآقا دوماد انرژ يعروسو به حرف نکش خسته اش نکن. بذار برا
 باشه.

 خودش را از وفا جدا کرد و گفت: ماهیفر

مصرف  يزنه و انرژ یوفا چه قدر حرف م يانگار ،يانرژ یگ یم نیهمچ -
 کنه!  یم

 یدر زد. اشرف بود که شاک یحرف، هر سه به خنده افتادند که کس نیا با
 منتظرشان بود:

 د؟یشنف یگل م دیگ یگل م نیدخترا ساعتو نگاه کرد -

 :دیداد، از جا پر یساعت که ده را نشان م دنیبا د ماهیفر

 شد! یمنم فرج يِبرا دیشد! من برم حاضر شم شا ریوَچوکم، د خاك -

 رونینثار سرش کند، از اتاق ب يرا گفت و قبل از آن که فروغ ضربه ا نیا
 .دیپر
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که از مادر با خود  یدخترها رفتند تا آماده شوند و وفا تنها شد، عکس یوقت
 صورتش گرفت و زمزمه کرد: ياز خانه آورده بود را جلو

بگذره، نه معلومه  يشم که نه مشخصه قراره چجور یم یوارد راهدارم  -
کاره  چیمن ه يدیمامان، د يبشه. خودت شاهد بود یخواد تهش چ یم

تالشمو کردم، کتک خوردم،  ومدمیبه حساب ن یچیکه ه نیبودم. با ا
 دمیاز آقا جون شن ییرو تجربه کردم که تا حاال نکرده بودم. حرفا ییزایچ

نگفتم و  یچیبود، اما ه نیبودم. برام سنگ دهیسال نشن ستیب نیکه تو ا
از  یکم هی! اگه پسره دمیترک یگفتم، م یتو خودم! اما اگه به تو نم ختمیر

گفتم  یبا هم جور بود، م اتمونیکم روح هیبود،  هیبهم شب يلحاظ رفتار
. میساز یم یشم و با هم زندگ یم یکنم، وارد زندگ ینداره، قبول م یبیع

شه گذاشت حماقت! درسته  یازدواجو، فقط م نیکه اسمِ ا هیجور طیشرا اما
هولِ  هیکه  اشرف خانوم منو تا لبِ پرتگاه کشوند اما  آقا جونمه که با 

 !نییخواد پرتم کنه پا یمحکم، م

. شروع از تمام! کنارِ هم، انیشروع از پا یشروع. نوع د،یشا ایتمام بود،  گرید
بود که خودشان  یبزرگ ي نهیآ شانیعقد نشسته بودند. روبرو يسر سفره 
گفت: من  یشد و در دل م یهنوز هم باورش نم عادی. مدندید یرا در آن م

 شویوزوز يوهانردبون که م يدختره  نیکنم؟ من کنارِ ا یم یدارم چه غلط
 ریو ز ژامهیبا پ دیاصال؟ با دمیکار دارم؟ چرا کت شلوار پوش یصاف کرده چ

دختره  نیچرا ا دم؟یاومدم! چرا انقدر به خودم رس یشدم م یپا م رهنیپ
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تو چشماش زل  هیاز چند ثان شتریتونم ب یکنه؟ چرا نم ینگاه م قیانقدر عم
 بزنم؟

را  دیتور سف لیخواست خطبه را بخواند. دختران فام یآمده بود و م عاقد
و قند را  دیایتا ب و وفا گرفته بودند و منتظر عاطفه بودند عادیسر م يباال

گشت  ینبود! اشرف مثلِ مرغ سر کنده به دنبالِ عاطفه م شیدایبسابد اما پ
 کرد! یو لعنتش م

که  یکن یم يکار يفقط بفهمم دار ؟یکجا رفت يگور به گور يدختره  -
 گوشت! ذارمیبزرگتو م کهیمراسم بهم بخوره، ت نیا

 يرفت که نقل به دست داشتند و مسخِ چهره  هیسراغ محدثه و مهد به
 بودند. محدثه گفت: عادیم

 وفا! ی! خوش به حالِ بهیچه قدر دامادمون خوشگله مهد -

تر شده  يمسخره شان کفر يحرف ها دنیبود و از شن یکه عصبان اشرف
 دخترها گرفت: ياز بازو يزیر شگونیبود، ن

 ن کجا مونده؟خواهرتو نیا دینیبب دیحرفا بر نیا يبه جا -

 عاقد در آمد: يصدا

 شروع نکنم؟ -

 ناچارا گفت: اشرف

 حاج آقا! دیکم کم شروع کن گهیچرا د -
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 یاش را پاك م یشانیکه دستش بود، پ یاز استرس مدام با دستمال عادیم
که متوجه حالِ پسرش شده  دهیشده بود. فر سیخ گریکرد که دستمال د

 بود، به سراغش رفت و کنار گوشش گفت:

 .يچقدر استرس دار دنیخودتو جمع و جور کن پسرم، همه فهم -

 لب جنباند: یحرص عادیم

 رم؟یاز شما اجازه بگ دیاسترس گرفتنم با يبرا -

نکرد و  لهیپ گرید ست،ین شیاعصابش سر جا عادیکه متوجه شد م دهیفر
تفاوت کنار  یبه وفا که ب ینگاه عادیبه دستش داد. م دیفقط، دستمال جد

 نشسته بود انداخت:

 ؟یلکسیتو چرا انقدر ر -

 جواب داد: یزد و به آرام يپوزخند وفا

 .ادیبه نظر م نطوریظاهرا ا -

 زد: هیکنا عادیم

 پس! ستین یکیظاهرو باطنت  -

کند، عاقد شروع به خواندن کرد  دایادامه پ شانیاز آن که صحبت ها قبل
 شیکرد صدا یم یسع کهیرف در حالوارد شد. اش مهیکه عاطفه هم سراس

 باشد، گفت: نییپا

 ! خب کوش؟ياریتا کله قندو ب میمعطل تو بود ؟يکجا بود -
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وحشت زده به مادرش نگاه کرد. اشرف چشمانش را درشت کرده و  عاطفه
 کله قند بود! يدر جستجو

 از دستم افتاد و خورد... ومدمیشد مامان... داشتم از پله ها م زیچ -

 :دیپشتِ دستش کوب يِرو اشرف

 یوجب میکله قند ن هیبگم؟ از پس  یخاك بر سرم! آخه دختر من به تو چ -
 ! ؟يومدیبر ن

 به خود گرفت: یمظلوم ي افهیق عاطفه

 ...امیخواستم ب یکه نم دمیمامان، به خدا انقدر ترس دیببخش -

خانم رفت تا  دهیفر يِچرخ داد و به سو شیرا در کاسه برا شیچشمها اشرف
و  عادیکه سرِ کله قند آورده بود، به م ییاز بال ی. عاطفه راضدیرا بگو هیقض

 ! نیمحاله خوشبخت بش گهیوفا زل زد و در دل گفت:  د

 دهیکرد. فر یداد و ابراز ناراحت حیتوض دهیفر يرا برا انیتند و تند جر اشرف
 گفت: یگرفت، به آرام یرا راحت تر م زینبود و همه چ یکه مثلِ او سنت

 يزیچ هیتا بق میاریکه شده. بهتره صداش رو در ن هینداره، حاال کار یبیع -
 نگن. 

و  یسرشون نسابن براشون خوشبخت يخانوم، اگه قند باال دهیآخه فر -
 باره! ینم يشاد
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کله قند،  کی دنیفکرش تا آن جا رفته بود که نکند بخاطر نساب اشرف
را راحت  الشیخ دهیخراب شود و وفا دوباره آوار شود سرش! فر شانیزندگ
 کرد:

 شاالیشه ا یم نیریخورن کامشون ش ینگران نباش اشرف جان، عسل م-
 شه. یم نیریش شونمیکه زندگ

بر سر  هیهر دو بله را دادند، نقل بود که محدثه و مهد عادیکه وفا و م یوقت
زد  شانیارشان کالفه شده بود، صداک نیکه از ا عادی! مختندیر یم شانیو رو

 بهشان داد و گفت: یجلو بروند و دو عدد اسکناس ده تومان

 !نیزیر ینقل نم گهید نیو قول بد نیریبگ نویا -

نقل  گریبرگشتند و د شانیکنان به جا يپول را گرفتند و شاد دختران
 کرد: کیدهانش را به گوشِ خواهرش نزد هی! مهدختندینر

 وفا؟ يلباس و موها يرفت تو میختیکه ر ییهمه نقال يدید -

 خوشحال گفت: محدثه

 تونست بگه! ینم يزیچ یول مایکرد شیعصبان یآره! حساب -

جام عسل،  دنیبا د عادی! مدیبه عسل در دهان هم گذاشتن رس نوبت
 صورتش را جمع کرد:

 م؟یشه نخور ینم -

 گفت: فروغ
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 !هیشه، اجبار ینه نم -

انگشتش  نیکوچکتر اورد،ینتوانست دوام ب نیکه در برابر اصرار حاضر عادیم
 یآن را به سمتِ دهان وفا م یرا داخل جام برد و به عسل آغشته کرد. وقت

شد و  يجور کیآن،  کیاو شد و  یگلبه يلبها یبرد تازه متوجه کوچک
را  گشتشان عادیگرفت. وفا با متانت عسل را خورد و م شینگاهش را از لبها

 از دهانِ او پس گرفت! 

و  دهیکار را تکرار کرد و انگشت کش نیو او هم هم دیبه وفا رس نوبت
گرفت و  یگاز کوچک یبا بدجنس عادیبرد که م عادیرا داخل دهان م فشیظر

خدا بعدش را  رد،یگ یگاز م ياوِل کار نی. وفا در دلش گفت از همدیخند
 کند! ریبه خ

 یکیکه در نزد یبه رستوران یشدند. همگ یم يچهل نفر ،یها س مهمان
عقدِ باشکوه!  نیا يِ بود، رفتند تا غذا ذیلذ شیبود و غذاها یمستوف يخانه 

شده  شتریب عادیم يقرار یعقد کرده بودند، ب یرا نوش جان کنند. از وقت
از  يرادیا کی. همه اش دوست داشت شتریهم ب شیها يریبود و با خوددرگ

نشسته بودند و منتظرِ  زیسر م ی! مثال وقتچدیبپ شیو به پر و پا ردیوفا بگ
 رهیوفا خ دیسف يغذا بودند، دستش را ستون سرش کرده بود و به کفش ها

 یپاشنه بلندم م ،یپاشنه داشت. در دل گفت: کم نردبون یشده بود که کم
 اش را به زبان آورد: يبعد يو جمله  ؟یپوش

 نه؟ يدیاز قصد پاشنه دار پوش -
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 او تعجب کرده بود، فقط جواب داد: یکه از سوالِ ناگهان وفا

 بله؟! -

 اشاره کرد: شیبا ابرو به کفش ها عادیم

که بگن هم قدِ داماده و داماد کوتاهه و  يدیگم! پوش ینعال رو م نیا -
 فالن؟

 شیها يوقت ها بچه باز یبعض ند،یلبخندش را نب عادیتا م دیلبش را گز وفا
 اوقات! یبامزه بود، البته فقط گاه

کار مادر  دم،یکه پوش ییزاینه، اصال من انتخابشون نکردم، سر تاپام چ -
 اشرفه.

 سرش را چند بار تکان داد: عادیم

 باشه. شونیکار ا دمیبله بله! با -

و وفا به  عادی. مافتیادامه ن شانیگارسون غذا را آورد، صحبت ها یوقت
 :دندیبا هم پرس یاتفاق یلیشده و خ رهیگارسون خ

 دونه؟یچرا  -

 زد: يلبخند معنادار گارسون

 ن؟یستیمگه شما عروس دوماد ن -

 با حرص گفت: عادیهم فشرد، م يرا رو شیلبها وفا
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 کیو عشقوالنه و چ میچقدر با هم خوب ینیب ی! مگه نممییمعلومه که ما -
 م؟یکیتو چ

را در  شانیبدهد. غذا سیسرو هینگفت و رفت تا به بق يزیچ گرید گارسون
را  زیبودند تا بتوانند با هم بخورند. اشرف که از دور همه چ ختهیر یسید

کنن و  یها به غذا نگاه م وونهیتحت نظر داشت، با خود گفت: چرا مثلِ د
خنگ همه  يدختره  نیخودت رحم کن، ا ایزنن؟ خدا یبهش دست نم

 به هم! زهینر زویچ

 :دیشود، ظرف را جلوتر کش یقدم نم شیوفا پ دیکه د عادیم

 گشنمه! یلیمن خ م؟یشروع کن م،یظرف بخور هیتو  میمجبور نکهیمثل ا -

 سید يسر تکان داد و قاشق و چنگال را به دست گرفت. از گوشه  وفا
شروع به خوردن کند، غذا  نکهیقبل از ا عادیشروع به خوردن کرد. م

و  زیتر تم یلی! اما وفا خاوردیاز آن در ب يزینظر گرفت تا چ ریخوردنش را ز
از  مدانه برنج ه کی یکرد و حت یخورد. قاشقش را کامل پر نم یبا متانت م
او، ثابت  یِگلبه يلبها يرو عادی. دوباره نگاهِ مختیر ینم رونیدهانش ب

خوره! قشنگ معلومه داره  یماند. با خود فکر کرد: چه قدر آروم و کم کم م
بعد، نظرش عوض شد: نه، فک نکنم  هیذاره! اما چندثان یم من کالس يبرا

 شه توش! ی! قاشق به زور جا مکهیچقد کوچ نیباشه. آخه دهنشو بب نیا

و سرش را  دیداد، دست از خوردن کش یآزارش م عادیم نِیکه نگاهِ سنگ وفا
 به سمتِ او برگرداند.
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 ؟يبخور یتون یخورم نم یچون من دارم م -

 هول کرده بود: یآمد. کم رونیخودش ب االتیاز خ عادیحرف، م نیا با

 خورم. یبخور، تموم شد من م يخوا یآره! هر چه قدر م یعنینه...  -

 یو دو لپ دیخود کش يرا کامل جلو سید عادیتمام شد، م شیکه غذا وفا
خوره! واسه  یشروع به خوردن کرد و در همان حال فکر کرد: غذا هم که نم

ماند. چرا همه  شیفکر غذا در گلو نیش خوب مونده! با اانقدر اندام نِیهم
 اندام يِکنم؟ کجا یم یمن دارم چه غلط د؟ید یاش داشت محاسنِ او را م

به  یاش را آرام به زبان آورد که حت يبعد ينردبون خوبه؟ و جمله  نیا
 :دیوفا هم رس زیت يگوشها

 لطفا خفه شو بذار غذامو کوفت کنم. عاد،یم -

 ششانیپ یمادرشوهر و پدر شوهرش برود تا هم کم يشد وفا به خانه  قرار
. واحدِ ندیکنند را بب یدر آن زندگ عادیکه قرار بود با م يبماند، هم خانه ا

. به آقا جون و عادیم يبود و آن را گذاشته بودند برا یخانه شان خال يِباال
ذرانند، اما آن ها بگ او شب را آن ج ندیایتعارف کردند که ب زیاشرف خانم ن

ماند تا فردا از  یشوند. وفا شب را آن جا م یتشکر کرده و گفتند مزاحم نم
وفا را  یخانم با مهربان دهیفر دند،یهمان جا به دانشگاه برود. به خانه که رس

 :دیبوس

دختر داشته باشم که خدا  هیدوست داشتم  شهیدخترم، هم يخوش اومد -
 بهم داد.
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کوتاه و بوسه  يبکند و تنها به تشکر تیمینتوانست مثلِ او احساسِ صم وفا
صحنه زمزمه کرد: انقدر  نیا دنیبا د عادیگونه اکتفا کرد. م يکوچک رو يا

 !سیمهمونمون ن ادیذوق نکن مادر من، ز

 :دیبود، پرس دهیرا نامفهوم شن عادیم يکه صدا دهیفر

 پسرم؟ یگفت يزیچ -

 اره کرد:اش يبه در ورود عادیم

 سرد شده هوا! گه،یتو د مینه، بر -

 خانم گفت: دهیهمکف شوند، فر يکه وارد طبقه  نیاز ا قبل

اگرم که  ،ینیبب ياالن بر يخوا یباال مالِ شماست دخترم، اگه م يطبقه  -
 داخل استراحت کن شب برو. ایب يخسته ا

 گفت: عادیم د،یبگو يزیاز آن که وفا چ قبل

 اون نما رو نداره! گهیشه د یم کی! شب تارنهیبب میر یاالن م -

 شد، اشاره کرد: یم یباال منته يروبرو که به طبقه  يبا دست به پله ها و

 ... عروس خانم!دییبفرما -

 يو معنا دار گفت که مادرش چشم غره ا ظیخانم را آن چنان غل عروس
 نداد. یتیرفت اما اهم شیبرا

 گفت: وفا
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 .امیو م نمیب یسر باال رو م هیرم  یپس من م -

برود، مادرش دستش را گرفت و  عادیاز پله ها باال رفت. قبل از آن که م و
 متوقفش کرد:

 صبر کن کارت دارم! -

 حوصله گفت: یب عادیم

 مادرِ من، بذار برم تنها نمونه دختره! يدار کارمیچ -

 را تا حد ممکن آرام کرد: شیخانم صدا دهیفر

مرد رفتار  هیمثلِ  گهید ي. قول دادمایهات اتمام حجت کردبا نیبب عاد،یم -
 ها! يکرد تشی. نشنوم اذيبردار يو دست از بچه باز یکن

 :دیکش یپوف عادیم

 ه؟ی... حاال اجازه هست برم سرکار علگهیچشم! قول دادم د -

که  یو به طبقه باال رفت. در حال افتی ییاز دستِ مادرش رها بیترت نیا به
دختره  نیگفت: قول دادم تا از دستِ شما راحت شم، اگه جونِ ا یبا خود م

 !ستمین عادیخونه باباش نکنمش که م یِرو به لب نرسونم و راه

 کیزد. دو اتاق خواب داشت،  دیهمه جا را د یوفا اجمال د،یایب عادیم تا
اش هم نسبتا خوب بود و  يریکوچک. نور گ یمنیمتوسط و نش ییرایپذ

که  یبود. حس زینو و تم یلیکرد، خ یم یکه در آن زندگ ينسبت به خانه ا
 به زبان آورد: مایداشت را مستق
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 .هیخوشم اومد، خونه قشنگ -

 گفت: ست،ینگر یداده بود و او را م هیتک يبه درِ ورود عادیم

 کردم! یمعلومه که خوبه. اگه بد بود که من قبولش نم -

. به رنگ کرم روشن بودند. ندیبها را ب نتیبه آشپزخانه زد تا کاب يسر وفا
 را دوست نداشت.  رهیت يخوشش آمد، آشپزخانه 

 را زد: ششیکند، ن یدارد ذوق م یلیکه حس کرد وفا خ عادیم

ساده و ارزون تر بهتر.  یخرج نکن. هر چ ادیز يریاثاث بگ يخوا یفقط م -
 که؟ یدون یم

به هم  یرا کم شیبرگشت. ابروها عادیرا بست و به سمت م نتیدر کاب وفا
 کرد: کینزد

 دونم که؟ یم -

داد.  هیاش را از در کند، به سمت کانتر آمد و از پشت به آن تک هیتک عادیم
که در کالمش  یآن گذاشت و با حرص يرا از دو طرف رو شیدست ها

 نهفته بود، لب جنباند:

که قرار  یی! از اونجایگم که بدون ی! حاال میدون ینم ،یگ یراست م -
 يبرا نیو پاش نکن! بب ختیر ادیز ،یخونه موندگار ش نیتو ا یلیخ ستین

 شه. یگم. پولت حروم م یخودت م
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و  ستادیا نهیرساند. دست به س عادیم يبا چند قدم خودش را روبرو وفا
 گفت:

 ؟يچرا قبول کرد -

 رو؟ یچ -

 ازدواج کردن با من رو. -

با  دیهم بودند. شا يروبرو قایاش را کند و جلوتر آمد. حاال دق هیتک عادیم
 چهل سانت فاصله.

 مجبورم کردن.  -

 تورو مجبور کنن؟ یپسر به بزرگ هیتونن  ی! چطور مستین یمنطق -

 جوش آورد: عادیم

 که کردن! يدید -

 جان گرفت: یکم شیهم صدا وفا

 !يپس بزرگ نشد -

 !هیکاف یتو مامان بزرگ -

. يجار نشانیپر جوش و خروش شد و ب يحرف، سکوت رودخانه ا نیا با
فشرد تا خود  یرا به هم م شیزد و وفا، لبها یاز حرص نفس نفس م عادیم

 مناسب، رودخانه را متوقف ساخت: یکردنِ حرف دایرا کنترل کند. و با پ
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. میرو قبول کن طیشرا نیا میناخواسته مجبور شد ایباشه، قبول. خواسته  -
من با تو بجنگم؟  ،یقراره همه اش تو با من بجنگ میاما حاال که قبولش کرد

 یلیم چیآره، درسته به هم ه م؟ینداشته باش شیآسا چکدوممونیقراره ه
! االن میکن ضعو میتون ینم میرو که قبول کرد يزی. اما چمیو ندار مینداشت
 اد؟یم شیپ یچ ریمس نیدونه تو ا یم ی. کمیرشیتو مس

 زد و گفت: يقهقهه ا عادیم

 یکه عاشقت م یکن یفکر م نینکنه به ا اد؟یب شیپ یچ يدوست دار -
بود؟  میساخت و تا ابد خوش و خرم خواه میخواه یخوب یشم و با هم زندگ

شه عاشق  ینم چوقتیه یواقع يای! تو دنلماسیواسه قصه ها و ف زایچ نیا
 !ادیکه ازش بدت م یبش یکس

 گفت: یبه آهستگ وفا

 نزدم. یاز عشق و عاشق یمن حرف -

 هم نگه داره؟ شیتونه ما رو پ یم یاز عشق چ ریبه غ -

 هست، محاله همشون با عشق بوده باشه! ایموفق تو دن یهمه زندگ نیا -

 :دیکش شیبه گلو یدست عادیم

 یحرف از عشق م یدارم با ک نیمن! بب يِوا يمعلومه که با عشق بوده! ا -
 شه! ینم تیزنم؟ آخه تو که احساس حال
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توانست به او بزند را، در دلش  یکه م ییاز لب باز نکرد. حرف هالب  وفا
خودش احساس داشت. حاال  ياحساس نبود. هرکس برا یکرد. او ب یخال

احساس است،  یشد که ب یبرداشت م نطوریو ظاهرش ا رونیکه از ب نیا
 دست او که نبود! 

 به سمتِ در خروج رفت و گفت: عادیم

 شتریمدت کوتاه ب هیخرج نذار رو دست خانوادت!  یهمون که گفتم، الک -
 .عادیم يبا ي. بعدش بایستیجا مهمون ن نیا

گپ زدند، وفا خواب را  یکه شام را در کنار هم خوردند و کم نیاز ا بعد
شد و بهتر  یم داریزود ب دیکه فردا با نیبهانه کرد تا زودتر تنها شود و هم ا

 خانم گفت: دهینخوابد. فر ریبود د

هست، هر جا که راحت  عادمیمهمون، اتاق م يبرا میاتاق دار هیدخترم  -
 بگو اونجا رو برات آماده کنم. يتر

 گفت: عادیاتاق مهمان راحت تر است، م دیکه وفا بگو نیاز ا قبل

 کنم! یمن جاشو آماده م -

 مبل بلند شد، دست وفا را از مچ گرفت: ياز رو بعد

 !ایپاشو ب -

با  دهیآن دو رفتند، فر یشد که او را به اتاق خود برد. وقت نیچن نیو ا 
 به شوهرش گفت: یخوشحال
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دستشو گرفت برد  يچطور يدیپژمان، انگار مهرشون به دلِ هم افتاده. د -
 اتاق خودش؟ 

 ایاما در رو دهینداشت. فر نانیاطم عادیفقط سر تکان داد. هنوز به م پژمان
 برد: یبه سر م

 یچه قدر عاقل شده، چه قدر به زنش بها م يدیرم برم، دقربون پس یاله -
 ده!

 نظرش را به زبان آورد: پژمان

 یو م شیشناس یبگم؟ من که هنوز بهش شک دارم. خودت که م یچ - 
 کنه! يباز لمیچه قدر خوب بلده ف یدون

 کالمش کرده بود گفت: یِکه قاط يکرد و با ناز یساختگ یاخم دهیفر

و وفا به دلش نشسته.  هیپژمان جان، معلومه که کاراش واقع یلمیچه ف -
 کرد؟ ینگاهش م يچطور يدیمگه ند

مشغول  ونیزیباال انداخت و با تلو یاطالع یب يشانه اش را به نشانه  پژمان
 شد.

 در را بست: عادیاتاق که شدند، م وارد

 اندازم. یجا جا م نیبرات هم -

 گفت: وفا

 بودم.اتاق مهمون راحت تر  -
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مجبور  زیوفا شد، وفا ن ي نهیبه س نهیس یقدم به قدم جلو رفت و وقت عادیم
 شد قدم به عقب بردارد:

 !یزن یم خینه، اون جا سرده  -

. دیرس عادیم ينفره  کیجلو رفت و وفا عقب، که به تخت  عادیم ییجا تا
تخت  يچپِ وفا، او را رو يِنگاهش کرد و با گرفتن بازو ثانهیخب عادیم

از  يبودن در آمده بود و غبار یوفا حاال از خنث يخواباند. حالت چهره 
! ضربان دیفهم یرا به خوب نیا عادیتعجب و استرس آن را پوشانده بود که م

زد و صورتش را تا  مهیخ شیرو عادیزد حاال. م یم شیگلو يقلب وفا، تو
 کرد: کیشد نزد یکه م ییجا

 ؟يدیترس -

 کنترلش را به دست داشت: وفا

 نه! -

 ؟ياسترس دار -

 ن ... نه!-

و کار را  دیلرز شیصدا ی. کمدیو محکم بگو يدوم را جد ينه  نیا نتوانست
صورتِ وفا  کِیبه حالِ او برده بود، دهانش را نزد یکه پ عادیخراب کرد. م

 را آرام کرد: شیبرد و صدا

 !يلرز یم يدار -
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آب دهانش را به شدت قورت داد و افسارش را دوباره به دست گرفت، با  وفا
 :ستادیحرکت از حصارِ او خارج شد و ا کی

 !دهیهنوز وقتش نرس -

در  طنتی. شستادیتخت برداشت و صاف ا يرا از رو شیهم دست ها عادیم
 :دیکالمش غلت

 ده؟ینرس یوقتِ چ -

 يلش را که سر خورده و روبود، شا ستادهیهمان طور که پشت به او ا وفا
 :دیسر کش يافتاده بود رو شیشانه ها

 بهتره من تو اتاقِ مهمون... -

 سرش سراند: ي. شال را از رودیحرفش را بر عادیم حرکتِ

 ؟یدونست ینم نویدانا خانوم. چطور ا یباش ایح یب دیمن با يِ جلو -

چرخ به سمتش برگشت. با  کیو با  دیکش رونیشالش را از دست او ب وفا
 گفت: تیجد

 زود بخوابم تا فردا به کالسم برسم! دیمن با -

گفت حاال که زنش است  یداشت. با خود م یبر نم طنتیدست از ش عادیم
هم از  يدهد، بهره ا یکارها آزارش م نیکه با ا نیا يِو حاللش، سوا
 وجودش ببرد!
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! میامشبو بخواب سیرار ندانشگاه مانشگاه شو چون ق الیخ یفردا رو ب -
 ها! میتازه عروس داماد یناسالمت

 او داغ کرده بود، گفت: يِ که از حرف ها وفا

تازه عروس  میش یخونه خودمون، م میو رفت میگرفت یهر وقت عروس -
 دوماد! 

 شد: کشیدوباره نزد عادیم

 گه؟ید ياریبخوام نه نم یپس اون موقع هرچ -

فورا در  نیهم يکرد! برا یم یگرمش شده بود و احساس خفگ یحساب وفا
 رفت، گفت: یم رونیکه ب ینیرا باز کرد و در ح

 جامو آماده کن. امیب ییلطفا تا از دستشو -

 تخت نشست و با خود گفت: يرو عادیکه رفت، م وفا

که امشب از  فیح یکنم جاتو نردبون خانوم، ول یبه چَـــشم! آماده م يا -
 !ستین يخواب خبر

پهن کرده و خودش هم باال  شیرخت خواب را برا عادیکه برگشت، م وفا
بود. وفا لباسش را برداشت تا به اتاق مهمان برود و  دهیتخت دراز کش يِرو

 گفت: عادیکند، که م ضشیتعو

 بندم. آه! یجا عوض کن! من چشامو م نیهم -

 فا خنده اش گرفته بود:چشمانش را گرفت. و شیبا دست ها و
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 .یتا نگاه کن یکن یم دایپ یراه هی. ستین يبهت اعتماد -

 :دیکش نییچشمانش پا يدستها را از رو عادیم

 !دمیتا دلت بخواد د زام؟یچ نیا يمن گشنه  يفکر کرد -

 لمیپا فراتر نگذاشته بود. چندتا ف يهم از حد نیبا نگ یگفت! حت دروغ
خواست حرص وفا را در  یام! مثال م دهید یگفت تا بخواه یبود، م دهید
اش نبود، تنها شوهر  یعشق زندگ عادیمهم نبود! م شی! وفا اما برااوردیب

 هدخوا یم یحت ای دهید ییزهایاش بود که مهم نبود قبال چه چ یلیتحم
 !ندیبب

 دیدراز کش شیعوض کرد و برگشت. سر جا یرا با لباس راحت شیها لباس
همراهش بود را در آورد. عادت داشت قبل از  شهیکه هم یو کتاب کوچک
 که حواسش را پرت کند، گفت: نیا يبرا عادیبخواند. م یتیخواب، چند ب

 یم نی! رو زميدونستم عادت ندار یچون م یباال بخواب ياینگفتم ب -
 گه؟ید نیدیخواب

حرصش در آمد  عادیآنکه نگاهش را از کتاب بردارد، سر تکان داد! م یب وفا
کنه،  یدوتا حرف بارم م اد،یکفرش در م یبگم االن حساب نویدوباره: گفتم ا

 حرفاس! نیتر از ا ینردبون خنث نیاما نه! ا

 بلند شد و برق را خاموش کرد تا مانع خواندن او شود: نیهم يبرا

 !ریخوام بخوابم. شب بخ یخسته ام! م یلیمن خ -
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 يخسته بود، کتاب را بست و کنار یلیخ. وفا هم که دیپتو خز ریز و
 گذاشت.

گفته بود گذشته بود که نقشه اش را  ریکه شب بخ یساعت از وقت کی
 يخودش را نگه داشته بود! اما برا یلیساعت هم خ کی نیکرد! در ا یعمل

شود، خود را نگه داشته  نیجلوه کند هم خوابِ وفا سنگ یعیکه هم طب نیا
 زد: شیبود. صدا

 وفا! -

 .امدین یجواب

 دانا؟ -

 جواب ماند. یهم ب باز

 نردبون؟ -

 شده بود! هوشینبود اما انقدر خسته بود که ب نیوفا سنگ خوابِ

 دارن خانوم! فیکرم که تشر -

 وفا رساند. تکانش داد: يِشد و دستش را به بازو زیخ میتخت ن يرو از

 !زیزن! برخ ياِ -

تر شد،  اریکه هوش ی. کمباز شد شیپلک ها يال یکرد و کم یهوم وفا
 گفت:

 ه؟یچ- 
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 !اریمن آب ب يپاشو برو برا -

 زد: یغلت وفا

 .اریخودت برو ب -

 گفت: یحرص عادیم

 .ياریخوام تو برام ب ی! مارمیکه، بلدم ب ستمیخودم فلج ن -

 من خوابم. -

 زنن؟! یتو خواب حرفم م دایجد -

 :دیکش یپوف وفا

 من امشب بخوابم. ياگه تو بذار عاد،یم يوا -

بار بود که او اسمش را گفته بود. آن هم در خواب  نیاول نیالل شد! ا عادیم
 خش دارِ خواب آلود! دوباره زبانش به کار افتاد: يِ. آن هم با آن صداداریو ب

 خوام.  یمن آب م -

 .يباز بچه شد -

 لحنش را بچگانه کرد: عادیم

 خوام! یخوام آب م یخوام آب م یآب م -

 :دیکوتاه خند وفا

 کشه. یخجالت نم -
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 یراحتش نم عادیگفت، م یدلش خرس گنده را گفت. اگر بلند م در
 گذاشت.

 آب ازت خواستما! هی. گهیپاشو د -

 گفت: ریشود. از همان ز الیخیب عادیتا م دیسرش کش يپتو را رو وفا

 .دمیمن خواب -

 دوباره تکانش داد: عادیم

 ! ارهیخوام زنم واسم آب ب یم -

 .ری. شب به خياریم ير یخونه خودتونه، خودت م -

 :دییهم سا يرا رو شیدندان ها عادیم

! منم ياریب يتو بر م،یخونه شما، که خونه شما باش میر یشب م هیپس  -
 !دیزیخوابم!  یامشب تشنه لب م

 .دیسرش کش يرا رو پتو

 نیبرساند. ا داد که خودش وفا را به دانشگاه شنهادیپ عادیروز بعد، م صبح
مثبت و از همه مهمتر، جلب دوباره  يازیامت شیکار در نظر خانواده اش، برا

 پدر و پُر کردن حسابش! يجذب پول ها ن،یاعتمادشان بود و همچن

 يخرابکار یخانواده اش ه يقرار نبود جلو گریرا عوض کرده بود. د روشش
 ستیبا یمحروم شود. در برابر آن ها، م شیکند و گند بزند تا از داشته ها
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در پشتِ صحنه،  زیکرد اما همه چ یو نمونه رفتار م یشوهر عال کیمثل 
 رفت.  یم شیپ يگریطور د

فرمان بود و  يدستش رو کیاتوبوس توقف کرد.  ستگاهیا نیتر کینزد در
 دنده. در همان حال سرش را به سمت وفا گرفت: يدست، رو کی

 خوش بگذره.! میدیخب، رس -

خدا، خواب  ي شهیکه انگار هم یبه او انداخت. به چشمان یسوال ینگاه وفا
فِر خورده و به سقف  ،يا یکه به طور باور نکردن ییداشتند. به مژه ها

اش کرده بود،  یکه مکثِ وفا عصب عادیبودند. م دهیچسب عادیچشمانِ م
 روشن کرد: شیرا برا هیقض

 شد. رمی! دگهیشو د ادهیپ ؟یکن ینگاه م يچرا اونجور ه؟یچ -

بودند چشم دوخت.  ستادهیکه به انتظار ا ییاتوبوس و آدم ها ستگاهیبه ا وفا
 پوزخند زد:

 .ستین یشکل نیدانشگاهِ ما، اصال ا -

 نچ نچ کرد: عادیم

 یببرمت، ه یباشم و ه تیقراره راننده شخص يفکر کرد یعنیدانا خانوم!  -
. مواظبِ دلت باش، االن گهیو توام آب تو دلت تکون نخوره؟ نه د ارمتیب

 شکونمش. یکنم. کامل که لَب پرش کردم، بوووم! م یفقط دارم لَب پَرِش م

 .دندییهم سا يآرام خود را رو شیته گرفتند. لبها نهیوفا، در س يها نفس
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ه گذره دار یم ی! هر چستیپسر درست بشو ن نیدل با خود گفت: نه، ا در
کنم. هنوز جا دارم،  یده. فعال تحمل م یاز خودش نشون م يبدتر يرفتارا

 بده. یبه خودش تکون دیکنم شا یهنوز صبر م

تعللِ وفا، کالفه اش  نیبه سمتِ وفا خم شد و کمربندش را باز کرد. ا عادیم
 کرده بود پسركِ کم طاقت را.

کمربندتم که باز . ی! گفتم که بدونستیخبرا ن نیبا من، از ا یتو زندگ -
 مامان بزرگ! يبا يبرسم! با میشو تا منم برم به زندگ ادهیکردم، حاال پ

به  یدستانش محکم گرفت. کم نیرا ب فشیاز آنکه در را باز کند، بندِ ک قبل
 شد. گلو صاف کرد: لیمتما عادیسمتِ م

راهو  نینبود. دو سال خودم از تهران ا ینیهمه سفسطه چ نیبه ا ازین -
 نداشتم، مِن بعدم ندارم. خداحافظ. اجیاحت یو اومدم و به کس رفتم

به  رهیخ عادیدستش گرفت. م نینهاد. در را ب رونیرا باز کرد و قدم به ب در
 تک تک حرکاتش بود. با بهت.

 قدرم الزم نبود! به هر حال، ممنون. نیتا هم -

آمدند؛ رها کرد. به  یباال م یکه به سخت ییرا با نفس ها عادیرا بست و م در
نشست. هوا  یخال يها یاز صندل یکی يقدم برداشت و رو ستگاهیسمتِ ا

 گرم نبودند.  یلیخ شیداشت و وفا، لباس ها يسوز سرد
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 ينتوانست خود را کنترل کند. با مشت رو د،یاو را د یتفاوت یکه ب عادیم
ز جمله نگاهِ نگاه ها را ا يبوقِ آزار دهنده اش، همه  يکه صدا دیفرمان کوب

 وفا، به سمتش کشاند: ي رهیخ

هم نشد! چرا آخه؟ چرا هر  یکی نیتو نردبون؟ ا ير ی! چرا از رو نمیلعنت -
کم عزت نفس  هیآدم  نیا یعنیخوره؟ یبه سنگ م رمیکنم ت یم يکار

 ه؟یچه جور آدم گهید نیشه؟ ا یخوره؟ غرورش له نم ینداره؟ بهش بر نم

کردند، وفا را نشانه گرفته  یم یحرص در آن آب تن يکه شراره ها ینگاه با
 که به او دست داده بود در دل لبخند زد. یبود و وفا، با خبر از حس

 

بار  کی. تنها یبا هم داشتند نه صحبت يدارینه د گریآخر آن هفته، د تا
و گفته بود اگر دوست  دهیخانم به خوابگاه زنگ زده و حالش را پرس دهیفر

ان ها ببرد. اما وفا گفته بود  شیبه دنبالش برود و او را پ دیبگو عادیدارد به م
رفت  یهفته به خانه م نی. اگرید یوقت يو بماند برا ستیکار ن نیبه ا يازین

 حتما. دیکش یعذاب م یکه حاکم بر خانه بود، حساب يو با جوِ

رام و دم، آ کیسر کنده شده بود و  یبود. مثلِ مرغ ریدرگ یحساب عادیم فکرِ
بود تا وفا را به خانه پدرش برگرداند، قبل از آن  یقرار نداشت. به دنبال راه

. فتدیب ریها گ يمسخره باز نیو در ا فتدیبه راه ب یکه سور و سات عروس
کرد.  یم يفکرِ بکر دیارفت. ب یخودش م يکرد تا وفا با پاها یم يکار دیبا

 رینداشتند. درگ يدارید گریرفته بود، د لیاز بعدِ آن شب که به خانه سه
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بزند. اما حاال که  لیبه سه يسر يگریازدواج شده بود و نتوانسته بود د
با او  یاو برود و کم شیبود، دوست داشت پ ختهیآشفته و به هم ر یحساب

 اختالط کند.

مواجه شد. چند دختر و پسر  شیبا مهمان ها د،یبه خانه او رس یوقت
نبود. با  نشانیب یتیمیشناخت اما صم یا را ممهمانش بودند. دورا دور آن ه

اجازه نداد و او را به داخل دعوت کرد.  لیخواست برگردد که سه دنشانید
آن جمع شاد و حراف را نداشت، به آشپزخانه رفت و  يکه حوصله  عادیم

 حال و روزش گفت: دنیبا د لیشد. سه لیمنتظر سه

 چته باز؟  -

 دو دستش را ستون کانتر کرد: عادیم

 ! نجاتم بده! لیکردم سه ریتو گل گ یچ نیع -

 :دیرا در هم کش شیاخم ها د،یحال د نیکه او را به ا لیسه

 ه؟یچه حال نیا ؟يزد کجا بود بتیمدت که غ نیا ؟یچ یعنی -

 نگِینگه داشت. برق ر لیدست چپش را باال آورد. رو به صورتِ سه عادیم
 فهماند. لیرا به سه زیهمه چ دیسف

 ؟ نیبا نگ ؟ينه بابا؟ ازدواج کرد -

کنار کانتر. همانطور که به جمع دختر  یصندل يخودش را انداخت رو عادیم
 و پسر زل زده بود، گفت:
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 دلت خوشه؟! با اون... اون دختره. -

 شیکه پ یکرد با آن اوضاع ی. فکر نمدیرا به تو کش نشیریلب ز لیسه
 شود به آن کار. شوکه شده بود. یاضر عادیآمده بود، م

 نیباال اومد! اشتباه کردم که به نگ يچه گند نیچته؟ بب یگ یحاال بازم م -
رم رو نِروِش که خودش بِبُره  یبعد انقدر م رمشیگ یگوش دادم! گفتم م

 هی! مامیا کهیبهم! چرا نچسبه، حقم داره! خوب ت دهیکنه چسب نِیبره! اما ع
 !گریج پ،یدار، خوشگل، خوشت

 :دیشانه اش کوب يو رو دیخند لیسه

 ! ریبگ لیکم خودتو تحو -

 پام!  يِراه حل بذار جلو هینخند پسر، داغونم!  -

 :دیرا عقب کش عادیکنارِ م یصندل لیسه

 ه؟یمرگت چ -

 اون نردبون!  -

 ؟یتحملش کن یتون یانقدر بده که نم یعنی -

 گردنش را خاراند: يگوشش رو نیی. با انگشت اشاره، پادیخند یحرص عادیم

فهمه. آقا  یم يادیو خانوم بزرگه! ز یمنطق يادیکه ز نهینچ! مشکل ا -
کنم! احساس  یم یکیخوبه. من در برابرش احساس کوچ يادیجون... ز

 !میخور یحقارت! به هم نم
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 تعجب کرده بود: لیسه

 ؟یاز شرش خالص ش يخوا یزنت انقدر خوبه که م یگ یم یعنی -

. رو نِروِ منه. آره پسر، من از بس خَرَم، ستیمن ن يخودش خوبه! برا يبرا -
 دخترو دك کنم بره.  نیخوام ا یم

 گفت: لیسه

 ! يبود که دوستش ندار نیقبال بهونه ت ا -

 چیه گهی! ددمیموضوعو هم فهم نیا یدوستش که هنوزم ندارم، اما تازگ -
 يزیهر چ يفهمه، براخوام که از خودم کمتر ب یم یشه! من زن یجوره نم

دون باشه و من مجبور شم ازش  زیهمه چ نکهینه ا ره،یاز من کمک بگ
 رو! یفالکت نیخوام چن یخوام. عمرا نم ی! نه آقا، نمرمیکمک بگ

خواست به  یبرد! زنِ باهوش و با عقل نم یدر دل به حماقتِ او پ لیسه
 خواست؟ یزنِ زبان نفهم و کم شعور م شیجا

رو بهانه  يزیچ نیچن یبودم کس دهیبه خدا! تا حاال نشن ينوبر گهیتو د -
که نشه باهاش کنار  ستین يزیچ نه،یکنه! خب برادر من، اگه مشکلت ا

! یکه فکرشم نکن یبرس ییبه جاها ،یکن شرفتیپ یتون یاومد! تو کنارش م
 ؟ياریدر م يچرا بچه باز

 د و بلند شد:را عقب دا ینگاه کرد! صندل لیبه سه زیجوش آورد! ت عادیم
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فهمه!  یمنو نم یچکیاما انگار ه ،یحرفِ منو بفهم یکیکردم تو   یفکر م -
 رم به مهمونات برس! یداداش، من م الیخ یب

 گفت: لیسه

 گذره. یبمون با بچه ها خوش م ؟يزود نیکجا به ا -

 ابرو باال انداخت: عادیم

زنم داغون  یرو م یکیجا بمونم  نیکشه! ا ینه پسر، من االن اعصابم نم -
 رم من. یکنم! م یم

بود و فکر کرده بود. هزاران فکر مختلف  دهیشد که وفا را ند یهفته م کی
نشست و قانعش  یکدام به دلش نم چیبه سرش آمده و رد شده بودند. اما ه

به ذهنش  یطانیش يکرد، نقشه ا یکه فکرش را هم نم یکرد. اما وقت ینم
 !کرد یم کسانیوفا را با خاك  تیکار شخص نیبود. با ا نیخطور کرد. هم

 یو مشغول خواندن درس دهیتختش دراز کش يغروب، وفا در خوابگاه رو آن
گفت حالش  شیتماس گرفت و با تشو عادیترم بود که م انیامتحان م يبرا

 یضیرا به مر شی! انقدر ماهرانه صداندیهر طور شده او را بب دیبد شده و با
باهوش هم گول خورد. زود شال و کاله کرد و از  يِوفا یزده بود که حت

بود انقدر که  دهیهم لباس نپوش یدرست و حساب یزد. حت رونیخوابگاه ب
 بود.  ختهیبه جانش استرس ر عادیم يِصدا

 :دیاو فورا سوار شد و پرس نیماش دنید با

 ؟یخوب -
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 یحالیخود را به ب عادیکرد. م یم یابراز نگران شیبار بود که وفا برا نیاول نیا
 معده اش گذاشت: ي. دستش را رویزد و سرش را چسباند به صندل

نرم. به  ییگفتم تنها مارستانیخواستم برم ب ی! مرمیم یاز درد دارم م -
 شدن. یهم نگفتم چون نگران م نایمامان ا

 سرش را تکان داد: وفا

 م؟یبا آژانس بر ای یکن یرانندگ یتون ی. ميکرد یکار خوب -

 به جلو خم شد. چهره اش را جمع کرد: عادیم

 تونم. ینه... م -

 نبود جز... ییراند. اما مقصد جا مارستانیوفا، به سمت ب الِیبه خ و

باهوش را  يِکرد چه قدر زرنگ است که توانسته وفا یدل با خود فکر م در
 یخوب ي لهیکرد. با چه ح یگول بزند و خوشحال بود. احساس برد م

همه  دیو به آن جا ببرد. امشب با رونیاو را از خوابگاه بکشاند ب توانسته بود
 ...دکر یتمام م شهیهم يوفا را برا دیکرد، امشب با یرا تمام م زیچ

بو برده بود. حالت  ییزهایوفا به چ ستاد،یخانه باغ ا يجلو عادیکه م یوقت
 عادیرو بود! م بایتقر زیدر آمده بود و همه چ یضیاز آن مر عادیم يچهره 
 گفت:

 ینم يا گهیدونستم جور د یم رون،یب ارمتیب يبهونه ا هیمجبور بودم به  -
 .يای



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 145

 یرا منجمد م عادیوجود م شیسخت که سرما یسکوت کرده بود. سکوت وفا
 رام شود. زها،یچ نیحرف ها بود که با ا نیسرتق تر از ا عادیکرد اما م

 ؟یش ینم ادهیپ -

 بود: نیوفا دل چرک يصدا

 ؟يبر شیپ يخوا یتا کجا م -

 زد: شخندین عادیم

 شو. ادهیهنوز اولشه دانا خانوم. پ -

رفت پا  یم دی. بادید یدرست نم تیموقع نیرا در ا يشد. لجباز ادهیپ وفا
 قصه. نیشب و ا نیتا ته ا عاد،یم يبه پا

آورده بودش. او را با آن سر و وضع  یبه مهمان مارستان،یبردن به ب يجا به
 یصورتش م يکه تو يسرکش حلقه حلقه شده ا ينامرتب، با موها

بودند، با لباس  دهیترس شیپ قهیکه تا چند دق ییبا آن چشم ها دند،یرقص
. با عادیبودند از م ریکه دلگ ییمناسب نبودند. با قدم ها چیکه ه ییها
 یکه نم يعادیکرد. با م یابود مرا ن زیکه با حرصش داشت همه چ يعادیم

که وفا را با  يعادیست که در کنارش دارد. با م يوفا چه جواهر دیفهم
 اش اشتباه گرفته بود. یبچگ يها ياسباب باز

بود. چون همه  عادیخودِ م یمهمان ایشناخت. گو یکس را در آن جا نم چیه
 تشکر. ،ییبایشب ز نیکردند و به خاطر چن یم یگرم یبا او احوال پرس
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همه  د،ید یاو را نم یرفت و وفا پشت سرش. کس یجلو جلو راه م عادیم
که با  یلیبود. سه لیسه د،یکه وفا را د ی. تنها کسدندید یم عادیفقط م

برده  ییزهایبه چ یپ عاد،یم يو خباثت در نگاه و چهره  طنتیبرق ش دنید
 بود.

 یکوتاه قد که به تازگ یِ رفت. دختركِ چشم بادام نیبه سمت نگ عادیم
داشت. خودش را بزك کرده بود  یاضاف يکرده و گوشت ها دایاضافه وزن پ

 باز! عاد،یم يِو آغوشش را برا

 نیشد. به حرکاتش که با نگ رهیو به او خ ستادیستون ا يگوشه  وفا
پر از حقارت شان. به  ي. به نگاه هاشانیکرد. به پچ پچ ها یگرم یروبوس

 هیرفت، نه گر یدانست به خودش است. اما نه م یخوب م که شانیخنده ها
 و؛تئاتر امشب ا ندیبود تا بب ستادهی. همان جا منتظر ااهویکرد، نه ه یم

 چطور قرار است تمام شود.

را  عادیم دیترس ینه. هم م ایوفا برود  يِداشت که به سو دیترد لیسه
 يزهایکند هم از برخورد وفا نگران بود. اما مطمئن بود امشب چ یعصب
 !دیآ ینم شیپ یخوب

بودند و وفا نظاره گر  یمیو صم دندیآن شب خوردند و رقص نیو نگ عادیم
 ها بود!  نیتمام ا
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خواست  یکه تمام هنرش را خرج حرص دادن وفا کرده بود، حاال م عادیم
به سمت وفا آمد و  نیهم ي! برااوردیب در يآخر را بزند و او را از پا ریت

 دستش را گرفت. وفا گفت:

 دن. یبرگردم وگرنه راهم نم دیمن با  -

 کرد: یقاط عادیم

 ؟یکن یفکر م نیاالن فقط به ا -

 فکر کنم؟ یبه چ -

 زد: ییلبخند دندان نما عادیم

 برات دارم. ییکه من االن چه برنامه ها نیبه ا -

 راه متوقف شد: ي انهیجمله، وفا را ترساند. م نیا با

 تو سرته؟ یچ -

 .يتو که باهوش بود ؟یزن یچرا حدس نم -

 بار. نیداد ا یچه کند. عقلش قد نم دیدانست با یکالفه شده بود. نم وفا

با دست آزادش دست او را هم گرفت و با خودشان  دند،یکه رس نینگ به
 را گرفت: کروفونیم عادی. مدندیرس یج يهمراه کرد. به د

رو  یمهم يخوام مسئله  یرفقا! راستش امشب م نیخوش اومد یهمگ -
 بذارم و ازتون کمک بخوام!  ونیباهاتون در م
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کرد. انگار  یم يکرد. وفا اما خود خور یوفا را نگاه م روزمندانهیپ نینگ
 خورد! یداشت از درون، تمام گوشت و خون خود را م

 حلقه کرد: نینگ يدستش را دور شانه ها عادیم

 چقدر دوستش دارم! نه رفقا؟ دیدون یو م دیشناس یرو م نیهمه تون نگ -

و دست  ستادهیا يکنار لی. سهدندیو سوت کش غیراه انداختند و ج همهمه
 کرد. یرا نگاه م عادیبا تاسف م نه،یبه س

 ساخت: کیوفا را گرفت و او را به خود نزد يشانه  گرشیدستِ د با

 من! يهم نامزد منه! بهتر بگم، نامزد اجبار شونیا -

کرد هر کدام شان،  یوزن داشتند که وفا حس م يبه قدر عادیم کلماتِ
 افتند. یم شیهستند که بر رو ییتخته سنگ ها

 بد. یلیکرد. نگاه ها به وفا بد بود، خ یم فیداشت ک عادیم

رو دوست  نیخوامش. نگ یاما نمبه اجبار خانواده ام؛ باهاش نامزد کردم  -
کنه بهم  نِیشه! ع یکنم که از شرش خالص شم، نم یم يدارم! هر کار

تو مخش  اد،یگم ازت خوشم نم یبهش م میکنه! هر چ یو ولم نم دهیچسب
بهش  میبتون دیشا میجا جمع ش نیره! گفتم امشب همه ا یره که نم ینم
 !رونیبره ب میاز زندگ دیکه با میکن یلحا

پا  ریرا ز تشیبود، شخص یچنگش گرفت. کاف نیرا ب شیپالتو يگوشه  وفا
 خرد کرد، له اش کرد، کوچکش کرد...
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 که کور بود.  يعادیکه احمق بود. م يعادینگاه کرد. به م عادیم به

 جاست؟ نی: تهش ادینگاهش از او پرس با

دادند.  ینسبت م يبد يزهایکردند و به وفا چ یدر سالن سر و صدا م همه
 برود گم شود، اگر جنم دارد جدا شود و... دیاست، با زانیگفتند آو یم

را  نیکرد و نگ یم دییزد، تا یکرد، دست م یشان م یهم همراه عادیم
 فشرد. یبه خود م شتریب

بلند خود را از آن جا دور کرد. در  يکه تحملش تمام شده بود، با قدم ها وفا
را گرفت و با لحن  شیاز آن ها بازو یکیو  راه، پسرها دستش انداختند نیب

 گفت: يمشمئز کننده ا

 خوامت. یم یلیخوادت من خ یاگه اون نم -

از  عادیتوانست. م یرا از دست او خارج کند اما نم شیکرد بازو یتالش م وفا
 برد. یلذت م د،یکش یکه او عذاب م نیا

خود را به او  لینفر بود. سه کیکه طرفِ وفا بود،  یتنها کس طیشرا نیا در
 نیا يآورد و برا رونیحرکت او را از چنگالِ دستِ آن پسر ب کیرساند و با 

دور  عادیکار از نگاهِ م نیبرد. ا رونیخرد نشود، او را از آن جا ب شتریکه ب
 نماند...

 یاو شد. وقت نیرفت و سوار ماش لیکند، به همراه سه یآنکه مخالفت یب وفا
 یهم به جانِ او افتاد. سرش را دو دست دیشد يراه افتاد سردرد نیماش

 گفت: د،یحالش را د نیکه ا لیو به جلو خم شد. سه دیچسب
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 مارستان؟یب میبر نیخوا یم -

 خوابگاه. دینه... لطفا منو برسون -

 اطاعت کرد و راهش را به سمتِ خوابگاه عوض نمود. لیسه

 بپرسد: یاد سوالکه جو آرام شد، به خود اجازه د یکم

جوره حاضر  چیه عادیم ن؟یکار کن یچ نیخوا ی... حاال میجسارته ول -
 .ادیباهاتون راه ب ستین

 کرد و بعد جواب داد: یمکث وفا

 فکر کنم. دیبا یلیفکر کنم... خ دیبا -

سوال جواب  نیکه به ا نیستین یطیفراموش کردم که تو شرا دیببخش -
 .نیبد

 ! جمیگ یلیتوش نبودم. خ چوقتیقرار داد که ه یطیدوستتون منو تو شرا -

دنده  هیلجباز و  یلیکنه! درسته خ يکار نیچن عادیکردم م یفکر شم نم -
بوده، از  نینگ ينقشه  نیبود... من مطمئنم ا دیکار از اون بع نیست اما ا

 .ادیبر نم عادیم

 شه...  یاجرا نم يتا اجرا کننده نخواد، نقشه ا -

و تا خوابگاه ساکت  دیبگو يزیندانست چ زیجا گرید لیجواب، سه نیا با
 که در سر داشت، کلنجار رفت. ییماند. وفا هم با طومار فکرها
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که خواب از  يهمانطور که گفته بود، شب و روز فکر کرد. به طور وفا
تا  دیکرد، سنج لیتحل هیشده بود. آن قدر فکر کرد، تجز زانیچشمانش گر

 . دیرس یطقمن يا جهیبه نت

پا بند نبود و با  يانداخته بود رو رونیاش ب یکه او را از زندگ نیاز ا عادیم
 يزنِ عقد يشده  ریشکست و اصال به غرور خرد و خاکش یدمش گردو م

که  ییا نیبود. نگ نیخوب با نگ يروزها يایکرد. در رو یاش، فکر هم نم
 کرده بود... زیاو، دندان ت یتمام زندگ يبرا

وفا  عادیزد، م یرا گول م عادیم نیخودشان کرده بودند. نگ چهیرا باز یزندگ
 دهیداد، فر یم تیکرد، اشرف تنها به خود و فرزندانش اهم یپا له م ریرا ز

خالص شدن از موجود نفرت  يزد و در آرزو یم نهیسنگِ پسرش را به س
اهللا  تیداکرد، ه یآن تالش م يبود که وبال پسرش شده بود و برا يزیانگ

 د،یناز یآمده بود، به خود م رشیگ يداماد پولدار و با سواد نکهیخان از ا
که در اصل نابود  يو وفا، رابطه ا عادیم يبر هم زدن رابطه  يعاطفه برا

 یوفا م يآنکه بفهمد قلبش برا یب لیکرد، سه یم يپرداز الیشده بود، خ
دم کردن فرزندِ آ ددکرد، پژمان در ص یزد و ته ذهنش به داشتنش فکر م

 یاش م يبود که همه داشتند باز یبود و اما وفا... وفا تنها کس تشیکفا یب
بود. تنها  "رو"بود که  یداد. تنها کس ینم يرا باز یدادند و خودش کس

 که مورد ظلم قرار گرفته بود... یبود و تنها کس یقیکه حق یکس

شرح داد.  شیخانم زنگ زد و ماجرا را برا دهیرا که گرفت، به فر مشیتصم
 گذاشتنِ خانواده اش بود. انیراه ممکن؛ در جر نیتر یمنطق
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پول کرد.  هی يهمه منو سکه  يِخانم، اون شب جلو دهیاز حد گذروند فر -
تونم رفتاراشو  ینم گهیخواد بفهمه. منم د یفهمه. نم ینم نویمن زنشم. ا

 کرد. یاحترام یبهم ب یلیتحمل کنم! خ

 از استرس گُر گرفته بود: دهیفر

شه  یبلند م ی. هر چیبرداره اله نیمارمولکو از رو زم يخدا اون دختره  -
 ده، مطمئنم. یکنه، اون بهش خط م یکارا رو نم نیاز گورِ اونه، پسرِ من ا

با فکر کردن به او، پلکش  یدر دل هر چه ناسزا داشت به او نسبت داد. حت و
 !دیپر یم تیاز عصبان

 گرفت؟ مگه خودش عقل نداره؟  یخط م دیبا عادیچرا م -

به  زیکه همه چ نیوفا روبرو نشده بود و از ا نیخانم که تا به حال با ا دهیفر
 کرد آرامش کند: یهم بخورد خوف کرده بود، سع

 یکارا رو م نیخونه که اونم ا یزنه پسرمو، تو گوشش انقدر م یگول م -
دختره  نیبا ا ینکرده بودم، از وقت تیترب يجور نیمو اکنه! به خدا من بچه 

 شد. يطور نیخانواده آشنا شد ا یب ي

 دیکرد! فهم یاز پسرش دفاع م دهیگفت، فر یکالفه شده بود. هرچه او م وفا
 اند! لهیوس هیاز خود پسرش است و بق رادیخواهد قبول کند ا یکه نم

شه. هر چه قدر من باهاش مدارا  ینم يجور نیا گهیمن فکرامو کردم، د -
 نیگم بهتون شما هم هم یکنه. رك و راست م یکنم، اون بدتر م یم

 !میطالق بده، تمومش کن ادیب د،یبه گوشش برسون يطور
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 ی. نه، محال بود پسرش را دو دستدیلرز دهیآوردن اسم طالق، تن فر با
به  یگرفت! حت یازدواج سر م نیا دیآن دخترك کند! هر طور شده با میتقد

 !"زور"

کم به خودتون زمان بده،  هی زم،یتو االن آرامش خودتو حفظ کن عز -
 شه طالق گرفت. یکه نم یالک يطور نیهم

 نیواقعا؟ بعد از رفتار آن شب، هم یالک يطور نیبا خود فکر کرد: هم وفا
 یالک يطور نیهم حیبود؟ پسرش آن شب به آن وضع فج یالک يطور

 جزانده بودش؟

اشرف تماس گرفت،  يفورا با خانه  دهیاز آن که تلفن را قطع کردند، فر عدب
 يبا هر ترفند دیگوششان بود. با خیاوضاع در هم برهم شده بود و خطر، ب

 گرفتند... یرا م ییجدا نیا يکه شده بود، جلو

شد. تازه داشت نفس  خیمو بر تنش س د،یاو را شن يحرف ها یوقت اشرف
کرد خانم خانه شده  یکرد، تازه حس م یم یو در خانه پادشاه دیکش یم

است، با شوهر و دخترانش شاد و خوشبخت بود... اصال وقت برگشتن وفا 
 عنوان! چینبود! به ه

 يزیچ هیبوده  یوفا عصبان ه؟یخانم... طالق چ دهیخدا مرگم بده فر -
نم من دارم کشتش. اال یبفهمه م ره؟یذاره طالق بگ یگفته... مگه پدرش م

اهللا  تیکه هدا نیدون یبه گوشش نرسه، م نکهیا يزنم برا یآروم حرف م
 حساسه. زایچ نیو رو ا هیخان چقدر سنت
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پسرِ من چشماش کور شده،  نی. ارهینگ میمنم بهش گفتم زود تصم -
ذارم  یمن نم یکنه، ول یکار م یدونه داره چ یشده نم لیعقلش زا

خراب کنه. من اگه اون خونه خراب کن رو از سر راه بر ندارم  شویزندگ
 ... ستمین دهیفر

 به دهانش چسباند: شتریرا ب یگوش اشرف

تا هر جور  میکن یفکر اساس هی دیخانم، با دهیفر یکه شما گفت يطور نیا -
  ؟يکنن... اما چه فکر یبا هم عروس نایشده ا

 بود. یبه کار گرفت. حتما راه سکوت بر پا شد. اشرف عقلش را هیثان چند

 بده. یخانم... مژده گون دهیفر دمیفهم -

 گفت: یبا خوشحال دهیفر

 یاساس یمژده گون هی ،يدار يقربونت برم اشرف خانم... شما بگو چه فکر -
 دم. یبهت م

 ازیکه ن نهیا يگرده، برا یکنه و با اون دختره م یکارا رو م نیپسرت که ا -
زنش هست،  ی. تا وقتازیو ن یاوج جوون ه،یخانم... االن تو سنِ بد دهیداره فر
 بره سراغ اون دختره؟  دیچرا با

ساعت با هم حرف زدند و  کیزده شد، بعد از آن تا  دهیدر ذهن فر جرقه
داد،  یراه جواب م نی... اگر ادندیهم رس یخوب ي جهیو به نت دندینقشه کش

 تمام بود... زیهمه چ
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برود و مشکلش را  یشد به خانه مستوف ینم یراض یصراط چیبه ه وفا
کشاندن وفا به آن خانه و  يبا آن ها حل کند. دو زن مجبور شدند برا يجد

. اشرف به وفا زنگ زد و رندیبگ شیرا پ يدیشگرد جد عاد،یتنها شدن او با م
و  ددا حیتوض شیبرا ینیرا راست و حس زیوفا هم همه چ د،یرا پرس هیقض

و ترساندن او از پدر، او را  استیبه او برخورده است. اشرف با س یلیگفت خ
و خانواده ها، با هم صحبت  ندیایحل مشکل، به تهران ب ينمود تا برا یراض

 شیب يکارها، نقشه ا نیا يکه همه  نیغافل از ا رفت،یکنند. وفا هم پذ
 يایب يخوا یم سکم به خودت بر هیگفته بود:  ی. اشرف با چرب زبانستین

از دختر ما  بیو بگه ع نتتیروح بب یب ي افهیاونجا. نذار آقا جونت با اون ق
بزن بلند شو  یکیپات یکیمات هی. گهینفر د هیبوده که شوهرش رفته سراغ 

 .میافت یراه م میما هم دار ا،یب

اش را  کتاتورانهید يرهایپدر و تعب يها هیگوشه و کنا يکه حوصله  وفا
 ي. فقط برادیاز قبل، به خود رس شتریب ینداشت، به اشرف گوش داد و کم

که چهره  نیا يزد. همان بس بود برا یرنگ يبستن دهان آن ها. رژ گوجه ا
 ره،یرا هم با گ شی. موهاردیبه خود بگ يشتریب تیوفا، جذاب یگندم ي

ورتش . به صختیصورتش ر يپشت سرش جمع کرد و دو الخه از آن را رو
.  دیرس یداشت هم به نظر نم رادیا یاش که کم ینیب ینما آمده بود. حت

شد و البته  یاش جلب م دهیکش يکوچک و چشمها يلبها يتوجه همه رو
 سرکشش. يموها



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 156

 دیپوش یجوراب م شهیافتاد. در برابر پدر هم شیبه الك قرمز پاها نگاهش
 يبه ناخن ها یامشب حت. دیپوش یاما امشب نم رد،یتا مورد مواخذه قرار نگ

 زد. یاش هم الك سرخ م یاشراف ي دهیکوتاه انگشتان کش

 یدو زن عمل يداد تا نقشه  یداشت دست به دست هم م زیهمه چ انگار
 شود.

و  ستادهیاتاق بزرگش ا يقد ي نهیآ يهم در همان زمان، رو به رو عادیم
رنگ به تن  یشمیجذبِ  يمردانه  راهنیبه خود بود. پ دنیمشغول رس

به دست راست بسته بود و  لی. ساعت استیکرده بود با شلوار کتان مشک
از چوب و تنباکو داشت، به خودش  یقیتلف ییرا که بو متشیعطر گران ق

 یجذاب به نظر م يپسر ،يمخمور قهوه ا يزمان با آن چشم ها نیا رزد. د
 برد... یرا م يآمد که دلِ هر دختر

 یم کبارهیوفا را به  دینداشت، قرار هم نبود بداند. بااز آمدن وفا خبر  هنوز
 بود! دهیداد. هنوز وقتش نرس یو جان از کف م دید

. قصد داشت تمام دیکش یرفت و استرس م یدر طول اتاق راه م دهیفر
 ختیر ی. به آن مارمولک بردیکار صورت بگ نیاش را بکند که ا یسع

 ماند. یهم چون مرگ م شیشان، برا یداشت، وجود او در زندگ تیحساس

 خبر نداشت. زیچ چیو از ه دید یخانه بود و فوتبال م پژمان

 :دیپر رونیهم از اتاق ب دهیکه آمد، فر عادیدر اتاق م يصدا

 کجا پسر گلم؟ -
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 مشکوك مادر را نگاه کرد: عادیم

 ؟ی. واسه چرونیب -

 جهاز آوردن، بمون کمک کن. رون،ینه نرو ب -

. وا ختندیر ش،یسر و شانه ها يرا رو خیپر از  یحرف، انگار سطل نیا با
 رفت:

 جـــاهاز؟! - 

 بکن. ینظارت هیبرن باال. برو  یهارو م لهیآره، کارگرا دارن وس -

به سرعت از مادر فاصله گرفت، اما نه به قصد نظارت، بلکه با حرص و  عادیم
سر جاهاز سرکار  ییو بال ردیخودش را بگ يتوانست جلو ی. نمتیعصبان
 .اوردیخانم ن

. وارد خانه شان شد و دیباال رفت، وفا هم رس يبه طبقه  عادیکه م نیهم
که پژمان هم به  يکرد طور یسرد و خشک، سالم و احوال پرس یلیخ
 لو نرود. يزیحواسش بود تا چ دهیشک کرد اما فر ییزهایچ

از آمدن خانواده اش بزند، او را با  یوفا حرف ایسر برسد  عادیاز آن که م قبل
 برد و در برابر سوال وفا جواب داد: عادیخود به اتاق م

 .یفهم یدخترم، خودت م ایتو ب -
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 يچوب را دوست داشت. بو يداد. وفا بو یرا م عادیعطر م يهنوز بو اتاق
کمرنگ کاکائو که در اتاق پخش شده بود. چشمانش  يبو یتنباکو هم. حت

 .ی. در دل گفت: چه عطر خوبدیکش را بست و بو

 شده را به سمت وفا گرفت: چیکادو پ يبسته  دهیفر

 .یدوست داشته باش دوارمی. امزمیتوئه عز يِ برا نیا -

 نیذوق نکرد. بدتر جا خورد. االن چه وقت کادو دادن بود؟ االن در ا وفا
از ادب به دور است.  دینا معلوم؟ خواست دستش را پس بزند اما د تیوضع

 گفت: دهیبسته را گرفت و کوتاه تشکر کرد. اما بازش نکرد. فر

 ؟يدوستش دار نمیبازش کن بب -

 ممانعت کرد: وفا

 هست... ادیحاال وقت ز -

که در اتاق قرار داشت، بسته  يرنگ دو نفره ا يآجر يکاناپه  ياز رو دهیفر
 را برداشت و خود مشغول شد:

 ایاگه اندازه ات نباشه  نم،یتو تنت بب یبپوش دیشه دخترم، آخه با ینم -
 ببرم عوضش کنم. اد،یخوشت ن

بود با  ریو به دست وفا داد. حر دیکش رونیقرمز رنگ را از بسته ب لباس
 جا خورد: دنشیساتن. کوتاه و لوند. وفا با د
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 یآقا جون نم يپوشم، تو خونه که جلو یلباسا نم نیمن از ا یممنون ول -
 شه. یپوشم خوابگاهم روم نم

 دهد، گفت: یکه حس کرد دارد وقت را از دست م دهیفر

 کنم. باشه؟ یعوضش م ومدیاگه خوشت ن م،ینیحاال بپوش تو تنت بب -

. دیآمدند را شن یپله ها فرود م يکه با شتاب رو عادیم يقدم ها يصدا
 گفت: نیهم ياهم هست. بر يو کفر دیآ یم نییکه دارد پا دیفهم

خوام تو تنت  یم ا،ی. بپوشامیسر به غذاها بزنم و ب هیتو بپوش تا من  -
 .نمیبب

اش به گره افتاده بود. در را  نهینفس در س جانیاز اتاق خارج شد. از ه فورا
 خدا بزرگه. شمیجا که موفق شدم، باق نیبست و با خود گفت: تا ا

بود و چشمانش سرخ. از  يکفر عادیحدس زده بود، م دهیکه فر همانطور
 نیاش نبود. ا یزده بود! اما کاف بیوفا هم آس لیاز وسا یکیشدت حرص به 

 یکه با او کرده بود، هنوز هم م يدختر چرا انقدر رو داشت؟ با آن کار
 خواست زنش بشود؟ 

 مادر در راهرو، به او پرخاش کرد: دنید با

 اره؟یداره م یچه وضعشه؟ به من نگفته جهاز ور م گهید نیا -

 کرد آرامش کند: یسع دهیفر
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 یبه عروس يزیچ گهید اره،یپسرم؟ وقتش بود جهازو ب يچرا داغ کرد -
 نمونده.

 :دیکش نییرا تا دهانش پا شیاخم ها عادیم

 مارو! یولم کن بابا! گرفت ؟یکدوم جهاز؟ کدوم عروس -

رخت  دهیبه سمت اتاق قدم برداشت. در دلِ فر ،یرا کنار زد و عصبان مادر
باعث نشود همه  عادیم تیبود عصبان دواریشستند، آن هم چه جور. ام یم
 ...زدیبر هم بر زیچ

 اتاق شد: کیزد، نزد یهمان طور که با خود غر م عادیم

اون جهاز بخوره تو فرقِ سرِ من...  يواسه من جهاز برداشته آورده... ا -
 خوام، یخودتو نم

شد، روان شد  ریبعدش اش سراز ياو وا رفت. جمله  دنیرا باز کرد. با د در
 :نییاز لبانش پا

 ...ی...خوام...چــیجا...ها...ز...تو... م -

. در را رها کرد. آب دهانش دیبه داخل کش شیشد. لبش را با دندان ها الل
 سنگ شده بود. وجب به وجبِ صورتش، غرق در آتش.

 نیا نداشت، آن هم نه با ااو ر دنیکرد. توقع د یبا خجالت نگاهش م وفا
 يران... نه با آن الك ها يصورت... نه با آن لباس کوتاه رو نیوضع، نه به ا

 ...نیآتش يسرخ و لب ها
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شد. عاشق  یبه حال یبود. دلش حال عادیشده بود. بو از م دیچوب شد يبو
 عطر چوب بود.

 سست جلو آمد: يبا قدم ها عادیم

 ؟یکن یکار م یجا چ نی.... تو اهی...نننن.. چ..چيا -

 زبانش را در دهان به حرکت در آورد: یبه سخت وفا

 مادرت... -

 دهیرس یحسِ سست نیچطور به ا دیفهم ی. نمدیفهم یحالش را نم عادیم
داد تا  نییاست. چطور عضالتش، منبسط شده اند. آب دهان را با فشار، پا

 حرف بزند:

 تنته حاال؟ هیچ نیا -

 زد و جلوتر رفت: یطانیش لبخند

 ؟يدیمن پوش ينکنه برا -

 . لباسش را از کاناپه چنگ زد:دیرا در هم کش شیاخم ها وفا

 اصرار کرد بپوشم، مجبور شدم... االن عوضش.. یلی! خدهیمادرت برام خر -

تنباکو و کاکائو، حاال درست  يدستش را که گرفت، زبانش بند آمد. بو مچ
کردند تا وفا آن ها را  یزدند، تمنا م یاش بودند. انگار دست و پا م ینیب ریز

 کردند. یدر آغوش بکشد. داشتند مستش م

 :دیکش نیریلب ز يزبانش را رو عادیم
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 عوضش نکن! ،يدیحاال که پوش -

 شد: یآوردن آن شب، عصبان ادیبا به  وفا

 نشو. کمینزد -

 .نیزم يپرت کرد رو. دی. لباس را از دستش کشامدیکوتاه ن عادیم

 کنم، دانا خانوم. یدلم بخواد م يهر کار -

 .یکن یخوام و تو نم یمن نم ،یکن ینه نم -

 ؟یکن یبابامو صدا م ؟یزن یمثال؟ داد م یاگه بکنم چ -

 تکان داد: یسرش را به عالمت نف وفا

 ...ست.ین یبه کس یاجی! احتامیخودم از پست بر م -

او  يبرهنه  يِپا يرا باال گرشیقرار گرفت. دست د شیروبرو قایدق عادیم
بدن وفا، سوخت. لحنش داشت رفته  يباال يگذاشت. کف دستش از دما

 رفت: یم لیرفته تحل

 محاله ازت بگذرم. ،يجلوم ظاهر شد يجور نیحاال که ا -

آن قدر به او  ياش، مرد یبار بود در زندگ نیهم کم اورده بود. اول وفا
 يکه بو يکه نه قلبا، اما اسما شوهرش بود. مرد يشد. مرد یم کینزد

خمارش، آدم را از  يبرد. چشمها یهوش از سر آدم م ش،یچوب و تنباکو
که تا به  يازیکرد. ن یرا در وجودش شعله ور م ازیکرد. ن یخود م یخود ب

 یسن، حس نکرده بود را. حاال با تمام قدرت، قد علم کرده بود و م نیا
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خواست بچشد.  یم ازیخواست تجربه کند. ن یم ازیطرف شود. نخواست بر
 شود. یکیچوب  يِخواست با بو یم ازین

که با  يازیکه سکوت کرده بود به احترام ن ییکرد. وفا تیرا به عقب هدا وفا
بود و بس. عشق نبود،  ازیقرار داده بودش. فقط ن ریتمام شدت، تحت تاث

را پس زده بود و خود را  زیکه حاال، همه چ يازیبود. ن ازیعالقه نبود. تنها ن
از عمق وجود وفا  اخواست، برسد. دستش ر یجلو آورده بود تا به آن چه م

 یرا باز م عادیرنگِ م یشمی راهنیپ يآورده بود و انگار داشت دکمه  رونیب
 کرد. 

 يرا از تنش خارج کرد و نفس ها راهنیکاناپه انداخت. پ يرا آرام رو وفا
 .یدختر خال يرا روسوزانش 

کوچکِ نرم کار  يکوتاه سرخ و لب ها يچوب و دود... ناخن ها يبو
 خودشان را کردند.

و به تمام  حرف ها گوش داده بود و حاال  ستادهیپشت در گوش ا دهیفر
صورتش  يکه به پهنا ياست. با لبخند دهیدانست، به هدفش رس یخوب م

 بود، بشکن زنان به اتاق خود بازگشت...

 ي انهیکاناپه انداخت. تازه در م ينفس نفس زنان، خود را کنار وفا رو عادیم
اش هست که مثال دوستش  یهم در زندگ ینام نیآورده بود نگ ادیراه، به 

 غرق عرقش زد: یشانیپ يدارد. با کف دست رو

 ...يکرد یم یکار داشت ی! چعادیم يگند زد -
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 یبود که تا اوج رفته، تا ب نیاهم بدتر بود. حسش مثل  عادیوفا، از م حالِ
که  يکوفته شده. حس مزخرف و تهوع آور نیباره، به زم کیو به  تینها

 .دیفهم یفقط خودش آن را م

 یبه خودش آمده بود، به وفا نگاه کرد. داشت چه کار م یکه حاال کم عادیم
خود شد؟ چه شد که خواست او را بدست  یکرد؟ چه شد که از خود ب

داد  یادامه م گرید یکرد؟ اگر کم يرو شیچه شد که تا آن حد پ اورد؟یب
 نداشت.  یراه برگشتن گرید

 حال گفت: یب يصدا با

 کردم. یم دیاشتباه بود... نبا -

حرف را  نیحرف، وفا آتش گرفت. آن سقوطِ وحشتناك بس نبود؟ ا نیا با
 ینم زد؟ نه، یبود، داد نم یبود، الل م یم یو منطق دیشن یم دیهم با

 بود. لیتکم تشی. ظرفدیترک یشد. م یتوانست. داشت خفه م

برداشت و خواست دستش  نیزم يرا از رو راهنشی. پستادیا شیجلو عادیم
. تفاوتشان پنج ستادیا شیها فرو ببرد که وفا روبرو نیاز آست یکیرا در 

نافرمان را پشت گوش برد. دست راستش را جلو  ينبود. موها شتریسانت ب
 :دیچرخ عادیم يرا نشانه گرفت. تنه  عادیم يآورد و با کفش شانه 

 ؟یکن یکار م یبا من چ يتو دار -

از  یحاال رنگ شیزده بودند. وفا که صدا رونیاز حدقه ب عادیم يها چشم
 دوم را هم زد: يبغض گرفته بود، ضربه 
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 ؟یکن یکار م یچ يدار -

 سوم و آخر که کم جان تر بود: ي ضربه

 ؟یکن یکـــــار م یچ يدار -

الل مادر زاد شده  د،ید یرا از او م یحال نیبار بود چن نیاول يکه برا عادیم
دختر نشسته بود و  يکرد. اشک در چشم ها یبود و تنها با بهت نگاهش م

 گرفت. یرا م دنشانیچک ياو با تمام توان جلو

چه جور  گهیتو د ؟یکن یم يطور نیکه با من ا یسته یک يفکر کرد -
  ؟یهست یآدم

را هم  شیکرد، لباس ها یم یدلش را خال يدر همان حال که عقده ها وفا
 تا هر چه زودتر از آن جا برود: دیپوش یم

 يگم و توام حق دار ینم یچیزبون و پخمه ام که بهت ه یب يفکر کرد -
 ؟ياریخواد سرم ب یدلت م ییهر بال

 .وانهید عادِ یزده. م رتیح عادِیچرخاند. م عادیرا به سمت م سرش

 يرا برا عادیکه م يجمله گفت. جمله ا کیو فقط  دیاش را باال کش ینیب
 بار در عمرش، انقدر سوزاند: نیاول

 خدا لعنتت کنه!  -
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را تنها در آن اتاق ترك کرد. او را با آن لباس  عادیرا جمع کرد و م لشیوسا
 قهیچنددق يمانده بود و خاطره ا يآن به جا يِ که عطر چوب رو یقرمز رنگ

 با خود به همراه داشت، ترك کرد... يا

 زانو نشست، لباس را در چنگش گرفت و با خود زمزمه کرد: يرو عادیم

 شد...  یم يطور نیا دینبا -

کاناپه ولو شده بود. چشمانش  يرو ست،یدانست چ یکه نم یبا حس عاد،یم 
 یکه ب یجذابِ مشک يبا آن اندام لوند و موها دید یکه باز بود، وفا را م

 يکه رو دید یبست، باز هم او را م یکند. آن ها را که م یتاب، نگاهش م
ساتنِ لباسش، تند و تند باال  ياش از باال نهیس يکاناپه نشسته و قفسه 

غلتند. نفسش  یم شیبازو يکه رو دید یم قرمز يشود. ناخن ها یم نییپا
 یو به خود م دید یخود را م دیرفت. با نهیداد و به سمت آ رونیرا کالفه ب

شد.  یو قانع م دید یخود را م دیفهماند ادامه دادن آن کار، درست نبوده. با
 :دیبا کف دست پشت گردنش کوب

 تا حاال مگه؟ يدیزن ند ؟يچته پسر؟ چرا وا داد عاد؟یچته م -

حالت صورتش را دوست نداشت. صورتش بد بود.  د،ید نهیرا که در آ  خود
 حس خوب نداشت. ناکام مانده بود:

همه  نیخوامش، چرا بدبختش کنم؟ ا یکردم؟ من که نم یکار م یچ -
 نه... ست،یهم ن هیزن، آره... اون اصال پا
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 شیلب ها د،یبود دپوسِت سبزه اش به جا مانده  يرا که رو یرژ لب یسرخ
 شده بود: یرا گاز گرفت. ته دلش خال

بگذرم؟ د  اشیاون لوند ریاز خ يتونم! چه طور یتونم بگذرم.. نم ینم -
 از جلو چشام برو کنار... قهید هی یلعنت

 در اتاق قدم رو رفت: شانیرا با دستانش گرفت و پر سرش

صحابت بخواد.  یکنه اون دلِ ب ی. غلط ميبخوا یکن یغلط م عاد،ینه م -
ذارم. اشتباهه پسر، حماقت  یمن نم عاد،یبخواد م ذارمیمنِ پدرسوخته نم

 نکن...

 تماس پوستش با پوستِ داغ او افتاد و دوباره حرفش را عوض کرد: ادی

 بود! یبود...! چه حسِ خوب یحس خوب -

 زد: یم بیبه خود نه دوباره

... عادی... نَسُر معادینَسُر م عاد،یخوره م ی... به دردت نمستیوفا خوب ن -
 ... نکن پسر!یباخت يتونم جمعت کنم... بسر ینم يبِسُر

 شیکه برا یتلخ يحالش بهتر شده بود اما خاطره  د،یبه خوابگاه رس یوقت
داشت از  يبه جا مانده بود، در ذهن و جانش حک شده بود. احساس بهتر

کند الل و  یکرده و به او فهمانده آن طور که او فکر م یکه خود را خال نیا
 گذارد در کاسه اش! یو به وقتش، خوب م ستیزبان ن یب
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 نیزنگ زده و گفته بود حالِ دوقلو ها بد شده، رو دل کرده اند و از ا اشرف
 ینم یحت گریخوشنود بود، د نی. وفا هم از اندیایتوانند ب یحرف ها و نم

 را در آن خانه و آن اتاق منحوس بگذارد. شیپا گرید يخواست بار

سرِ  دیجوشانده دم کرد و حافظ را برداشت. با کیکه آرام شود  نیا يبرا
 يافتاد. خاطره  ینم شیپ يچند يخاطره  ادیکرد و به  یخودش را گرم م

 ی! به چه کسفیبه نظرش بود. اما ح ایحس دن نیکه بکرتر یحس يتجربه 
 یدانست چه م یخودش هم نم یکه حت یتجربه اش کرده بود؟ کس

 یکه م شیزند، آن وقت پا یم یگردد و دم از عاشق یم نیخواهد! با نگ
جور مردان نفرت  نیبه وفا بزند! از ا یخونکیس دیآ یافتد، بدش هم نم

 یکه باعث ب يشده ا نیچوبِ نفر يِچوب نفرت داشت!!! بو يداشت. از بو
 يآمد جلو تیب نی. ادیکه نباشد  يزیآمدن آن چ شیاراده شدنش و پ

 چشمانش:

 افتادست میسرِ زلف تو در دستِ نس تا

 افتادست میسودازده از غصه دو ن دلِ

با هم  زیو کتاب را بست. با خود زمزمه کرد: انگار امشب همه چ دیکش پوف
 کنن... ریکردن تا احساسات منو درگ یکیدست به 

زد.  رونیبود، با همان حال خراب از خانه ب اوردهیکه در خانه طاقت ن عادیم
نشود. و هزاران فکر به مغزش نوك  وانهیتوانست در آن اتاق بماند و د ینم

 دلش نخواهد کاش کار ناتمام را تمام کرده بود! ینزنند. و ه



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 169

داد بود، تماس  هیکه خودش آن را به مناسبت تولدِ او هد نیتلفنِ نگ به
جز مشترك مورد نظر در  يزیکند، اما چ او بتواند آرامش دیگرفت شا

 انداخت و غر زد: يکنار یصندل يرا رو ی. گوشدیباشد، نشن یدسترس نم

 !یستین ازهیبهت ن یوقت -

زد و حساب پس  یبا او حرف م دیاتفاقات آن شب. با ادیافتاد.  لیسه ادی به
گرفت که چرا آن شب پشتش نبود و به وفا کمک کرد! خونش جوش  یم
 برد. رونیآمد چطور دست او را گرفت و از آن جا ب یم ادشی یآمد وقت یم

انکه سالم کند، تنها نگاهش کرد.  یدر را باز کرد و ب لیخانه را زد. سه زنگ
او را کنار زد و وارد شد.  دیبگو يزیآنکه چ یهم که طلبکار بود، ب عادیم

که از آن  یصگُل کرد و تمام حر تشیعصبان عاد،یم ییپررو دنیبا د لیسه
دستش  ستاد،یوسط هال ا عادیکه م نی! همیسرش خال يشب داشت را رو

 نواخت! عادیم يگونه  يپر سر و صدا رو ي دهیکش کیرا باال برد و 

اون  ؟يخور یم یچه گ*ه يناموس! دار یب ،یشعور، نفهم، عوض یب -
 ناموسته...

 يتو یکیدستش را باال آورد و او هم  اورد،یخواست کم ب یکه نم عادیم
 زد: لیصورت سه

 ؟يناموسِ منو با خودت برد یتو به چه حق -

 یرا نگاه م گریکدی ،یهردو مرد به نفس نفس افتاده و مثل دو ببر زخم 
شده و آرامتر بودند.  یها، حاال حرص شان از هم خال یلیکردند! با زدن س
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هم نگاهِ  عادیکاناپه ولو شد. م يو رو دیکش ششیبه ته ر یدست لیسه
 فرود آمد. ،ییکاناپه روبرو يبه او انداخت و رو ینیخشمگ

 لب باز کرد: لیدر آمد، سه ینیکه جو از آن سنگ یکم

قرار  تیرو تو اون وضع چارهیچرا دخترِ ب عاد؟یم يچرا اون کارو کرد  -
 ؟يداد

 اش شده بود؛ گفت: يکه حسود عادیم

  ؟یسوزون یا انقدر واسه اون دل مشده؟ تو چر یچ ه،یچ -

 با تاسف سر تکان داد: لیسه

 جواب پس بدم؟ دیمن با ،يتروخدا! هنوزم طلبکاره. تو گندو زد نیبب -

 ستون کرد: شیزانوها يرا رو شیبه جلو خم شد و دستها عادیم

 با خودت نبر. ریدستِ زنِ منم نگ ینچ، جواب پس نده ول -

 پوزخند صدا دار زد: لیسه

زنت نبود؟ من دستشو گرفتم زنت شد  يبرد یآبروشو م یداشت یوقت -
 گه؟ید

 :اوردیبود که کم ب نیتخس تر از ا عادیم

 یکیهمون شب  يشانس آورد یلیبه خودم مربوطه! خ گهیاونش د -
 خان! لیگوشت سه رینخوابوندم ز
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 مقابله به مثل کرد: لیسه

 هی ومدمیخودمو کنترل کردم ن یلیخان! خ عادیم يشانس آورد شتریتو ب -
 يفرار يخوا یرو م یپسر؟ زن به اون خوب هیفَس نزدمت! آخه تو دردت چ

که آخرشم سرتو بکنه  يریپول پرست رو بگ يبه جاش اون دختره  يبد
 آب؟! رِیز

 بود: دهیتنها قسمت زن خوب را شن عادیم

که  یاون زن خوب ی! عوضایکن یدرازتر م متیپاتو از گل يدار گهید لیسه -
 زنِ منه. چرا انقدر به چشمِ تو اومده؟ یگیم

 از کاناپه بلند شد تا به آشپزخانه برود: لیسه

 نیبش ا،یباز یرتیغ نیا ي. به جایبزن يدهنتو ببند بابا، فقط زر مفت بلد -
 !یجمعشون کن يفکر کن، فکر کن چجور اتیبه گ*ه کار

 یم لیداد! اگر سه هیکاناپه تکهم فشرد و به  يرا رو شیدندان ها عادیم
از آن شب، امشب هم وفا را له کرده، حسابش با کرام  ریدانست به غ

 زهایچ نی. سر ادیبگو ینبود که بخواهد به کس يزیبود! اما چ نیالکاتب
بود که وفا را چه  دهیرس جهینت نیدانست! به ا یم بیداشت و ع رتیغ

 چه نخواهد، زنش است. واهدبخ

گذاشت. هنوز با او  عادیم يرا جلو یکیبا دو فنجان نسکافه برگشت.  لیسه
برود حرصش  عادیداشته باشد که م يخواست رفتار یبود اما نم نیسر سنگ

 کند. یخال چارهیرا سر دخترِ ب
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کارا  نیخوام. نکن ا ینم توی! دوستتم... بدستمیمن دشمنت ن عاد،یم نیبب -
االن  دیشا نه،یب ینکن. خدا اون باالست و کاراتو م تیرو، انقدر دختره رو اذ

 هیمونه آقا پسر.  یجور نم نیهم شهیبره اما هم شیبه نفع تو پ یهمه چ
 يخور یم اشوبدجور پ ،يکه اصال توقعشو ندار یوقت هی ،یجا تو زندگ

 دختر گناه داره. نی. نکن اعادیم

وفا را آزار داده  یلیبود؟ خ لیحق با سه یعنیبه فکر فرو رفته بود!  عادیم
توانسته بود  يبا او آشنا شده بود به هر نحو یبود؟ فکر کرد... کم نه! از وقت

اما در ظاهر  دیرا فهم نیحق داشت. ا لیرا زده بود. کم نبود! سه ششین
 بفهمد. لیخواست سه ینشان نداد. نم

 واقعا بخواد جدا شه! گهیفکر کنم د -

 را باال داد: شیشانه ها لیسه

 لهیتیکم ف ؟یمثل تو جدا بشه. کم جفتک انداخت یحق داره بخواد از آدم -
 که بدتر از همه بود. شمیآخر ؟يکرد چشیپ

 نیبود، بدتر شیچند ساعت پ نی... که هميگفت، آخر یراست م لیسه
 الیخواست تا تهش برود، اصال شروعش کرد؟ به خ ینم یظلم بود. چرا وقت

شد. خودِ  تیما فقط وفا نبود که اذکند... ا تشیخواست اذ یخودش م
احمقش هم شد. خودش هم داشت از فکرِ کار ناتمامش با وفا، عقلش را از 

خواهد،  یکه االن در وجودش م يزیکرد تنها چ یداد. حس م یدست م
کرد. وفا  یمورد فکر نم نیدر ا نیبه نگ گرید یتمام کردن آن کار است. حت
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 بیعج شیکرد حاللش بود. برا یبا او م ياش! هر کار يزنش بود، زنِ عقد
عوض شده  يزیاست،  اما حاال چه چ ذتریگفت حرام لذ یم شهیبود، هم

 و لذت بخش شده بود؟ يآن قدر لذ ل،بود که حال

 :دیپرس لیجمله را از سه نیچطور ا دینفهم

 کنم پسر؟ کاریچ -

 تیتو زندگ یبه اسم معذرت خواه يزی. البته اگه چیمعذرت خواه -
 !یبشناس

 به سمت او خم شد: عادیزد. م عادیبه م یرا گفت و چشمک نیا

 .یبزنم... عوض نیگه همچ یم طونهیش -

که به جز  یکس يچقدر برا يدو کلمه ا يجمله  نیا "یمعذرت خواه"
 ینخواسته بود چقدر ناممکن به نظر م یمادر و پدرش، تا به حال از کس

 یزد و مدام نظرش بر م ید حرف مبا خو نی. در راه برگشت، در ماشدیرس
دم از  یقول م یمنو؟ اگه ببخش یبخش یگشت:برم بگم نردبون خانوم، م

 !امیب درخجالتت 

! ایکن ینم فیخودتو سخ یگ ینم عاد،یم ایگ یمنو! نم یبخش یبگم م عمرا
با  يخوا ی! حاال ميگفته بودم تو خونه؟ گفتم حواست باشه نَسُر یبهت چ
 وار؟یتو د يمغز بر

 یلیگم که خ ینم يکه! تازه جور رمیم ینم گه،ید هیمعذرت خواه هی
گم که هم گفته باشم هم نه! اه! چم  یجور م هی! رهیخودشو دست باال بگ
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 یافتادم و براش انقدر فکر م یاز کس یبه فکر عذرخواه یشده؟ من از ک
 نیذهنمو مشغول کرد نامرد! ا يچجور نیپسر، بب سیدهنت سرو يکنم؟ اِ
 ...کالی! برو خونتون... آ بارشتهیآخه.. چِخِه! پ هیفکرا چ

****** 

 ) www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی(ساخته و ته

که از  یینتوانست خود را کنترل کند و به سراغ وفا نرود. از آن جا عادیم 
 يفردا کالس ندارد هم خبر نداشت برا نکهیوفا خبر نداشت، از ا زیچ چیه

اشد از وفا ب هیکه شب یبه دنبالش رفت اما هر چه منتظر بود، کس نیهم
تنها  استخو یدانست چرا انقدر دلش م ی. نمامدین رونیدروازه دانشگاه ب

 يوفا باشد. همان دختر قد بلند با موها دیآ یم رونیکه از آن در ب یکس
افتادند. اما نبود. وفا رفته بود.  یصورتش م يتو شهیسرکش که هم يفرفر

ببخشد و فکر  امیخود را الت یاز درد به خانه برگشته بود تا کم يبا کوله بار
 یبرود. حس م شیحساب شده پ یلیداشت خ ازین ن،یبعد از ا يکند... برا

 اشرفِ طماع. يظالم، فدا عادیم يشود. فدا یدارد فدا م نیب نیکرد ا

. زمستان در راه بود، هم دیخزان زده شان را د اطیح د،یخانه که رس به
ها  یبرد. خوش یها را م ییبایو ز آمد یوفا. زمستان م يهم برا اط،یح يبرا

 کرد. زمستان را دوست نداشت، اصال دوست نداشت. یبرف ها دفن م ریرا ز
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آن  بانیگر ،یمحبت ینداشتند. خزان و ب یفیهم تعر شیها یشمعدان حال
آب. شال گردن قرمزش را  یرا هم گرفته بود. کنار حوض نشست. حوضِ ب

 :دیباالتر کش یکم

تونم  یگم که نم یتونم له بشم و دم نزنم، بهشون م ینم نیاز ا شتریب -
 دیبسه، با ختمیگم، هرچه قدر پنهون کردم  و آبروشو نر یتحملش کنم. م

خواد، من  یکه نم یبفهمن اون دیبه آقا جون و اون زن بگم. با زویهمه چ
خواست  یکه م ییراهو برم، حاال تا هر جا نی. من قبول کرده بودم استمین

 یکه من هستم و طرف یمونه. طرف یدو طرفه م يطه ما مثل جاده باشه. راب
دارم، اما اون همه اش  یقدم هامو برم اطیکه اونه. من دارم با آرامش و احت

 کنه!  یناکارم م ،یضربه اساس هیتو راهم و با  چهیپ یم

 :دیگلدان کش نیتر کیبه نزد دست

طرفه باشه که دو نفر با هم تو  هی دیدو طرفه باشه، با يجاده  دیازدواج نبا -
خواد وجود داشته باشه،  یهم م يا گهید يسمت باشن و اگه جاده  هی

طرف باشن،  هیصورت فقط اگه با هم تو  نیمشکالت باشه که در ا يجاده 
از اون ازدواج و آدم  يزی! وگرنه جز مخروبه چانیتونن از پسش بر ب یم

 مگه نه؟ نینظرو دار نیمونه... شما هم هم ینم یهاش باق

 دخترها، او را ساکت نمود: يصدا

 وفا! یتو ب ایزنه! ب یباز تا اومده نشسته با گلدوناش حرف م -
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کرد، حاال  یکه با خود فکر م یداد و از جا بلند شد. در حال رونیرا ب نفسش
 تحمل کند. دیرا با هیمحدثه و مهد ست،ین عادیکه م

****** 

و دخترها مشغول جمع و جور نمودن بودند که زنگ ناهار خورده بودند  تازه
 گفت: د،یکش یم ازهیکه خم یخانه به صدا در آمد. اشرف در حال

 وقت روز؟ نیتونه باشه ا یم یک یعنی -

 يبود، ظرف ها را رو دهیدلش لرز لیدل یزنگ در، ب يکه با صدا عاطفه
 رها کرد: نتیکاب

 .هیک نمیرم بب یمن م -

 گفت: اشرف

 پول ندارم. ست،یگدا بود بگو آقا جونم خونه ناگه  -

را سر کرد و به حالت دو، به سمت در رفت. هوا  یچادر گل دار صورت عاطفه
بود و به خود  دهیسرد بود و سوز داشت. شخصِ پشتِ در لباس نازك پوش

 ؟ياومد يهمه راهو پاشد نیا يبود ضیکرد: مر یو با خود فکر م دیلرز یم
 نیمه ؟یهست ی! منتظر چيکنه، پشت در موند یباز نمبفرما! حاالم درو 
 االن برگرد تهران!

باز  يبرود، صدا نیکه پشتش را به در کرد و خواست به سمت ماش نیهم
که برگردد و  نیخشک شد. تصور ا شیآمد. سر جا یمیقد يشدن در خانه 
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همه با خود سر و  نیچند ساعت ا نیبود. در ا رینفس گ شیبرا ند،یوفا را بب
حاال که  مارفتار کند. ا یعیخود را نبازد. طب د،یاو را د یکله زده بود که وقت

 ثمر شده بود.  یبود، تمام آن تالش ها ب ستادهیا نیقسمت از زم نیدر ا

 یشناخت. حت ی. او را از پشت مستادیاو، قلبش انگار از کار ا دنیبا د عاطفه
 یفیضع تینها یب ي. با صداندیرا بب آنکه چهره اش یب ،یاز صد فرسخ

 گفت:

 .دییبفرما -

با خود گفت: جمع کن خودتو پسر! نفس کم  دیکش ینفس راحت عادیم
 باش! یعی! طبمیندار ایمسخره باز نیآوردن و ا

 لبخن زد: یسمت عاطفه برگشت و تصنع به

 سالم عاطفه خانم! -

 نیفقط در هم ،ياز صورتش فاصله داد. از عشوه گر یچادرش را کم عاطفه
 ياالن در چه حال و فکر عادیدانست م یعاطفه، نم چارهیحد بلد بود. ب

 !ندیب ینم یکه او را حت يغوطه ور است! طور

 دییداخل، دم در زشته. بفرما دییبفرما -

 یکم م دیرا عقب داد و وارد شد. نبا شیصاف کرد، شانه ها نهیس عادیم
 وفا کوچک شود.  يخواست جلو یآورد. نم
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 یبست، ب خیجلوتر از او داخل خانه شد و آمدن او را اطالع داد. وفا  عاطفه
 آنکه بداند چرا.

 :دیکنار کش ییظرفشو نکیوفا را از پشتِ س د،یشن یوقت اشرف

 زود باش برو به خودت برس، نامزدت اومده.  -

 بود. اشرف کفرش در آمده بود: ستادهیهنوز همان طور ا وفا

آقا  يزود باش، صدا ؟يستادیجا وا نیجور ا نیدختر چرا هم ،يوا يا -
 .اریجونتو در ن

 يخواست کار یانداخت. وفا به اتاق رفت. نم رونیب بایرا از آشپزخانه تقر او
و چنان  دیآن شب که به خودش رس د؟یرس یبه خودش م دیبکند! چرا با

 یرنگ و رو م یطور ب نیبود! اما آقا جون چه؟ اگر هم یافتاد، کاف یاتفاق
گذاشت،  رنداشتند. فکر کردن را کنا یتمام زشیآم ریتحق يرفت، نگاه ها

 یکه آن شب حت یی. لبهادیکش شیلبها يرژ قرمز را برداشت و محکم رو
بود؟ وفا  یم دیدر کار نبود! چرا با يهم نشدند. آن شب اصال بوسه ا دهیبوس

! نه بوسه، چیا چه داشت؟ هخواست، ام یخواست، عشق م یزن بود، بوسه م
 پسربچه را داشت. کی ينه عشق، نه شعر! تنها حماقت ها

 د؛یپوش یپشت سر جمع نمود و بعد از آن که لباس مرتب رهیرا با گ شیموها
دوست نداشت پس از آن شب چشمش در چشم  چیرفت. ه رونیاز اتاق ب

کردنش را  ارتیجز ز يجا آمده بود، چاره ا نیاو تا ا یاما وقت فتد،یب عادیم
 نداشت!
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او را  یزد. وقت یکنار پدرش نشسته بود و گپ م ،ییرایدر سالن پذ عادیم
فشار آن همه نگاه نبودند،  ریاز جا بلند شد و با هم دست دادند. اگر ز د،ید

 اناتیاز جر یبدهد. اما هنوز که کس تیرضا يکار نیمحال بود وفا به چن
 یبا آمدنِ ب عادیماهار با آن ها صحبت کند که خبر نداشت، قرار بود بعد از ن

 وقتش، اجازه نداده بود.

اهللا خان نباشد هم بتواند  تیهدا دینشسته بود که هم در د ییجا عاطفه
 يبود اصال حواسش به رفتارها ری. وفا که فکرش درگزدیعشوه بر عادیم يبرا

 نظر داشت. ریخوب او را ز یعاطفه نبود، اما شخص

 عاطفه را صدا زد: اشرف

 ها رو ببر. وهیم نیا ایعاطفه جان دخترم، ب -

 اره؟یتونه ب یدر دل غر زد: چرا من؟ وفا نم عاطفه

که به آشپزخانه رفت، اشرف در را بست و گوشش را  نیبلند شد. هم و
 که آخش به هوا رفت: دیکش

شوهر خواهرت عشوه  يبرا د؟یچش سف يدختره  یکن یکار م یچ -
 ؟يایم

 ناله کرد: رد،یکرد گوشش را از دست اشرف پس بگ یم یکه سع عاطفه

عشوه اومدم؟ آخ.. آخ گوشم... مامان ترو خدا  یمامان، من ک یگ یم یچ -
 ولم کن..



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 180

شده  ایح یکشه، ب یحتما من اومدم! خجالتم نم ياومد یآره، اگه تو نم -
 ! ادیمردِ زن دار ناز و ادا م يبرا

 ي. اشرف انگشت سبابه اش را رودیه آن را چسبرا رها کرد. عاطف گوشش
 کف دست چپش زد:

کنم!  یم اهیروزگارتو س ،یدوون یوسط موش م نیبفهمم ا ،یعل يِبه وال -
 حواسم بهت هست! دست از پا خطا نکن.

 زد: تیخود را به مظلوم عاطفه

 یمن فقط خوشبخت يبه کارشون ندارم مامان... به خدا آرزو يمن که کار -
 شونه.

را که با وفا از همه خوب تر بود را  يکار را با او کرده بود. عاطفه ا نیا عشق،
. او دیجنب یدر وجود عاطفه م یاز عاشق یفیجا رسانده بود. نوع کث نیبه ا

دانست عالقه اش  یشناخت. تنها م یخودش هم خودش را نم یحت گرید
 یبتواند م يکار ره اورد،یآن که او را به دست ب ياست و برا اریبس عادیبه م

 کند...

****** 

که آن جا را  نیرا جمع کرد و به آشپزخانه برد. هم يچا ياستکان ها وفا
 خود را به او رساند: عادیآمد، م رونیجمع و جور کرد و ب

 وفا! -
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را به  شیبایزد و القاب ز یصدا م یبار بود اسمش را درست و حساب نیاول
صورت را پشتِ گوش خواباند.  يرو شانیپر ي. موهاستادیبرد. ا یکار نم

 حرکت داد. "ه؟یچ" يسرش را به نشانه 

آورد امروز! هروقت به صورتش  یدانست چرا در برابر وفا، کم م ینم عادیم
 هیثان کیاش  یکوچک خواستن يافتد. لب ها یآن شب م ادیکند،  ینگاه م

الك.  یب يناخن ها يافتاد رو نییرود. نگاهش پا یاز خاطرش کنار نم
 که از ذهنش گذشت را به زبان آورد: يفکر

 ؟يچرا نزد -

 متوجه نشده بود: وفا

 ؟یچ -

 ؟يالك... الكِ قرمز! چرا به ناخنات نزد -

 رها شدنش. سرد جواب داد: ادیآن شب افتاد.  ادیهم  وفا

 خواست. یدلم نم -

 را خمار کرد مثلِ چشمانش: شیصدا

و منو دوباره به  یقرمز بزن گهیبار د هیخواد... تو  یدلم م یلیمن خ یول -
 دفعه تا تهش برم! نیدم ا ی... قول مياشتباه بنداز
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نبود. ته  دیبار مثل آن دفعه شد نیوفا را قلقلک داد. ا ینیچوب، ب يبو
داد که تمام حسش  یجواب م يطور دیآن اما زنده بود هنوز. با يمانده ها

 ت!رك و با صداق شهیرا به او بفهماند. مثل هم

اون اتفاق نخواهد افتاد. اون  گهید چوقتیدم که ه یبهت م نانویاطم نیا -
تونه  ینم یداره و گاه ازین یبشه... اما هر آدم يشب هم قرار نبود اون طور

 التیکنترلش کنم... خ يگرفتم چطور ادیکنترلش کنه! اما من خوب 
 راحت!

مچش را گرفت. نگاهشان به  عادیرا گفت و خواست به اتاقش برود که م نیا
طور مچ دست او را  نیهم هم شبیافتادند. د شبید ادیهم افتاد. هر دو 

 عوضش نکن! يدیگرفته و متوقفش کرده بود و گفته بود: حاال که پوش

 رام بود: عادیم يصدا

 یبا هم روبرو م شهیکه هم یی. همونجامیحرف بزن اطیتو ح میبر ایب -
 !میشد

 . رفتیپذ نیهم يگفتن داشت. برا يبرا ییهم حرف ها وفا

هم کت نازکش را تن  عادیگذاشت. م يو روسر دیلباسش پوش يرو یبافت
 رفتند. اطیکرد و با هم به ح

که  یبودند. همان درخت ختهیر شیرفت که برگ ها یدرخت يِبه سو عادیم
از پشت آن در آمده بود. تنه اش را لمس کرد. لبخند  ،يوفا شبِ خواستگار

 :زد
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! اون موقع يجا دراومد نیکردم، از ا یداشتم غرغرتو م یاونشب وقت -
 . نه؟میجا برس نیبه ا میکرد یفکرشم نم

 اش. نهیریکنار حوض نشست. به عادت د وفا

 .ياریبال ها رو سرم ب نیکردم ا ینه، واقعا فکر نم -

 گفت: اورد،یاو کم ب يِخواست جلو یکه نم عادیم

رو دوست دارم! گفتم  گهید یکیمن از اول با صداقت اومدم بهت گفتم  -
حدس  یتونست یاز برخورد و رفتار من نم ؟يقبول نکن. چرا قبول کرد

 کنم؟ ییممکنه چه کارا یبزن

 یآب، ب یب يداد. حوضِ تنها یرنگِ خال يا روزهینگاهش را به حوضِ ف وفا
 .اری یعشق، ب یب يِتنها ي. هم چون وفایماه

کردن، مجبور  دمیکه برام مهم بودن تهد ییزایقبول نکرده بودم. با چ -
 شدم.

 برات مهم تر از ازدواجت بود؟ يزیچه چ -

 درسم! -

 پوزخند زد. به سمتش آمد: عادیم

 یازدواج، نچ! جا داره بهت بگم اشتباه بزرگ یهست، ول شهیدرس هم -
 !يکرد
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وردن اون دانشگاه و رشته، به دست آ ينبود. من برا شهیمن هم يبرا -
 تونستم از دستش بدم... یجون کندم. نم

 :دیکالمش آه کش انیم

دونستم چه  یکنم. خوب م یکار م یدونستم دارم چ یمن از اول م -
 کرد. یم جابیطور ا نیا طیکنم! اما شرا یم یحماقت

 :دیدار پرس یکه به او برخورده بود، معن عادیم

 آره؟ یمونیپش -

 زد به نگاهِ مخمور او. رهینگاهش را باال آورد. گ وفا

 ؟یمونیتو پش -

است اما... االن مطمئن  مانیمطمئن بود پش روزیتا د د،یخواست بگو عادیم
 . اما نخواست خودش را لو بدهد:ستین

 !ادیز یلیخ یلیخ یلیخ یعنی... یآره، خعل -

 کرد: طنتیش عادیچشم دوخت. م اطیح يها کییدر سکوت به موزا وفا

 .مونمیپش میا گهید يزایاز اون؛ از چ ریبه غ -

 گنگ نگاهش کرد. وفا

 ادیکه ضربان قلبش را ز يکم. فاصله ا يکنارش نشست. با فاصله ا عادیم
 کرد.
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 تموم گذاشتم. مهیاون کارو ن روزیکه چرا د نیاز ا -

 هم فشرد تا لو نرود. يرا رو شیگُر گرفت. لبها وفا

 یهمه راه آمده بود چه کار؟ مگر نم نی. ادیرا تو کش نشیریلب ز عادیم
 چه مدلش بود؟ گرید نیا اورد؟یخواست از دلِ او در ب

 :دیپرس عادیم

 آره؟ هییجدا متیتصم -

 :دیپرس هیبا کنا وفا

 دارم؟ يا گهید میتصم -

 :دیدستش را پشت گردنش کش عادیم

 ؟یگ یم یچ ياگه بگم دار -

 بهت اعتماد ندارم. -

 يِسرما یداده بود. به راست لیرا هم تحل شیهوا صدا يِ. سرمادیخند عادیم
 وفا؟! يگرما ایهوا، 

 دانا؟! ینیب یمنو م -

 دوباره. دیخند



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 186

. اگه بد باشم تو ظاهرم باهات بدم، اگه ینیب یم يکه دار مینیمن هم -
! پس ینیب یکه م هیخر نیظاهر و باطنم هم یعنیطور!  نیخوب باشمم هم

 نشدم! مونیقبول کن تا پش شنهادمویش بس دادم پحاال که آت

 شنهاد؟یپ -

جفتک انداختن بسه. فکر نکن کوتاه اومدم و  گهیهوم... آره! به نظرِ منم د -
گم االن که با هم  ی. فقط مستیخبرا ن نیقبول کردم که باهات بمونم! نه از

هامون . هر دومون که به خواسته میایبا هم راه ب یمدت هی م،یریمس هیتو 
 . میکن یجدا م رامونویمس م،یدیرس

به  دیکرد چرا االن، بعد از آن همه حماقت با یکرد و فکر م ینگاهش م وفا
کرد؟ به او اعتماد  یبود؟ چه کار م دهیبرسد که وفا از اولش رس يا جهینت
آمدند. مطمئن  یکرد؟ خانواده با او راه نم یکرد چه م یکرد؟ اگر نم یم

گذارد! چه  ینم شیپدر استخوان سالم برا اورد،یرا هم ب بود اگر اسم طالق
 مراحل... هیرسد به بق

 نییاش پا يخوب رفتار کرده و از حالتِ غد يادیکرد ز یکه حس م عادیم
 آمده، گفت:

 گهید یلیخ دمی! فقط دزاهایچ نیو از ا یبه دلم نشست یوقت فکر نکن هی -
! اونم به خاطر خودم... اگه از تو امیکم باهات راه ب هیشد کارام، گفتم  يادیز

 نیخوام چن یهم بگذرم که اصال و ابدا نم گهید ییزایچ یلیاز خ دیبگذرم با
 ! فتهیب یاتفاق
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 از کنارش بلند شد. دستانش را بغل زد، سردش شده بود: وفا

مثل من  یمثلِ تو، از آدم یآدم چوقتینه نگران نباش، مطمئنم ه -
 . ادیخوشش نم

 وفا مطمئن نبود! ياما به اندازه  عادیم

****** 

کار درست را انجام داده  یعنیو فکر کرد.  ستادیا اطیدر ح گرید یکم عادیم
وحشتناك  يبود که آن بالها یکرد. او کس ینه؟ از خودش تعجب م ایبود 

داد  یاجازه م دیبا یعنی د؟یایخواست با او راه ب یرا سرِ وفا آورد! حاال چرا م
را چه  نینگ وابشود؟ ج یچه م ندیبرود تا بب شیپ يطور نیهم زیهمه چ

 داد؟ اصال گفتنش به او درست بود؟: یم

 یبگ یگفتما! خر نش نارویرفتم دنبال دختره و ا یبهش بگ يبر یخر نش -
 ... دمایبار سُر هی

 يدیسُر ؟يکار يرفته... کجا يزد: خر شد یم بیاز درون به او نه يزیچ
 ...يدیسُر میبدجور

 شه،یاش برد و به عادت هم قهیشد. دست به  يدرونش کفر يدستِ نوا از
 بازش کرد: یکم

نکن، بسه  خودیب ي. فکراعادیدرصدم امکان نداره م هی. ستین ینچ، شدن -
 نی.. آره، هميوقتشه برگرد گهید ،يهر چه قدر امروز خودتو خار کرد گهید

 برگردم تهران.  دیاالن با
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 يکند و برود. هنوز قدم رو یگرفت باال رفته و با خانواده خداحافظ میتصم
که  ییدر ظاهر شد و با صدا ياول نگذاشته بود که عاطفه در آستانه  يپله 
 آن را نشنود، گفت: یکرد کس یم یسع

 .عادیبهتون بگم آقا م ویزیچ هی دیبا -

را  شیتکان داد و دست ها یبا تعجب نگاهش کرد. سرش را به آرام عادیم
 ها فرو کرد: بیدر ج شتریب

 من سرتا پا گوشم! د،ییبفرما -

رفت. نگران بود  اطیدر وسط ح ییجا بایآمد و تقر نییپا وانیاز ا عاطفه
 موش خانه. نیرا بشنوند. مخصوصا بزرگتر شیخانه، صدا يموش ها

فهماند که  عادیگونه به م نیانگشتش را به سمت صورتش خم کرد و ا چهار
 یهم چون خوره داشت جانش را م يکه حاال کنجکاو عادیشود. م کشینزد

 خورد، زود خود را به او رساند:

 !يشده عاطفه خانم؟ نگرانم کرد يزیچ -

 جلو؟ دیاریشه گوشتونو ب یم -

 کیرا ان قدر نزد عادیکه م نیکرد. عاطفه از فکر ا یمردد نگاهش م عادیم
 به خود حس کند، گُر گرفته بود. 

 بفهمه که من بهتون گفتم! یخوام کس یلطفا، نم -
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در  ییزهایگوشش را به سمت دهاِن عاطفه برد. عاطفه چ عادیم يکنجکاو
 ریسراز عادیگوش او زمزمه کرد. حرف ها هم چون آهن گداخته، از گوش م

 اطه کردند.رفتند. دور تا دور قلبش را اح نییشدند. غلت خوردند. پا

خودشان بماند؛ از آن جا  نیب زیکه سفارش کرد همه چ نیبعد از ا عاطفه
که به  قهیاما همان طور خشکش زده بود! بعد از چند دق عادی. مختیگر

را گز کرد:  اطیخودش آمد، دستانش را پشت گردنش قالب کرد و عرض ح
اما پشت  یکن یم يمظلومو باز يمن نقشِ بره  يِنردبون؟ جلو هیجور نیا

 سر...

 يزیو با چه چ ياریجا از دلِ خانوم در ب نیا ياومد يپَپِه! پا شد عادِیم ياَ
 يدیخاك بر سرت که بخاطر دو تا پر و پاچه، کوب یعنی! یش یروبرو م

 ات! نفهم! دهیجا! خاك بر سرِ زن ند نیا ياومد

ه داشت در همان حال هم به سراغ وفا رفته و هم میکرده بود و تصم داغ
توانست برود و  یرفتار کند. نم یتوانست منطق یرا با او روشن کند! نم زیچ

در وجودش نبود. در  نیتوانست! ا یاست؟ نم نیا انیاز او بپرسد واقعا جر
 او، حماقت بود! يِخو

 گفت: یکه با خود م یدر حال دیباال پر یکیها را دو تا  پله

 !ستین ياز برگشتن به تهران خبر ارم،یسر در ن هیقض نیتا از ا -

در را باز کرد. با نگاهش دنبال وفا گشت. نه در آشپزخانه بود نه سالن.  و
 :دیفرصت را مناسب د ست،یدنبال چه کس عادیاشرف که متوجه شده بود م
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 پسرم؟ تو اتاقشه! تنهاست.. يگرد یدنبال زنت م -

رفت که وفا  یسمتِ اتاق اشرف را بشنود. به يتا نطق ها ستادینا گرید عادیم
 بود و به شدت آن را باز کرد و بست. شیدر آن مشغولِ شانه کردن موها

و به سمتش برگشت. نگاهش که به  دیدر، از جا پر يصدا دنیبا شن وفا
 در راه است. یخشم چشمان مخمورِ او افتاد، مطمئن شد مشکل

 کیداشت، حرف ها را هم شل یهمان طور که به سمتِ وفا گام بر م عادیم
 کرد به سمتش: یم

 ؟یمنو دورم بزن یتون یو م یزرنگ و باهوش یلیخ يفکر کرد -

 گذاشت: زیم يزند، شانه را رو یحرف م يزیدانست او از چه چ یکه نم وفا

 ؟یزن یحرف م يدار یاز چ -

را  شینشسته بود و موها نهیآ يروبه رو ،یصندل يجلو رفت. وفا رو عادیم
شانه  عادیاش را. م یپر و مشک يِبود. موها ختهیشانه اش ر يرو یطرف کی

 برداشت و درون دست وفا گذاشت: زیم يرا از رو

خواد من  یدلت نم ؟يشد الیخیمن اومدم ب گه؟ید یکن یچرا شونه نم -
 دست خوش! نه؟یبب هیاما پسرِ همسا نمیببرم؟ من نب ضیو ف نمیبب

 يبه او بر خورده بود، خواست از رو "هیپسر همسا" دنیکه با شن وفا
 تیبا عصبان عادیکه م ست،یچ عادیحرف حساب م ندیبلند شود و بب یصندل

 شانه او گذاشت و اجازه نداد بلند شود: يدستش را رو
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 ! هنوز حرفام تموم نشده!نیبش  -

که خودش را  روزیکرد. از د یکالفه شده بود اما خودش را کنترل م وفا
 .يزیدرون ر يکرده بود، دوباره جا باز شده بود برا یخال

دم! پس درس و دانشگاه و کوفت و  یپس از خدات بود که بگم طالقت م -
 بود! ها؟ یعشق پنهون هی ه،یزهرمار بهانه بود و اصلِ قض

 يجمله  نیا دنیداد، با شن یبود و گوش م ستادهیکه پشتِ در ا اشرف
 ه؟یچ یچ گهید یسرم! عشق پنهون: خاك به دیدستش کوب يرو عادیم

 ي قهیکرد که چنددق یفکر م نیکرد تنها و به ا یدر سکوت نگاهش م وفا
 گذاشت. زیم يزده... شانه را دوباره آرام رو ییچه حرف ها عادیم ش؛یپ

 ؟يآتش بس داده بود يجور نیا -

باشد، شانه را  شیبند حرف ها ينبود که پا یطیکه االن در شرا عادیم
در پشتِ وفا پرت  ییکند؛ آن را جا یکه حرصش را خال نیا يبرداشت و برا

 کرد:

 !يدار ییایدونستم چه گند کار یبود که نم یاون واسه وقت -

 باال رفت: یوفا کم يصدا

 .ستنیتو بدتر ن يکه داشته باشم از کارا يا يهر گند کار  -

باز هم مانع شد. سرش را خم کرد و  عادیخواست بلند شود که م دوباره
 شد: رهیصورتِ وفا برد. با حرص به صورتش خ يجلو
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 !نیگفتم بشــ -

او  یشانه اش را به درد آورده بود، در چشمانِ آتش عادیکه فشارِ دست م وفا
چطور انقدر معصوم شده است،  دیکه خودش هم نفهم یشد و با لحن رهیخ

 گفت:

 .يکردشونه ام رو داغون  عاد،یم -

آرامش کرده بود همان طور به او و  یوفا، کم بندهیکه لحِن آرام و فر عادیم
خورد و به نقطه  زیل شیشد. نگاهش از چشم ها رهیاش خ دهیچشمان کش

 . لب ها.دیعطف صورتش رس ي

. یکوچکِ خواستن يآن مانده بود. لب ها هیرژ، ته ما یکه  از سرخ ییها لب
سرش آن  اریاخت یو ب ردیاز آن ها بگ یچرا انقدر هوس کرد کام دینفهم

 قدر جلو رفت.

 را بست و جمع کرد: شیچشم ها وفا

 نکن. -

 حرف ها بود: نیسر سخت تر از ا عادیم

 تو نکن. -

 کا رو با من نکن... نیلطفا دوباره ا -

چرا  دیفهم ی. نمدیرا بست و عطرِ وفا را نفس کش شیهم چشم ها عادیم
 کند. یرِ تنِ او ان قدر مدهوشش معط
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 کنم. ینم تتیاذ يایاگه باهام راه ب -

 رنگ دخترك چادر زده بود. یزبان صورت يکوچک رو بغض

 .عادیم یکن یم تمیاذ يهمه ش دار -

 انیخاص ب یلیرا خ عادیم "ع"کرد.  یقشنگ نبود. قشنگ تلفظ م شیصدا
 کرد. یم

آوردن حرف  ادی. با به  دیچشمانش را گشود و آرام آرام عقب کش عادیم
 را دوباره به آن حِس قشنگ داد. شیعاطفه، خشم جا يِها

خودش جمع و جور  یدختر برداشت. کم يشانه  يرا آرام از رو دستش
 کرد:

 یمونم و م یجا م نیرم. هم ینم ییمن جا ،یرو برام روشن نکن هیتا قض  -
 .یخود دان گهیدقت! بهت اخطار دادم د ي نهیشم آ

 دهیرا خوب فهم هیقسمت پسر همسا عادیسر و ته م یب يکه از حرف ها وفا
 خورد، گفت: یاز کجا آب م هیزد قض یو حدس م

 نیوقتتو ا خودیوجود نداره که بخوام برات روشنش کنم. ب يا هیقض چیه -
 جا تلف نکن و برگرد تهران.

 بود، گفت: ریدلگ ش،یپ هیپس زده شدنِ چند ثانکه از دستِ او و  عادیم

فکر کن  نیکار کنم! بش یدونم باهاش چ یوقتِ خودمه، خودم خوب م -
 عادی! همه اش که ماسیجور نی! آره ایگندتو جمع کن يخوا یم يچجور
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! چه ي! اونم چه گندارهیوقتام دانا خانوم گند باال م یگند بزنه! بعض دینبا
 يسرتو تو محل و جلو يخوا یشه! اونوقت چطور م یم یبزرگ يزیآبرو ر

 ؟يریباال بگ ونوادتخ

 یندارد، خواست ب يا دهیدانست االن ادامه دادن بحث فا یکه خوب م وفا
 سد راهش شد: عادیحرف اتاق را ترك کند که م

 رم. یفکر کن! من م یبرات خوبه، حساب ییشما بمون! تنها -

 رفت. و

وضع  نیبعد از بحث با او، هم شهی. همدیاز رفتن او، وفا سرش را چسب بعد
 عادیکه م ییسر و ته. بحث ها یمسخره و ب يآمد. بحث ها یم شیپ شیبرا
که  یشروع کننده شان بود. حق داشت که به او اعتماد نکند. آدم شهیهم

 یکرد، نم یبعد عکسش را ثابت م ي قهیزد و دق یحرف م کی قهیدق کی
راحت تر  دیبود شا يا یاز وفا آدمِ معمول ریبه او اعتماد کرد. اگر به غ شد

به  یوفا اعتماد کردن راحت نبود. او به سخت ياما برا د،یایتوانست کنار ب یم
 گرفت. یکرد و خو م یاعتماد م یکس

است، با  ختهیبود اوضاع دوباره بر هم ر دهیو د دهیرا شن زیکه همه چ اشرف
پسر  ي هیدرست کردن رابطه شان. قض يبرا ابدیب یخود فکر کرد تا راه

زد؟ وفا که به جز  یحرف م يا یاز چه عشق پنهان عادیچه بود؟ م هیهمسا
زود  همارتباط داشت  یرفت. اگر با کس ینم يگرید يرفتن به دانشگاه، جا

ماند.  یپنهان نم یاز کس يزیکوچک بود و چ طی. محدیچیپ یدر محل م
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 يزیبتواند چ دیسراغ دوقلو ها رفت شا اورد،یسر در ب هیکه از قض نیا يبرا
شان کرد،  چیسوال پ یبکشد. بعد از آن که حساب رونیزبانشان ب ریاز ز
 گفت: هیمهد

 گفت. یم عادیبه داداش م يزیچ هیکه عاطفه داشت  دمیمن از پنجره د -

 زد: شیبه پهلو يسقلمه ا محدثه

 کنه. یعاطفه بفهمه پوست از کله امون م ؟یچرا گفت -

 نمود و گفت: زیرا ر شیشده بود، چشم ها نیکه به شدت خشمگ اشرف

 اگه قبلش من پوست از کله عاطفه نکنم. -

 یم ياهللا خان نشسته و چا تیکنار هدا ییرایرفت. در پذ عادیبه سراغ م و
 که او را از کنار شوهرش بلند کند، گفت: نیا ي. برادینوش

 نیتون یخان، آبگرم کن مشکلش رفع شده االن آب گرمه، م تیهدا  -
 .نیحمام کن

 اهللا خان به دامادش اشاره کرد: تیهدا

 رم خانم. یشه دامادمو تنها بذارم و برم حمام؟ بعدا م یمگه م -

 سر رفته بود، گفت: يتکرار يکه حوصله اش از صحبت ها عادیم

تو شهر  يدور هیخواستم برم  یمنم م .نیبه کارتون برس نیینه شما بفرما -
 منم اومدم. نیایبزنم. تا شما ب
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در  يبه آستانه  یهم از جا بلند شد. وقت عادیو م رفتیاهللا خان پذ تیهدا
 انداخت: رشیخواست آن را باز کند، اشرف گ یو م دهیخروج رس

 م؟یبا هم حرف بزن قهیشه چند دق یپسرم م - 

 و با او به آشپزخانه رفت. اشرف تعارف کرد: رفتیبه احترام او پذ عادیم

 بازم پسرم؟ يخور یم يچا -

 کنجکاو شدم. یلیخ دیشه حرفتونو بزن ینه ممنون. اگه م -

 طور سر حرف را باز کرد: نیو ا دیرا به هم مال شیدست ها اشرف

رو بزرگ  ییزایچ هیوقتا  یمن هنوز بچه ان، بعض يدخترا نیراستش ا -
 يطور نیکه ا نیزد يزیچ یکنن پسرم... گفتم نکنه به شما هم حرف یم

 .نیشد یبرزخ

 کند؛ گفت: يکار یتوانست مخف یکه دلش کوچک بود و نم عادیم

شدم چون  يکفر یلیباشه اشرف خانم. آره، خ یکم زیکنم چ یفکر نم -
 نداشتم! ویزیچ نیچن دنیتوقع شن

که  يداد به خاطر گند یهمان طور که در دل به عاطفه فحش م اشرف
 زده، گفت:

خواستگار وفا بود قبل از  ن،یمون حس هیپسر همسا نیراستش پسرم... ا -
دوستن،  نیمنم با خواهر آقا حس يدخترا نیپدرش نداد. ا یشما... ول

 نیکردن که حس یباف الیخودشون خ ينشستن با هم حرف زدن و برا
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احد  ي. اما به خداششهیخواد و وفا هم... استغفراهللا... دلش پ یهنوز وفا رو م
. دختره انقدر سر به عادیآقا م ستین يدختر نیو واحد قسم وفا اصال همچ

 یچیخاطرخواهشه... آقا جونش ه نیخبر نداشت حس یراه و خانومه که حت
 بهش نگفته بود.

 :دیفکر پرس یب عادیم

 باهاش؟ اهللا خان موافقت نکردن تیچرا هدا -

 نیکه دخترشو هم تونستی... نمينه بار يآخه هنوز سربازه پسره، نه کار -
 پسرم... یتموم زیانقدر آقا و همه چ نیبده دستش... شما خودتو نب يطور

 یکرد، م یم يکه خرابکار نیبعد از ا شهیدر فکر فرو رفت. هم عادیم
و با خود زمزمه  دیکش شیموها نیکرد. دست ب ینشست و به کارش فکر م

 بازم گند زدم؟ یعنیکرد: 

 اش بدهد گفت: یتسل نکهیا يبرا د،یرا گرفته د عادیکه م اشرف

 زایچ نیبحثتون شد، اما خودتو ناراحت نکن پسرم. ا کمیبا وفا  دمیشن -
و باهات مثل قبل  ادی... تا شب از دلش در مادیم شیهمه زن و شوهرا پ نیب
 نکن. تیشه، شما خودتو اذ یم

 یشوخ یکردند؟ شوخ یزن و شوهر شده بودند و بحث م یشوخ یشوخ
 یشوخ یگرفت؟ نکند شوخ یشد و از وفا حساب پس م یم یرتیغ عادیم

 شده باشد؟ يجد يجد زیهمه چ
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گرفت به شهر رفته و  میتوانست جو خانه را تحمل کند، تصم یکه نم عادیم
ر که معلوم بود امشب را در طو نیعوض کند و باز گردد. ا ییبزند، هوا يدور

با  يگریحرفِ د چیبدون ه يطور نیتوانست هم یجا ماندگار بود. نم نیا
 وفا، ترکش کند.

آمد. در جهت مخالفِ جاده  نیینگه داشت. پا یرا در خانه شاک نیماش
ها را دور زده و فکر کرده  ابانیزد. آن قدر خ هیتک نیو به بدنه ماش ستادیا

شب شده. نگاهش را باال داد. به آسمانِ سرخ. آسمان  یک دیبود که نفهم
و تحمل کرده  ختهیدر خود ر يادیدلش پُر بود. ز يادیکه انگار ز یسرخ

برف  د،یبگر ر،یدلِ س کیبود و دوست داشت  دهیبود. به مرز انفجار رس
 کند! یبباراند و خود را ته

ش کنار چشمان يسرخ وفا از جلو يسرخ. لب ها يسرخ... لب ها آسمان
سرخ. ناخن  ي. نگران. ناخن هادهیسرخ کوچکِ ترس يرفت. لب ها ینم
 يپوست. رو يغلتان رو ي دهی. انگشتان کشدهیسرخ انگشتان کش يها

 .عادیپوستِ سبزه و داغِ م

برود،  شیطور پ نیکرد اگر هم ینداشت. حس م یاش، تمام یگ کالفه
 نیشناخت؟ ا یخودش را خوب نم گری! چرا دستیشدنش حتم یمارستانیت
 کی عادیم ینبود. حت شیماه پ کی عادینبود. م یمیقد عادیکه آن م عادیم

 هم نبود. شیهفته پ

خواست.  یدر وجودش متولد شده بود. نم يتازه ا عادیتازه بود. انگار م عادیم
 خواست.  ینوپا را نم عادیم نیا
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 تمام شود؟ زیداد همه چ یگشت؟ چرا اجازه نم یبه تهران باز نم چرا

دوستش  چیکه ه یرا پشت گردنش گذاشت. درمانده شده بود. حس دستش
 نداشت:

 ؟يچه مرگته پسر؟ چته؟ با خودت چند چند عادیم -

 سقف چسباند: ي. آرنج ها را به لبه دیچرخ نیسمت ماش به

فکر کنم! هر چه بادا  یچیخوام به ه ینم گهیخواد بشه بشه! د یم یهرچ -
 باد...!

****** 

کرد و فورا به  یم یرفت با آن ها خداحافظ یرا گرفته بود. م مشیتصم
 نیبه تنها بودن و فکر کردن داشت. روحش از ا ازیگشت. ن یتهران بر م

 همه فشار، خسته شده بود.

 يِسبز يِمستش کرد. بو يخوش خورشت قرمه سبز يخانه که شد، بو وارد
 خام.

بود وفا  دهیفهم ی. دلش ضعف زد. ناهار هم نخورده بود. وقتدیکش بو
که  فیکند به دل جاده زده بود. چه ح يبدون آن که کار ستیدانشگاه ن

 ریدل س کیتوانست بماند و در کنارِ او،  یرابطه اش با وفا شکرآب بود و نم
 غذا بخورد. 

 زد: شیصدا د،یکه او را د اشرف
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 ؟یشهرو گشتپسرم. خوب  يخوش اومد -

شهر کوچکشان را بارها متر کرده!  يها ابانیکوچه و خ دیخواست بگو عادیم
 بسنده کرد: یمصلحت ياما تنها به لبخند

رفع زحمت  گهیمن د نی. اگه اجازه بدنیدار یممنون. بله! شهر قشنگ -
 کنم.

 به خود گرفت: يدلخور يچهره  اشرف

 ؟يبر يکه شام بخور نیذارم بدون ا یکجا؟ مگه من م ؟يبر -

خواست بماند و هم نه.  یداشت.هم م يمستاصل بود. حس دوگانه ا عادیم
 و هم نه.  ندیخواست وفا را بب یهم م

 وقت بهتر... هی شاالیممنون، ا -

از دوقلوها از  یکیبلند  يتعارف بکند، صدا شتریکه اشرف خواست ب نیهم
 پشتِ پنجره، به هوا رفت:

 !ادیداره م یبرف! برف! چه يوااا -

پنجره رفت. پرده را کنار زد و با  يِنفسش را رها کرد. اشرف به سو عادیم
 گفت: خت،یر یم نییکه از آسمان پا یدرشت يبرف ها دنید

 .زهیر یداره برامون م یقربونِ خدا برم! چه نعمت -

 :ي. با لبخند منظوردارعادیرو کرد به م و

 . عادیآقا م يجا موندگار نیا امشبو ادیب يطور نیبرف هم نیاگه ا -
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باز شود و راز  ششیرفت. اما اجازه نداد ن یلیو یلیناخودآگاه ق عادیدل م ته
نگاه انداخت که وفا آن جا بود. چرا هنوز از  یدلش را بر مال سازد. به در اتاق

 بود؟ ریاز او دلگ ایبود؟ حال و حوصله نداشت  امدهین رونیاتاقش ب

را  ریحر يخانه بود رفت و پرده  يکه در کنار در ورود يسمتِ پنجره ا به
شهر،  نیکه او در ا یوقت قایآمد دق یبرفِ زمستان داشت م نیکنار زد. اول

 وفا بود.  شیپ

شده بود. برف ها  رهیخ اطیو به ح ستادهیهمان طور پشت پنجره ا عادیم
کرده بودند. ناگهان  دشانیبار درختان نشسته و سف یب يشاخه ها يرو

کرده  دیکنار حوض افتاد. برف آن ها را هم سف يها یچشمش به شمعدان
 به مغزش زد: يبود! تلنگر

 رن! یکه از دست م يجور نیداخل؟ ا ارنشونیرن ب یچرا نم -

 رفت. نییپا وانیا يکتش را بست و از پله ها پیرا باز کرد. ز در

 یگرفته بود که اگر نم يدی. آن قدر سردرد شددیاز خواب پر ناگهان
شده بود.  کیبه بدنش داد. اتاق تار ی. کش و قوسدیترک یسرش م د،یخواب

جا  نیهنوز ا عادیدانست م یاز جا بلند شد و رخت خوابش را جمع کرد. نم
 دو سردر ندشینب گریخواست رفته باشد تا د ینه. اما از ته دل م ایهست 

 !دیایدوباره، به سراغش ن

که خود  دیرفت. دختران را د رونیبست و از اتاق ب نییرا با کش پا شیموها
کنند! از آن فاصله، توانست گوله  یرا نگاه م رونیرا به پنجره چسبانده و ب
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زد،  یبدهد. پس همان طور که حدس م صیبزرگ برف را تشخ يها
 بود. دهیزمستان از راه رس

 يبخورد، که صدا یتوجه به آن ها به آشپزخانه رفته و آب یب خواست
 دخترها متوقفش کرد:

 اط؟یهوا چرا رفته تو ح نیتو ا عادیداداش م -

لباسشم گرم  چارهیب رون؟یرفت ب یاالن پشت پنجره بود که، ک نیهم -
 خوره حتما! ی. سرما مستین

 رو چرا برداشته؟ ایکنه! شمعدون یکار م یداره چ نیاااا بب -

 یم عادیکه م نی. فکر اختیر نییها، قلب وفا پا یآوردن اسم شمعدان با
بپوشد، با  یآنکه لباس گرم یاش کرد و ب وانهیخواهد به ان ها صدمه بزند، د

 نییدر را باز کرد و  پا ،يروسر یب يبلند نازك و موها نیهمان لباس آست
 .دیپر

ها را در بغل گرفته  یچشم در چشم شد که دو تا از شمعدان یوقت عادیم با
 کرد.  یمات نگاهش م و

شب رنگِ وفا نشسته و چه تضاد  يموها يرو هیچند ثان نیدر هم برف
 کرده بود. جادیخود ا يدیبا سپ ییبایز

 گفت: د،یتاب د یکه وفا را ب عادیم

 که بذارمشون؟ يرو دار ییشن. جا یجا بمونن خراب م نیا -
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که در فکرش  يزی. خدا را شکر کرد که با آن چدیکش یاراده نفس راحت یب
کرده بود؟ چطور به  يکار نیچرا چن عادیبود مواجه نشد. اما تعجب کرد... م

 ها برسد؟ یبود که به داد شمعدان دهیفکرش رس

 يسرش را تکان داد تا برف ها از رو د،یاو را هاج و واج د یوقت عادیم
 :زندیبر شیموها

 یاالنه که هر دومون شکل آدم برف ؟یکن یمنو بر بر نگاه م يستادیچرا وا -
 زدم الکردار! خی! بابا میبش

 دنیسردش بود که خند ي. آرام و کوتاه. به قدردیرا که گفت خند نیا
 آمد! یمکافات به حساب م شیبرا

 رونیبپوشد ب یگرم زیکه چ نیبدون ا دیتازه  به خودش آمد و فهم وفا
 هیده بود. جلو رفت تا بقش ختهیباره سرما به تنش ر کیو حاال به  دهیپر

 ها را بردارد. یشمعدان

 گفت: د،یلرز یکه م ییآمد. با صدا عادیتا هم خودش برداشت و کنار م دو

داره. اونجا  یخوب يریهست که نورگ یقسمت هی. نیزم ریتو ز مشونیببر -
 در امانن.

 به دنبالش.  عادیجلو راه افتاد و م خودش

که با  يزیر ي. به فرهاسیخ یِ پرکالغ يبه موها نگاه کرد. موها عادیم
 يدیآفر یچ -بودند. به قدرت خدا. در دل گفت:  دهیچیظرافت در هم پ

 اوستا!
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بود و جز  یرفت. خوشبختانه در قفل نبود. ان جا خال نییپله ها را پا وفا
 نداشتند که بخواهند سه قفله اش کنند! يزیچند خرت  و پرت چ

که  ي. طوردیتاب یبه داخل م ینور کم رونیبود. از ب کیتار کیتار داخل
 مبهم بود. شانیدهند، اما چهره ها برا صیتوانستند راهشان را تشخ یفقط م

را هم از دستش  عادیم ي. گلدان هادیستون چ يگلدان ها را گوشه  وفا
 گذاشت. هیگرفت و کنار بق

در  که با وفا نیگرمش شده بود. از ا عادیبود و سرد، اما م کیجا تار آن
 افتاده، داغ کرده بود! ریگ یطیشرا نیچن

بودند. وفا  ستادهیهم ا يرو به رو ظیغل يِسکوت، غوطه ور در رنگ دود در
که به خواست خودش  یبه خاطر کار خوب دیکرد: االن با یبا خود فکر م

 ! رهیانجام داده، پاداش بگ

 کرد!  یم تیبود که داشت فرزند کوچکش را ترب يهم چون مادر وفا

 پژواك انداخت: ،يدود یِ خال يدر آن فضا شیصدا

 .عادیممنونم م -

باال رفته بود که  يرفت باال. االن به حد یم يفقط صعود عادیبدن م يدما
 .عادینگو م ياون جور عاد،یچراغش قرمز شده بود!  آرام زمزمه کرد: نگو م
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شانه  يشد و کتش را از تن کند. جلو رفت و آن را رو وانهیحرکت، د کی در
را بست. دست  پیدختر انداخت. دو طرفش را از جلو به هم رساند و ز يها
 .دیلرز یم شیها

 ییعادت کرده بود. به وفا ظیغل يِ. چشمش به دوددید یوفا را بهتر م حاال
 رنگ گم شده بود. ینگاه کرد که در آن کت مشک

 :دیخند

 .یفینح يادیقدش اندازته، اما عرضش... ز -

بود، اما  ينداشت. ترکه ا ي، کمر نینگ ضِ یبود. در برابر کمرِ عر فینح بله
آمد نگاهش کند.  یبود که آدم خوشش م ییها ينه. از آن ترکه ا ونیقل ین

 خورد را. یکه تاب م يراه رفتنش، حرکت دست و پاها را. گردن بلند

 تیبه کت سرا عادیکوچک وفا فرم گرفتند. انگار حرارت بدن م يها لب
 کرد. یکرده بود که  داشت وفا را گرم م

 یاش هم اسک قهیبافت نازك به تن داشت که  کینگاه انداخت.  عادیم به
 نبود. به سمتِ راه خروج قدم برداشت:

 .يخور یسرما م يجور نیا م،یبر -

خود!  یبه خود تشر زد: ب د،یرا فهم نیکه ا نیخوشش آمد. اما هم عادیم
 کن خودتو! خوشت اومد. جمع يغلط کرد



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 206

بر خود مسلط شود. پشت سر او راه افتاد. وفا در را باز کرد  شتریکرد ب یسع
هوا قاپش زد! دستش را گرفت و نگه اش  يرو عاد،یبرود که م رونیتا ب

 داشت. 

 خوام! یم یجواب درست و حساب هیکنم و  یسوال م هی -

 بپرس! -

 ته؟یتو زندگ یکس -

 انداخت: عادیبه م ينگاهِ تاسف بار وفا

بود مطمئن باش انقدر برام ارزش داشت که  میتو زندگ یاگه کس -
 ازدواج ندم. نیرو بزنم و تن به ا یهمه چ دیبخاطرش ق

در فکر فرو  عادیم دی! وفا که دینیسنگ يرا رها کرد.  چه جمله  دستش
شده  سیباال رفت. سرش کامل خ يو به طبقه  دیرفته، فرصت را مناسب د

 دوش گرفته باشد. بود انگار که

 گریکه دو دو تا چهارتا کرد، باال رفت. تا آخر شب د نیهم بعد از ا عادیم
شده بود که  نی. اما وفا متوجه اامدین شیپ نشانیب يزیتنها نشدند و چ

 در فکر است. يبدجور عادیم

****** 

 یکه به شرکت نم يعاد يسرما خورده و در خانه افتاده بود. روزها عادیم 
 يدستش داده بود که نرود. پژمان صبح باال يهم بهانه ا یضیرفت، حاال مر
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بدنش را چک کرده بود. تب نداشت اما سرفه و عطسه  يسر او رفته و دما
 بود. ادیز شیها

 کرد: یو ناله م دهیچیپتو پ نیرا ب خود

 ام داغونه... نهی! سلییدم به عزرا یدارم جون م -

 یاش م نهیکه انگار قفسه س يکرد. طور یبد م يپشت بدنش سرفه ها و
 ! رونیب زدیخواهد بر

 ینم عادیکرد و اصرار داشت که به دکتر برود، اما م یاز او مراقبت م دهیفر
 :رفتیپذ

 شم. یدکتر؟ مگه بچه ام؟ خودم خوب م -

در آشپزخانه مشغول سوپ بار گذاشتن بود که شوهرش به کنارش  دهیفر
 آمد:

 یم يباز لمی. تبم نداره. داره فستین شیچیبه الالش نذار! ه یل یانقدر ل -
 کنه!

 دلخور نگاهش کرد: دهیفر

چطور افتاده پسر به اون  ینیب ینم ؟یمنو باور کن يبار شد تو بچه  هی -
 ؟یگندگ
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بود با قد و  يآن چنان گنده هم نبود! پسر عادیخنده اش گرفت! م پژمان
 یکه مهم جلوه اش بدهد، آن طور م نیا يبرا دهیمتوسط. اما فر یاندام

 گفت!

بابا هست،  اد؟یکنه. چرا ب یم يشرکت هر کار ادیکه ن نیا ينه خانم! برا -
رفتم  یبه حسابش! منم بودم نم زهیر یکنه پول م یکنه جون م یکار م

 سرکار.

 یاز پسرش دفاع م دهیگفت و فر یم عادیم یو تنبل یتیمسئول یاز ب پژمان
 بود. نیشان هم شهیکرد. کار هم

را آورد. آن روز که  نینگ يبرداشت و شماره  یعسل يرا از رو یگوش عادیم
جواب  یداشت که همه را ب امیتماس و پ نیوفا رفته بود از او چند شیپ

 .ردیبگ یگذاشته بود! حاال وقتش بود تماس

 شده بود. یسرما خورده و تو دماغ شیصدا

 جانم؟ -

 ؟یخوش ینیب یخانوم! ما رو نم نیسالم نگ -

 کرد. عطسه

 یشده که من نم يزی. چيذار یجواب م یمنو ب يکه تماسا ییمن؟! تو -
 دونم؟

 خطر کرده بود. احساس



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 209

 طلبکارانه گفت: عادیم 

 هی یپاش ستین التمیخ نیسرما خوردم افتادم تو تخت! ع ؟ینیب یمگه نم -
 کش! شیپ ي! پرستارياریبرام ب یدرست کن يزیچ یسوپ

 را نرم کرد: شیصدا نینگ

خانواده ات چشم  یباشم ول شتیقربونت برم. من که از خدامه پ یاله -
 منو ندارن!  دنید

 تخت پهلو به پهلو شد: يرو

 . یستیدارم ن ازیبهت ن یخانم! وقت نینگ نهی! همگهید نهیهم -

 ستم؟یمگه امکانش هست باشم و ن زدلمیعز -

 مغزش هم اثر گذاشته بود: يرو یسرماخوردگ

دم و  یکه االن دارم جون م مهی! فقط حالسین میمن حال گهیاونشو د -
 !ستین شمیعشقم پ

عشقم نداشت،  يکردن کلمه  انیدر ب یحس چیبار ه نیکه ا نیاز ا عادیم
 ! اوردیخود ن يتعجب کرد اما به رو

 يریقطع کرد. مادرش را صدا زد و بهانه گ عادیصحبت کردند و م گرید یکم
 را از سر گرفت: شیها

 .نیملت! به دادم برس يرسه؟ آ یخونه به من نم نیتو ا یشکیچرا ه -

 :دیپسرش کش یشانیپ يرو یدست دهیفر
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 .یش یزود خوب م ستین تیزی! چاریدرن يباز بمیانقدر ننه من غر -

 کشنده اش کرد: ياز آن سرفه ها عادیم

 شه. یفقط حلقم داره از جا کنده م سین میزیچ -

 برداشت: یعسل يشربت را از رو دهیفر

 دردته.  يدوا نیا -

 فکرش را به زبان آورد: عادیم

 ! گسید یچ هیدردِ من  يدوا - 

 ؟يزیچه چ -

من که خوب  نیپرستار خوشگل و مهربون! انقدر تو و بابا بداخالق هی -
 !ستمین یشدن

 زد: يلبخند معنا دار دهیفر

 ؟يخوا یپس پرستار خوشگل م -

 اش را با دستمال گرفت: ینیب عادیم

 پرستارم... دیتب کنم شا یخواد؟ اله ینم یک -

 از کنارِ پسر بلند شد و به سراغ تلفن رفت. دهیامانش نداد. فر سرفه

 

 شده؟ اونم سرما خورده؟ یچ -
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 ؟ينکرده توام سرما خورد يتو چرا گرفته؟ خدا ي! صدازمیآره عز -

 :دیباال کش یاش را به آرام ینیب

 .ستین یخاص زیاما چآره،  -

 وانهیسوخت. سردرد د یاش م نهیکرد و س یدرد م شیبود. گلو یخاص زیچ
 ياش کرده بود. اما به خاطر نرفتن به دکتر و از ترس آمپول زدن، به رو

شده بود هنوز از آمپول ترس داشت.  یکه دختر بزرگ نیآورد. با ا یخود نم
 دهمان يبه جا شیپرستار بداخالق برا کیاز  یکه در بچگ يبد يخاطره 

مادر که  يبدنش نرفت. دست ها يماه از رو کیکه تا  يا يبود و کبود
 داشت. ادیعمل ترسناك را به  نیبودند هنگام انجام ا شیدر دستها شهیهم

کرد با  یم یسع شهیآمد و هم یبدش م یخاطر، از سرما خوردگ نیهم به
 و قرص، خوب شود. یدرمان خانگ

حالت  نی. با انجایا ایفرستم ب یآژانس برات م هیجمع کن  لتویاشو وساپ -
 خوابگاه نمون.

 آورد. یاش فشار م نهیخواست حرف بزند به س یم یکرد. وقت سرفه

 شه نرم. ینه، ممنون... امروز تا بعدظهر کالس دارم، نم -

 شد و گفت: يجد یکم دهیفر
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بهت  یاون جا ک ی. بمونادینم نیآسمون به زم يبار نر هینداره،  یبیع -
بفرستم  یرسم دخترم. آژانس رو ک یجا به جفتتون م نیا يایبرسه؟ م
 دنبالت؟

خوابگاه کم  يخواست. بخار یگرم م يشد. خودش هم دلش خانه ا میتسل
خواست. سوپ زرد رنگ با  یتوان بود و اتاقشان سرد. دلش سوپ داغ م

 زی. به نظرش تنها چینینگ يها جیخرد شده سبز به همراه هو يها يجعفر
خوش طعم مادر  يسوپ ها ادیسوپش بود. به  نیهم ،یخوبِ سرماخوردگ

خوش  يمزه  دنیچشمش نم زد. دو سال بود که از چش ي هافتاد. گوش
 محروم بود... شیغذاها

****** 

را به خواب کشانده بودند.  عادیمسکن م يکه قرص ها دیسر رس یوقت وفا
را عوض کند،  شیند دود کرد و گفت  تا لباس هااسپ شیخانم برا دهیفر
 دهد. نیتسک یرا کم شیکند تا گلو یداغ م ریش شیبرا

 ي. ساعدش را رودیتخت د يرو دهیرا خواب عادیدر اتاق را گشود. م یآرام به
 شیدادند. معلوم بود وضع گلو یصدا م شیچشمانش گذاشته بود. نفس ها

 چقدر خراب است. 

بود. جلو رفت.  دهیشرت و شلوار نازك خواب یت کیرا کنار زده و با  پتو
بود. هر چند  یبدنش معمول يگونه اش گذاشت. به نظر دما يدست رو

 نبود! یبدن خود وفا هم معمول يدما
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و در همان حال زمزمه  دیاش باال کش نهیپتو را گرفت. آن را تا س يها لبه
 کرد:

 !يداد یم اون روز کتت رو به من دینبا -

به  یتخت نشست. وفا به آرام يبه سرفه افتاد. از شدت سرفه ها رو عادیم
 آب را به دستش داد. وانیپشتش زد و ل

تعجب  دنشیوفا گشود. با د يرا به رو شی. چشمهادیآن را سر کش عادیم
 کرد:

 واقعا؟ ییتو -

 لبخند زد: وفا

 باشه؟ یک یخواست یم -

 خودش را جمع کرد. یکم

 ؟يکردم.. امروز مگه کالس ندارتعجب  -

منم سرما خوردم!  دیو فهم يدارم... مامانت زنگ زد و گفت سرما خورد -
 جا.  نیا امیازم خواست خوابگاه نمونم و  ب

 رنگ او نگاه کرد: یب يبه سر و رو عادیم

 پس اون روز توام... -

 سر تکان داد. وفا
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 گل کرد: طنتشیش عادیم

 شد دانا خانوم؟ یچ يدید -

 کالمش: انیآمد م سرفه

 در آوردما... يبار جنتلمن باز هی -

شوند. وفا در همان حال که به  دیشد شیاش باعث شد سرفه ها خنده
 زد؛ گفت: یپشتش م

 .عادیم دنیانقدر نخند و حرف نزن.  سرفه هات چقدر شد -

که دو سمت  يا دهیکش يچشم نگاهش کرد. به چشم ها ياز گوشه  عادیم
کردند. فکر کرد.  یم ياو دل سوز يرفته بودند و داشتند براگ يصورتش جا

که قلبش را به  يبه کلمات جمله ا "عادیم دنیسرفه هات چقدر شد"به 
 .دندیکش یآتش م

 یلیخواست از جا بلند شود که نتوانست. خ عادیزد. م شانیخانم صدا دهیفر
 شده بود. وفا دلش سوخت. فیضع

 .ارمی یمن برات م ا،یتو ن -

گرفت و به اتاق برگشت.  دهیرا از فر ریش وانیفورا اتاق را ترك کرد. دو ل و
 دهیانگشتان دستان کش نیرا خودش ب یکیداد و  عادیرا به دست م یکی

. لیشک ياش گرفت. باز هم الك نزده بود. قرمز، نزده بود به آن ناخن ها
 !ندازدشیاشتباه بسرما خورده را بلرزاند. تا دوباره به  عادینزده بود تا دلِ م
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کدام  چیشد اما ه یو سوپ افاقه نکرد. حالشان لحظه به لحظه بدتر م قرص
 !دندیجنگ ینرفتن به دکتر م يآوردند و برا یکم نم

 گفت: یم  عادیم

 رم!  یدکتر نم رممیبم  -

 گفت: یم وفا

 شم! یمطمئنم تا فردا بهتر م -

 نیآن ها هم هم يگرفت و برا یشب اوج م شهیطور نشد. درد هم نیاما ا 
 یدر آمد. داشت جان م عادیگذشته بود که ناله م ازدهیاتفاق افتاد. ساعت از 

انداخته بودش. پژمان و  يدر جانش رخنه کرده و از پا يبد روسیکند. و
 یبردن آن ها به درمانگاه، سماجت م ينگران شده بودند و مدام برا دهیفر

 خورد، گفت: یکه حرص م یدر حال دهیکردند! فر

 دکتر. مشیببر دیکنه پژمان! با یانگار داره تب م  -

 یکرده بود. آب دهانش را حت يدینمانده بود. التهاب شد شیهم گلو برا وفا
 حال و کرخت بود و بدن درد هم داشت. یتوانست قورت بدهد. ب ینم گرید

و پژمان  به  دهی! فردکتر شدند یآخر دو سرباز، از مقاومت بازماندند و راه در
 کردند. نشانیزور لباس تنشان کردند و سوار ماش

کار  یبود! هر دو به شدت سرما خورده بودند. آن روز برف میوخ وضعشان
 يکه ممکن نبود هرگز فراموشش کنند. برا يدستشان داده بود. روز
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اما خودش را کنترل  د،یآمپول و سرم نوشت. وفا به وضوح ترس شانیهردو
خودش جمع کرده  يمدت برا نیکه ا ییخواست آبرو یدلش نم چیهکرد. 

 .زدیبر نیک آمپول زمیبود، با 

اتاق نگاه  يباال يآنکه به تابلو یآن ساعت درمانگاه خلوت بود. هر دو ب در
 يبه هم با مالفه ها کیمردان شدند. دو تخت نزد قیکنند، وارد اتاق تزر

تخت  يپرستار که داخل شد، وفا رو . زاتیدر اتاق بود با تجه ز،یتم دِیسف
 کلفت اخم کرد: ووفا پرستارِ ابر دنی. با ددیگز یو لبش را م دهیدراز کش

 ونه؟یجا مخصوص آقا نیا دنیخانوم ند -

را  طیکه شرا عادینا نداشت جواب بدهد. م یجان نداشت بلند شود. حت وفا
 گفت: یحال یبا ب د،یگونه د نیا

 خانوممه.بزن خانوم پرستار!  -

 يکه در آستانه  دهیکرد. انگار هنوز دو دل بود. فر یمردد نگاهش م پرستار
 برود، گفت: شیتر پ عیکه کارها سر نیا يبود، برا ستادهیدر ا

 ی... مستیهم زنو شوهرن و حالشون خوب ن نایجا خلوته، ا نیاالن که ا -
 د؟یهر دوشون بزن يجا برا نیشه هم

کنار تخت او  عادیتا آمپول وفا را آماده کند. مکوتاه آمد و رفت  پرستار
 نیدستان گذاشته و پنهانش کرده بود. هم يبود. وفا سرش را رو ستادهیا

تکان خورد تا به تخت خودش برود، به دستش چنگ زد و نگه اش  عادیکه م
خشکش زد. سر کج کرد.  شیکرد. همان طور سر جا رتیح عادیداشت. م
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گزد! در  یکه صورتش را جمع کرده و لب م دیرخ د میوفا را از ن ي چهره
 کرد؟ نیچرا همچ نیدل گفت: ا

کرد، وفا محکم دست مردانه  یم قیپرستار داشت آمپول را به او تزر یوقت
 نیا دیخواست آمپول نوش جان کند، با یم یوقت شهیفشرد. هم یاو را م ي

د که به آن چنگ نبو عادیجز م یبار هم تنها بود و کس نیکرد. ا یکار را م
 !ندازدیب

دستش، دستِ  یکیو با آن   ستادهیجان همان طور ا یب يبا لبخند عادیم
 نیاش بدهد! در هم يخودش، دل دار الِیسردِ وفا را گرفته بود تا به خ

 که...  ندازدیکه از آمپولش مانده ب يبه مقدار یخواست نگاه نیح

و محکم با دندان  دیدهانش سنگ شد در دهانش. لبش را به داخل کش آب
را باور نداشت. به خود لعنت فرستاد! چرا  دید یکه م يزیها فشارش داد. چ

افتاد؟ حالِ خودش  یم دیکه نبا یینگاهش به جا ت،یوضع نیدر ا دیبا
داد؟  یافتاد و به خودش فحش م یخوب بود؟ کم به فکر آن شب م یلیخ

 شد قوز باال قوزش؟ یم دیهم با نیا حاال

 د.تموم ش -

داد. تمام شده بود  رونیرا گفت. وفا نفسش را پر فشار ب نیبود که ا پرستار
 بود. یاما هنوز سوزشش باق

شناخت.  یکه نم ییآمد. صدا یکیاز نزد يمردانه ا يصدا ن،یح نیهم در
 تیوضع دنیبا د عادیزد تا به کارش برسد. م یمرد داشت پرستار را صدا م
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. بعد هم پرده را دیکش نییاو را با خشم، پا يکرد و مانتو یظیوفا،  اخم غل
نثار آن مرد کرد:  یراهیلب بد و ب ریبه حرکت در آورد! ز لهیم يمحکم رو
 نیباشه، ع دهیجا خواب نیا يزیچ ینامحرم دیگه شا یناموس! نم یمردكِ ب

 ور! نیا ادیاندازه م یگاو سرشو م

 گفت: ریخنده اش گرفت و از همان ز وفا

 اومدم. یو اتاقو اشتباه نییگاو انداختم پا من سرمو مثل -

 شد: يکفر عادیم

 صحبت نکن! گهیشما د -

 شد: دهیخراش شیباال برد که گلو یرا کم شیصدا

 !ير یرو م یاتاق اشتباه نییپا يانداز یبارت باشه سرتو م نیآخر -

او را هم انجام داد.  قیرا گفت و به تخت خودش رفت. پرستار آمد و تزر نیا
 .دیرس شانینوبت به سرم هابعد 

 عیآمد اما قبول داشت که سر یداشت. از آمپول بدش م ياحساس بهتر وفا
 راه درمان است. نیتر

شده بود. حالش  رهیسرش گذاشته و به سقف خ ریدست آزادش را ز عادیم
شد. اما هنوز دست از فکر کردن  یبهتر شده بود اما داشت کرخت م یکم

 داشت.  یبر نم
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 نیرفت. با ا یرفت که نم یچشمانش کنار نم ياو، از جلو یگندم پوست
 یکار را انجام م نیداشت ا شد،یندیب زهایچ نینبود که به ا یطیکه در شرا

رفتم! بفرما!  یتا تهش م دیکرده بودم، با یغلط هیگفت:  یداد! با خود م
 هک ییبه جاها فتهیچشمت م یجلو چشت. ه ادیم ی. هریبگ لیحاال تحو

! دِ الکردار... منم صبرم یکن یازش کشف م دیجد يزایچ ی! هفتهیب دینبا
تموم  یاون کارو تموم کنم. تا وقت دیشه! با ینم يجور نیداره! نه...! ا يحد

 .ستمین ینکنم، آروم شدن

 یآب يِفرش از روسر يرا چرخاند. به او نگاه کرد. چند الخه از موها سرش
که گره اش شل شده بود. به  یرنگ یآب يزده بودند. روسر رونیرنگش ب
قوس بود  نیآمد و انگار ا یبه چهره اش م یلیکه خ یاش. قوس ینیقوس ب

 داد. یکه به او ابهت م

که کنار بدنش دراز شده و سرم به  یبه دستش. دست دی. رسدیغلت نگاهش
رنگ. با خود زمزمه کرد: چقدر اون  یکوتاه ب يآن وصل بود. به ناخن ها

 .ادیالك بهش م

شد اما  یاز هم باز شد. کم کم داشت مست خواب م یوفا کم يها پلک
 :دیپرس عادیبود. م اریهوش مهیهنوز ن

 ؟یترس یواقعا از آمپول م -

 رمق بسنده کرد.  یب یبه هوم وفا
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... یدون یم یعنی! یبترس ،یآمپولِ فسقل هینردبون از  يِکردم تو یفکر نم -
 .ادیاصال بهت نم

 بود، گفت: دهیرا خوب نفهم عادیم يکه حرف ها وفا

 ... ؟یمنِ چ -

به او نردبان نگفته بود! االن  شیداده. تا به حال جلو یکه سوت دیفهم عادیم
 !دیگو یچه دارد م دیفهم یزبانش اثر گذاشته بود که نم يهم حال بد رو

توام  دمی! اما االن فهمیآدمِ کامل هیو  يندار ینقص چیکردم ه یفکر م -
 شدم. دواریکما... به رابطه مون ام هیکم...  هی! یدون ی! ميدار ییضعفا

 یشد. م یباز و بسته م شیهم پلک ها عادیبرد. م یداشت وفا را م خواب
 يزی. قبل از به خواب رفتن، چاوردیتوانست دوام ب یخواست نخوابد، اما نم

دانست چطور آن را سرکوب  یبود و نم ریکه در ذهنش با آن به شدت درگ
 شد: هوشیبه زبان آورد و بعد، ب یکند را به نوع

 .....ها......ی...هستيزی... توام... خوب چیول-

****** 

قدر نامزد  نیکه ا نیجالب نبود. اشرف از ا یلیدر آن سمت هم خ اوضاع
 گریکه عاطفه بار د نیکالفه بود. از ا دهیطول کش عادیوفا و م يها يباز

آزار  یعاشق. دختر ب ي. از عاطفه دیترس یم دی. از عاطفه بااوردیباال ب یخراب
از خودش  ق،عش يشده بود که حاضر بود برا لیتبد یو خوش ذاتش به آدم
 گفت: یهم بگذرد. با خود م
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 یکه دخترم خاطرشو م یهمه آدم، کس نیا نیخدا منو لعنت کنه که از ب -
شدم؟ فقط  یخبر دار م دیلقمه گرفتم! اما از کجا با گهید یکی يخواستو برا

نفس راحت  هیراحت شم و  تیخواستم هر جور شده از شرِ دختر هدا یم
 گهید ش،یزندگ یِاونو شوهر بدم و بفرستم س یکردم وقت یبکشم! فکر م

 یک یداشتم! آدم یپوچ الِیندارم! اما چه خ میتو زندگ يغم و غصه ا چیه
 راحت داشته که من بتونم داشته باشم؟ الِیخ هیثان هی

کرده بود، گفته بود  دیسراغ عاطفه رفته، با او جر و بحث کرده بود. تهد به
که در خانه شان را  يخواستگار نیادامه بدهد او را به اول شیاگر به کارها

را نترسانده بود و در هم دختر  يحرفِ جد نیا یدهد. اما حت یبزند، م
 جواب مادر گفته بود:

شماست مامان. من بهتون گفتم دوستش دارم. گفتم ازم  ریتقص -
ازدواج کنم.  یبا ک ستیبرام مهم ن یچیه گهی... حاال که ندارمش دنشیرینگ

 ارزشه. یمن ب ياز اون باشه برا ریغ یهرکس

کرد از خوشبخت  یم دیقطع ام دیاشرف آشوب شده بود از آن حرف. با دلِ
به حرف  دیاتفاقات افتاده بود؟ چرا  عاطفه نبا نیشدنِ عاطفه اش؟ چرا ا

 یها همراه او نم نیبدست آوردن بهتر يداد ؟ چرا برا یمادر گوش م
 د؟یکوش

 یکه خودش هم ته دلش م یبدهد. در حال يکرد خود را دل دار یم یسع 
بتواند همه را گول زند. آدم ممکن است  یدانست دارد خودش را گول م
که  نیا يفهمد. اما برا یداند و م یم شهیبزند، اما خودش را، هرگز. هم
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 يزند به آن راه. به همان کوچه  یخود را راحت کند، خود را م الِیخ
 .وفمعر

 یم دایسه تاشون پ يشوهرا رو برا نیشه... بهتر یمعلومه که خوشبخت م -
شه فراموش  یدونفر ازدواج کنن عاطفه هم مجبور م نیکه ا میکنم. وقت

ذارم با  ی. من نمشیره دنبال خوشبخت یکنه و م یکنه... آره، فراموش م
 کنه! چارهیخودش، خودشو ب يِدستا

****** 

 شهیمادر هم کی. مادر بود و دیرقص یابرها م يبود که رو دهیآن سو، فر در
به وفا توجه  عادیبود که م هدیگذرد. فهم یدر دل فرزندش چه م دیفهم یم

 یم شیکند. که دلش برا ینگاهش م یطور خاص کیدهد. که  ینشان م
 ...شدهگرفتار  یدانست در چه دام یبود اما پسر هنوز نم دهیرود... مادر فهم

که توانسته آن  نیاست، خوشحال بود. از ا دانیم روزِیکه پ نیاز ا دهیفر
که پسرش را پس گرفته! شاد بود  نیمارمولکِ گدا را از سر راه کنار بزند. از ا

 یشد، نشان م یاز همه جزانده م شتریکه ب یرا به کس يشاد نیا دیو با
 داد. 

اش برداشت.  یرا از گوش نینگ يخواب بود، شماره  عادیم یروز وقت آن
تمام حسِ  دی. باردیبود تا تماس بگ یحاال که در خانه تنها بود، وقت مناسب

 !ختیر یکه داشت را با کلماتش، به جانِ دختر م یبد و نفرت

 بله؟ -
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داشت. چهره اش جمع  ینازك و گوش خراش يهم بد بود! صدا شیصدا
 تحفه را دوست داشت آخر؟ نیا زیچه چ عادیشد. م

 جون؟ نیسالم! نگ -

 :دیاو را نداشت، پرس يکه شماره  نینگ

 بله و شما؟ -

 کرد: ياوریحرص در ب يخنده  دهیفر

 خانم. دهی... فرزمیعز گهید عادمیمادر م ؟ینشناخت -

که از او  یچه زنگ زده بود کس يتمام وجود دختر را فرا گرفت. برا خشم
 نفرت داشت؟

 ن؟یداشت يکار -

 يتو خبرا يبرا ا،یوقت هول نکن هیخبر... فقط  زم،یخبر داشتم برات عز -
 جونم. ستنین یخوب

 کرد حرصش را پنهان کند: یم یسع نینگ

 . من خوبم.نینه نگران نباش -

 يخوا یولت کرد م عادیم ینگرانتم که وقت میلی... خزمینگرانتم عز -
 ؟یبگذرون تویزندگ يچجور

 کنه! یمنو ول نم چوقتیه عادیم -



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 224

به  یرا از داخل گوش شیدوست داشت دستها نی. نگدیبلند بلند خند دهیفر
 نتواند بخندد. گرید چوقتیاو برساند و تا جان دارد فشار دهد. تا ه يگلو

 که... يآره تو خبر ندار ي. واياالنم ولت کرده خبر ندار نیهم -

 شد: یعصب نینگ

 کنم! یقطع م نیاریدرب يمسخره باز نیخوا یاگه م -

 و وفا عاشق هم شدن. عادینه نه، قطع نکن تا برات بگم! راستش م -

 عاشقِ منه. عادی! میگ یامکان نداره. دروغ م -

 شد: يتمام شد. جد شیها خنده

بودن  يعاشق وفا شده و برا عادیاحمق! م يانقدر مطمئن نباش دختره  -
 عادمی. معادیشب و روز خونه ماست و کنار م گهیزنه! وفا د یکنارش له له م

 خوره. نگو که توجهش بهت کم نشده! یجمب نم ششیاز پ

به  یلیم عادیبود م ی. مدتشانیدارهاید ش،یشده بود. توجهش، تماس ها کم
 داد. ینشان نم زهایچ نیا

ولت کنه، خودت  عادیکه م نیبس کن. قبل از ا گهیداره؟ د قتیحق يدید -
 .یکن یکارو م نیا یذره غرور داشته باش هیبرو! اگه 

 لیبود. پس دل ختهیاز حد به هم ر شیتماس را قطع کرد. اعصابش ب نینگ
 یداد؟ م یشد؟ داشت وا م یبود؟ داشت عاشق م نیا عادیآقا م يسرد

خواست جا بزند؟ نه! اجازه نداشت!  یشان را خراب کند؟ م يخواست باز
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! ردیرا از او پس بگ شیها تیتوانست حما یتوانست او را ول کند. نم ینم
ماند. اگر جور  یبانکش م دیکه بود با یمتیبانِک او بود. به هر ق عادیم
 شد. یشد، خودش هم نابود م یم يگرید

 چیو ه هیبهم زدن با من کار آسون ي! فکر کرديذارم از دستم بر ینم -
... چون بعدِ اون تازه یکارو نکن نیو ا یعاقل باش دوارمینداره؟ ام یتبعات

 .یشناس یرو م یواقع ي نینگ

****** 

حباب  کیکرد در  یحس م عادیدر شرف انجام بود. م یعروس يکارها
چه خبر است.  دیفهم ی. نمندیب یرا از پشت آن م یکند و زندگ یم یزندگ
از وفا  گریدانست د یکند. تنها م یخواهد، چه م یآمده، چه م شیچه پ

زد به  یدانست اما خودش را م یهم م يگرید يزهای. چدیآ یبدش نم
 ندانستن!

دعوت شده بود. گفته بود سرش شلوغ است،  یطرف دوستانش به مهمان از
است. بهانه آورده بود تا نرود. تا روبرو نشود با  شیو کارها یعروس ریدرگ
 دیرا عوض کرده؟ بگو يباز نیقوان دی. بگودیچه بگو دیدانست با ی. نمنینگ

 کند؟ چه... ؟ یم یجر زن

پسر!  گهید ایبشده بود. گفته بودند:  میآن ها آن قدر اصرار کرده که تسل اما
 .یکن یضرر م يایها! ن هیمجرد یِ مهمون نیآخر
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کند.  طنتیبا دوستانش ش یآمد قبل از متاهل شدن، کم ینم بدش
... هنوز داغ یاش بود! خودش که در حباب بود! به قول یعروس گریچندروز د

 بود! 

اختالط  یو کم دید یرا هم بعد از مدت ها م لیرفت. سه یم یمهمان به
. اما دیبگو یکس يکه داشت برا دیتوانست از حس جد یکرد با او! نم یم

با خبر بود! وفا  زشیبود که از همه چ یتنها کس لیفرق داشت. سه لیسه
 یراحت به مهمان الیتوانست با خ ی. مریدرگ یهم شهرستان بود و حساب

 !ودبر

 ي. موهارهیت نِیبا ج یجذبِ تن زرشک راهنیکرد. پ کیش شهیهم مثل
 ي انهیعطرش رفت. در م يمجعدش را هم با ژل مرتب نمود. دستش به سو

کوتاهِ  يآور ناخن ها ادیآور آن شب بود.  ادی شیعطر برا نی. استادیراه ا
 يرو ختهیر يحلقه حلقه شده  ي. فرهازیصاف و تم یِ. پوست گندمنیآتش
 :دیسرخ...وفا... نفسش بر ي. لب هانهشا

 خواد! یاصال  عطر نم -

صورتش  يماه تو يسرد د يهوا انیانداخت. جر رونیخود را از خانه ب رافو
 شد. نیفروکش کرد، سوار ماش یشد. آتشش که کم ختهیر

کرد  ینبود. فکر م یکوچک یکرد، مهمان یکه فکرش را م يزیآن چ برعکس
که  نی. قبل از الیبه سه دیدست داد تا رس هیدوستانه تر باشد. با بق

آمدن  شیتر بود. اما با پ یمیبا او رابطه اش صم د؛یایب شیوفا پ يماجراها
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 يشانه  يفاصله افتاده بود. دست گذاشت رو نشانیب یکدورت ها، کم
 که از او باالتر بود: لیسه

 ؟يسالم داداش! چطور مطور -

 حرفا...؟ نیو ا یعروس ؟يشد دایسالم پسر! کم پ -

بود، با  زاریبود، اگر هنوز از وفا ب شیزد! اگر چندوقت پ یلبخند کوچک عادیم
با اون  میگفت: هه! آره عروس یآمد و م یحرف، حرصش در م نیا دنیشن

 پسر! ینردبون! منو دست انداخت

نگاه  مرخشیبه ن لینداده بود! سه یزده و جواب یاالن، لبخند کوچک اما
 :دیمعنادار پرس لیصورتش بود! سه يکرد. ردِ لبخند هنوز رو

 ؟ينکرد یمتعجبم چرا قاط ؟یخوشحال ـــهیچ -

 خودش را جمع و جور کرد: عادیم

شه آروم باشم و مثل سگ پاچه  یبار نم هیخواد باشه!  یم یبابا! چ يا -
 رم؟ینگ

 :دیخند لیسه

 ! يریگ یکه چقدر  بد پاچه م يدیرس جهینت نیبابا! پس به ا ولیا -

به آن  عادیشدند. م یبلند بود و خوب متوجه حرف هم نم کیموز يصدا
 سالن که خلوت تر و صدا هم کمتر بود اشاره کرد: يسو

 !میمردونه بزن يحرفا کمیاونطرف  میبر ایبابا! ب میکر شد -
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 را متعجب کرد: لیهم سه باز

. امشب چرا يبلند بود يتو که عشق آهنگ با صدا ؟یواقعا خودت عادیم -
 ؟يا يازش فرار

 گردنش را خاراند: نییپا عادیم

 ! ول کن داداش.ستمین عادم،یام! م یدونم ک ینم گهیخودمم د -

 شیکه برا دیرا د یکس عادیرد شوند که م تیجمع انیبا هم از م خواستند
 را نگه داشت: لیسه ي. با دست بازودیآشنا بود. عقب کش

 ست؟ نینگ -

 ؟یدونست ینم -

 دانست! نخواسته بود بداند. یتکان داد. نم نیسرش را به طرف عادیم

 عوض کرد: يگریرا به سمت د راه

 !يور نیا میبر ایب -

 دهیکش عادیکرده بود و حاال تنها به دنبال م رتیح یکاف يبه اندازه  لیسه
 شد! یم

 کردند که تنها شوند. دایپ ییجا باالخره
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 ریحر ي. پرده ستادیفرو کرد. رو به پنجره ا بیج يِدست را تو کی عادیم 
 یم دیکرد. با یفکرش را جمع و جور م دیرا کنار زد. به باغ نگاه کرد. با

آورد،  یم رونیسرش را از وسط حباب ب دی! بادیخواهد بگو یچه م دیفهم
 ی. مدید یرا م قیکنار و اطراف را. حقا د،ید یپشت را م د،ید یجلو را م

ت پنجره مثل که پش ینیکه االن بود! ا ینی. از ادیترس یو از خودش م دید
 ...!رهیگم شده در باغ، خ يو به نقطه ا ستادهیرام ا يبچه  کی

 :شیانداخت در گوشها نیطن ل،یسه يصدا

 چته؟ عاد؟یچته م -

 ریخواست اس یخواست باور کند. نم ی. نماوردیخواست به زبان ب ینم دلش
 خواست و چه؟ یشود! نم

 ...! لیسه دمیسُر يانگار  -

 بود! دهیاز حرفش نفهم زیچ چیه لیسه

 ؟ینیرو بب نینگ ی... چرا نخواستنمیبب ستای! وا؟يشد یچ-

 یلیپسربچه بود، خ یکنند! وقت یدانست مردها هم بغض م یامشب نم تا
خواست. اما آن قدر زود به خواسته  یکه م يزیچ يبغض کرده بود برا

کرد، دلِ  یبودند! بغض که م نیریش شیبود که بغض ها برا دهیرس شیها
 يپنجره  نیجا، پشتِ ا نیآورد! اما االن... ا یمادر و پدرش را به رحم م

بکر بود!  شیکه برا یمردانه اش چنگ زده بود! حس يِبغض به گلو ،ینتلع
 که با وفا... یآن شب يمثل تمام حس ها
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 را به زور ادا کرد: يبعد ي جمله

 .دمیچون... سر -

 یرا گرفت و او را چرخاند. در چشمانِ ب عادیم يجلوتر رفت، شانه  لیسه
 فروغش زل زد:

 تا نزدم تو دهنت، بنال! -

 !ادیاز خودم بدم م -

 شانه اش را فشار داد: لیسه

 ؟یپسرِ حساب یگ یچرند م يچرا دار ؟يزد يزیچ -

. دستش از عرق، نییپا دیکف دستش را کنار گونه اش گذاشت و کش عادیم
 نم زده بود!

 بذار حالمو نفهمم! ل،یسه اریب يزیچ هیزنم! خوام ب ینه، م -

 يدو سه بار دیسن شا نیتا به ا عادیبازگشت. م یدنیرفت و با نوش لیسه
بود لب نزده بود، اما امشب حس  ینیس يکه تو يزیچ اتیبه محتو شتریب
 لب بزند!  دیکرد با یم

 اش به سرفه افتاد. یکه از تلخ دیرا بست و همه را سر کش چشمانش

 عاد؟یم هیچ ایجنبه باز یب نیا -
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 شیکه از گلو یتا کلمات دینوش یرا هم برداشت  و باال رفت! م لیسه سهمِ
 شیقرمزِ وفا، دست از سرِ بازوها ي. تا ناخن هازندیبر نییبودند، پا زانیآو

 !ردیگ یکام م ،یخواستن يکه از آن لب ها ندینب الیبردارند. تا انقدر در خ

قدر بخورد. گرفته بودش و پرت و  نیداد. جنبه نداشت ا هیتک واریبه د عادیم
 گفت: یپال م

 !اریوفا کو؟ وفا رو برام ب -

 دو طرف شانه اش را گرفت: لیسه

 !يخور یقدر م نیا یکن یم جایب يجنبه ندار -

 جست! یو روشنِ سالن، او را م کیگشت! در تار یباز دنبالِ وفا م عادیم و

 ! دلم براش تنگ شده! اریگم وفا رو برام ب یم -

 خنده اش گرفته بود: لیسه

 چارهیب يکه فقط دختره  تی! تو واقعیگ یچرند م يقشنگ معلومه دار -
 ؟یاالن دلتنگش ،یجزون یرو م

آمد انقدر وزن داشته  یهم بود! به جثه اش نم نیبغلش را گرفت. سنگ ریز
با  عادیداختش. متخت ان يکه بود برد و رو یاتاق نیتر کیباشد. او را به نزد

 خواند: یچشمان بسته، هم چنان وفا را م

 دانا...  ییدانا کجا -

 بست، گفت: یکه در را م یرفت و در حال رونیب د،یکه وضع او را د لیسه
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 پاك عقلشو از دست داده! -

شده بود و  عادیکه متوجه حضور م نیرو برو شد. نگ نیراه با نگ ي انهیم در
 به سمتش رفت: لیسه دنِیگشت، با د یاش م یپ

 با شما نبود؟ عادیم -

که رخ داده بود  یاز اتفاقات يزیآمد؛ اما هنوز چ یخوشش نم نیاز نگ لیسه
 :ستیکرد هنوز رابطه شان به قوت قبل باق یدانست و فکر م ینم

 نبود، بردمش تو اون اتاق! زونیحالش م -

 که پشت سرشان بود اشاره کرد. یبه درِ اتاق و

 يِ خودش جلو تیزد. چه خوش شانس بود! موقع يا ثانهیلبخند خب نینگ
 برد. یبه نحو احسن از آن استفاده م دیراهش سبز شده بود و با

را  شیوارد نشده و برنامه ها یوارد شد و اول در را قفل کرد تا کس یآرام به
 .زدیبه هم نر

گفت.  یم ینامفهوم يزهایلب چ ریکه ز دیتخت د يحال رو یرا ب عادیم
چاقش  يِبازوها يِلباسش را رو ي. حلقه هادیکش نییلباسش را پا ي قهی

نقشه اش،  يِ اجرا يِ برا زیزده و همه چ يشل انداخت. عطرِ مدهوش کننده ا
 آماده بود!
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کرد.  یصورتِ او خال يِگرمش را تو يِ. نفس هادیخز عادیکنار م یآرام به
حس کرد وفا به سراغش  الیبود. در خ اریهوش مهیبسته و ن عادیچشمان م

 کرد. کینزد نیآمده و خود را به نگ

 ...وفا؟يباالخره اومد-

شد.  ینداشت اگر وفا خوانده م یبیخواست لو برود. ع ینزد، نم یحرف نینگ
کار انجام  نیبود که ا نیکرد! مهم ا یم يبا وفا عشق باز الیدر خ عادیاگر م

 شود...

نبود.  نشانیب يفاصله ا گریگذاشت. حاال د شیرا دورِ شانه ها عادیم يبازو
که بخار  یحباب بود. حباب يِباز شد اما انگار باز هم تو یکم عادیم يپلک ها

 سطحش را پوشانده بود. دوباره نامش را خواند:

 وفا...وفا! دلم برات... تنگ شده .... -

وفا را در آغوش  الشیرا در بر گرفت و در خ شیلبها یلذت بخش يگرما
 فت و...گر

****** 

 يرو ینیرا از هم گشود، صبح شده بود. احساس سنگ شیپلک ها یوقت
 يرو يباز کرد و سر چرخاند. سر شتریچپش داشت. چشمانش را ب يِبازو
 زن!  کیقرار گرفته بود! سرِ  شیبازو

بود  دهیکه کنارش خواب نی. کجا بود؟ چه شده بود؟ ادیآن به خود لرز کی
 ...؟یچه کس
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که با وفا گذرانده بود را...  یالیداشت. خ ادیبه  شبیاز د یمبهم ییزهایچ
 گفت: طنتی... با شستیکرد واقع الیلبخند زد و خ

 دانا خانوم؟ -

 عادیاو جا به جا کرد. صورتش را به سمِت م يِبازو يسرش را رو نینگ
 گرفت و لبخند زد:

 عشقم. ریصبح بخ -

صورتِ  دنید يِ که به جا يبود. لحظه ا عادیمرگ م يلحظه، لحظه  آن
در آن پخش شده و  شیکه آرا دیرا د ییا نیوفا، صورت نگ یِدوست داشتن

. چند قدم از تخت دیترسناکش کرده بود. به خودش آمد و مثلِ فنر از جا پر
 :دیفاصله گرفت و مشوش پرس

 ما... نِیشده؟ ب یچ -

 یکه زمان یلبخندِ کس! چرا دیچیبه هم پ عادیلبخند زد. باز دلِ م نینگ باز
 بود؟ ایلبخند دن نیدوستش داشت االن متعفن تر

 گفت: يبا لوند نینگ

 عشقم؟ ادینم ادتی يزیچ  -

خورد. از عشقش بودن. از تمام عشق  یاز عشقم گفتنش به هم م حالش
 !ایدن يها



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 235

ها  وانهیکجا بودند؟ مثلِ د شیخودش شد. لباس ها تیمتوجه موقع تازه
 زد: ادیفر

 ؟ نینگ میکرد یچه غلطما  -

چنگ زد تا بپوشد. از خودش خجالت  دیکه به دستش رس يزیچ نیبه اول و
 !دیکش یم

 .میو عشقمونو به هم ابراز کرد می... ما عاشق هممینکرد يکار بد -

 شبیکه د يا ياو! از زهرمار يتهوع گرفت! از کلمات مشمئز کننده  حالت
 که به وفا داشت! یکوفت کرده بود! از خودش! از حس

 ی. تاب ماندن نداشت! مغزش رد داده بود. از بدیرا پوش شیلباس ها فورا
نداشت هم! تنها  ادیبه  يزیچ نکهیخورد! از ا یاش حالش به هم م یجنبگ

فرود  شیلبها يکوچک او که رو يبود! تنها لب ها ادشیصورتِ وفا را 
 یتلعن نیبود کجا رفتند و ا دهیکه د یدوست داشتن يها یآمدند! آن لعنت

 از کجا آمدند؟ دید یحال به هم زن که داشت م يها

 تکان نخورده بود: شیهنوز از جا نینگ

 عاد؟یم یکن یکار م یچ -

 رم! یدارم م -

 را دلخور کرد: شیصدا نینگ

 ؟يذار یحال منو تنها م نیتو ا -
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 چرمش را از کنار تخت چنگ زد: کت

 ! بعدا...!نیبعدا باهات کار دارم نگ -

انداخت و  گرید ییرا به سو دیسمت در گام برداشت. قفل را باز کرد، کل به
 !دیدر را به هم کوب

از  یتون ینم چوقتیه گهیدختر نقش بست: د يلب ها يرو یپهن لبخند
 .عادیآقا م رهیپات گ شهی. تا هميدستم در بر

****** 

. دید یرا م ندشیشانه چندان خو یخبر، تدارکات عروس یاز همه جا ب وفا
که راهشان به هم مربوط است  ییقبول کرده بود، قبول کرده بودند تا جا

 آورد..! یدانست از ناکجا آباد سر در م یکس نم چیکه ه یبروند. راه شیپ

 یلینه و خ لینبود. مثلِ آن اوا یآن قدر منف گرید عادینسبت به م حسش
او هم به آن چشمان مخمور و مژه  ییبود. گو ینه! در حد متوسط یهم عال

 عادت کرده بود. ب،یدل فر اهِیس يها

بود. همه در هول و  یعمه اش. فرداشب عروس يتهران آمده بودند. خانه  به
 گفت: یم د،یکه حس و حالِ او را د ماهیوال بودند اما وفا آرام بود. فر

 !تهیفردا عروس یناسالمت ؟یحس یچرا انقدر ب -

اش. جمع شده بود  نهی. تمام حسش در درونش بود، در سحس! نه نبود یب
. ظاهرش گول زننده دیرس یحس به نظر م یهمان وسط. در ظاهر آرام و ب
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نبرده بودند! واال  یو بمش پ ریکه خوب به ز یکسان ي. براگرانید يبود برا
 هم آرام و قرار ندارد! چیگذرد و ه یدر دلش چه م دندیفهم یکه م

 جون! ماهیکنم مهارش کنم فر یم یاسترس دارم اما سعنگرانم و   -

 شد: کینزد د،یار مشغولِ صحبت با وفا د ماهیکه فر فروغ

  ؟يمخِ وفا رو بخور يباز اومد -

 نازك کرد: یپشت چشم ماهیفر

حال  یداشته باشه و انقدر ب جانیکم ه هیگم  ی! دارم بهش مرمینخ -
 جا! هی نهینش

 رفت: يچشم غره ا فروغ

 ادشیشما ز ستیو استرس داره، الزم ن جانیه یکاف يخودش به اندازه   -
فالن کارو نکردم  يآ یبرس که فردا ناله نکن اتیباز ی! برو برو، به غرتیکن

 کارو نکردم! سانیب

وفا را شناخته بود. وفا لبخند  شتریکرد. فروغ ب یرا راه ماهیگونه فر نیا
 زد: یکوچک

کردن  لهیپ هی! چندروزه که محدثه و مهدمیجورمن چ دیفهم یکیباالخره  -
! جوابشونو یش یعروس م يکه دار یترس یو نم یستیچرا اصال خوشحال ن

 یبدم باز حرفِ خودشونو م حیبراشون توض میدونم هرچ یدم چون م ینم
 زنن.
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 :دیفروغ کش يبازو يرو یدست

 فروغ. یفهم یاما تو منو م -

 دستِ سردِ دختر را گرفت: فروغ

 مویتونم حس واقع یشم و نم یمثلِ خودت م یفهمم چون منم گاه یم -
 زهیر یتو درونشه رو م ینقطه مقابلِ منه. هرچ قایدق ماهیبروز بدم! اما فر

 فهمن چشه!  یو همه م رونیب

 مهمان لبها کرد: یافتاد. لبخند کمرنگ عادیم ادی به

از دستت  یتو دلش نگه داره. وقت یچیتونه ه ی! اونم نمعادیمثلِ م قایدق -
نکنه و بهت نگه چشه همه اش به خودش  یتا خودشو خال ه،یناراحت و عصب

 زنه.  یداد م ویفهمم چشه! صورتش همه چ ی! من خوب مچهیپ یم

 زد: طنتیبا ش یچشمک فروغ

 !یگ یکم ازش م یلی! خ؟یزن یاز آقا داماد حرف م يشده دار یچ -

 کرد:خودش را جمع و جور  وفا

 افتادم! ادشی یگفت ماهیاز فر -

 آره جون خودت! اصال هم که دلت براش تنگ نشده؟-

شده بود.  دیدانست! شا یهم فشار داد. تنگ شده بود؟ نم يرا رو شیلبها
عادت کرده  ش،یها يها و تخس باز يباز وانهیبه حضورش، به د ،یمدت نیا
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هم  يا یدل تنگ دی... شادیبودش و شا دهیشد که ند یم یبود. حاال چندوقت
 در کار بود!

****** 

کرد!  یم یعروس دیبود، با امدهین رونیهنوز از شوكِ اتفاق آن شب ب عادیم
هر چه حسِ خوب و شکل گرفته داشت، دود شده و به هوا رفته بود. با 

ها حس ضد و  ونیلیبود. با م قهیدست به  يسابقه ا یعذاب وجدانِ ب
 ....ضینق

از او نگرفته بود اما  یسراغ گریرا ترك کرده بود، د نیآن روز صبح که نگ از
رساند که با او تماس  یدنبالش بود و از دور و اطراف، خبر م يبدجور نینگ
 شد.. دیبه تهد لیرفت که تبد شیپ ییکار تا جا نی! اردیبگ

دنات از از فرار کر نمیاون از رفتارِ اون روزت، ا عاد؟یم ییمعلومه کجا چیه -
 ه؟یچ هیمن! قض

 کنم! یدارم ازدواج م -

 حرصش گرفت: نینگ

 که نرفته؟  ادتیکارو که خودم گفتم انجام بده! نقشه مون بود.  نیا -

 زند فکر کند؛ گفت: یکه م یآنکه به تبعات حرف یب

 به عرضِ سرکار خانم برسونم که.... برنامه عوض شده! دیبا ینه ول -

 عاد؟یم يرو عوض کرد یبدون مشورت با من چ -
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 گوش، به آن گوش جا به جا کرد: نیرا از ا یگوش یعصب عادیم

 ؟يدیکنم. فهم یخوام زندگ ی! منیکنم نگ يباز گهیخوام د ینم -

که  يکار يو پا يچرا اون روز صبح فرار کرد نم،ی. اول بگو ببدمینه! نفهم -
 ؟ينموند يکرد

 نکردم. يچون کار -

را خراش داد!  عادیگوش م ياز آن سو، انگار پرده  نینگ يِ غویج غیج يصدا
 را از گوشش فاصله داد: یگوش

وفا خانوم بفهمه اون شبو با  یوقت نمیبذار بب ؟ينکرد ي! که کاریعوضــ -
 ؟یزن یزرو م نیبازم ا ،يحال کرد یو حساب يمن گذروند

 او هم باال گرفت: يِ! صدادیلرز عادیم پشت

 من داد نزن!! سرِ نیداد نــــزن نگ -

کند!  یرا خراب م زیتند رفته و دارد همه چ دیآرام گرفت. فهم یکم نینگ
 کرد و حالت بغض به آن داد: نیرا غمگ شی. صدایخود را زد به موش مردگ

رو دوست  یعوض يِآخه من تو عاد؟یم یکن یم میحرفات عصب نیچرا با ا -
 کنم! بفهم! یدارم که دارم انقدر جلزو ولز م

 کار کنم؟ یچ دیبا -

 باهاش ازدواج نکن! -
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 یدهانِ او را بفهمد! تا مطمئن شود حس يحرف را زد تا مزه  نیا نینگ
 منطق...! یزبان درازِ ب عادِیسکوت کرد! م عادینه؟ م ایبوجود آمده 

 يبهانه ا هی عاد،ی. باهاش ازدواج نکن ممیکن یباشه، برنامه رو عوض م -
اون!  شِیخوام تورو بفرستم پ یرو به هم بزن. من نم یجور کن و عروس

 خوام... یشدم. نم مونیپش

 یبود! آن حبابِ لعنت ختهیبه هم ر یحساب عادی! فکِر مختیاشک تمساح ر و
که در  یکه در آن بود، حباب ییبود. اما کوچک شده بود. فضا دهیهنوز نترک
 کوچک و طاقت فرسا شده بود.  دیکش یآن نفس م

 عاد؟یعشقم... م د؟عایم -

 ها؟-

 مگه نه؟ ،یکن یازدواج نم -

 کنم. یم -

 یپرتاب کرد! دو دست يرا خاموش و به گوشه ا یرا قطع و گوش تماس
 و ناله سر داد: دیسرش را چسب

  زم؟یتو مالجم بر یچه خاک دیکار کنم؟ االن با یچ دیبا -

****** 

 ) www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی(ساخته و ته
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دار  نینبود. آست ینبود. پف گرید يعروس وفا، مثل لباس عروس ها لباسِ
پوشانده  یاش را به خوب دهیبلند ساتن جذب که دستان کش نیبود. آست

. کفش دیرس یم فشیظر يِتا مچ پا شیجذب تن که بلندا یبودند. لباس
با آن  یخوب یلیخ دیهم به پا داشت که د یپاشنه نازک دِیسف  زینوكِ ت يها

 یخارج يژورنال ها يکرده بود. لباسش را نه از رو جادیلباس خاص ا
در شهرستان خودشان  يساده ا اطیبود! آن را خ دهیخر یدوخته بود نه حت
خوش دوخت بود و به  یلیهم به کارش وارد بود. خ یلیدوخته بود که خ

 دختر نشسته بود.  يبایاندامِ ز

 مدلِ لباسش دهان کج کرده و گفته بودند: دنیبا د هیو مهد محدثه

 اش! قهیسل نیوفا هم با ا ی! بی زشتاه اه، چه لباس عروسِ -

و  کیلباسش را دوست داشت. طرحش از خودش بود. ش یلیاما خ خودش
 ! ساده و جذاب!ایمدرن! به قولِ فروغ: مثل لباس عروس خارج

درست کنند.  شیبسته برا یمیباز، ن یمیرا هم خواسته بود تا ن شیموها
 بود: دهیبود، با تعجب پرس دهیرا د شیفرِ موها یوقت شگریآرا

 ؟يفرش کرد ایخودته  يموها -

قدرت خداوند را  شگریآرا ست،یخداداد شیوفا گفته بود موها یوقت و
بدون مواد  ییبایو ز یفیظر نیبه ا ییکرده بود. مگر ممکن بود فرها نیتحس

 باشند؟ یعیو طب یشیآرا
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د که هم درستش کر ییبایرا صاف نکرد. با همان فرها مدل ز شیموها
به همراه او رفته بودند.  ماهی. فروغ و فردندیپسند یلیخودش هم وفا خ

غار باز مانده  يوفا تمام شد، دهانشان به اندازه  يو موها شیکار آرا یوقت
 گفته بود: یفتگیبا ش ماهیبود! فر

! وفا... تو دمیکه تو تمومِ عمرم د یهست یعروس نیتو خوشگل تر -
 !يمحشر

 بود ... دهیپوستش دو ریخون ز فیتعر نیوفا از ا و

را  شی. موهایرنگِ اندام یهم جذاب شده بود در آن کت شلوار مشک عادیم
 يِ با ژل به صورت کج باال برده بودند. عطر معروفش را هم زده بود! همان بو

 اغواگر را...! يِچوب و تنباکو

 برد. یلذت م يدوستش در لباس داماد دنِیهم همراهش بود و از د لیسه

همه را رد تماس زده بود!  عادیاز صبح شروع شده و م نینگ يها تماس
 انداخت: شگاهیآرا یصندل يتماس را که رد کرد، خود را رو نیآخر

 !نیاه! کچلم کرد ا - 

 :دیکنجکاوانه پرس لیسه

 !؟یک -

 به زبان آورد: یلیم یرا با ب اسمش

 خانومِ سمج! نینگ -
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 شده؟ يزیچ نتونیحاال شد سمج؟ ب -

 آره، شده! شده داداشِ من. -

 جالب شده بود، گفت: شیکه تازه بحث برا لیسه

 پسر؟ نمیکن بب فیتعر -

آورد  ینم ادیاز شب قبل به  زیچ چیکه ه یرا از اول تا صبح انیجر عادیم
 کرد. یانگشت به دهان تنها نگاهش م لیکرد. سه فیتعر شیبرا

گه، منم مجبور  یکرد که به وفا م دی. تهدرهی! حاالم پام گگهید یچیه -
 !امیشدم کوتاه ب

 افتاد؟ نتونیب یحاال اون شب واقعا اتفاق -

 راه نفسش را باز کند: یتا کم دیبه کراواتش کش یدست عادیم

تونست ازم  یدونستم که نم یبودم و م اری! اگه هوشستین ادمی نهیدردم ا -
 !رهیآتو بگ

 ممکنه... یعنی -

 :دیدو لیکالم سه انیم

 و ممکنه هم نه! -

و به فکر فرو رفت. اوضاعِ دوستش  دیکش ياز سر ناچار یپوف لیسه
آن دخترِ صاف و  يِسوخت! برا یوفا هم م يخراب بود! دلش برا يبدجور
 گناه! یب يساده 
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 دنیبا د لیرا گرفت. سه لیسه يشد، شماره  دیناام عادیکه از م نینگ
 او گفت: يشماره 

 کار کنم؟ یزنه. چ یمن زنگ مبفرما! داره به  -

 گفت: یعصب عادیم

 !جکتیر -

 شه؟ یم الیخیب یکن یفکر م -

 پس خاموشش کن. -

اجازه نداد و دستش را  لیبقاپد که سه لیرا از دستِ سه یخواست گوش و
 باال برد:

 ینکن ای ی. قبول کنیکن ینکن که اونو عصب ي! کارعادیعاقالنه فکر کن م -
 تونه با همون نابودت کنه! یاونه و م برگ برنده االن دستِ

 به مسخره گرفت: عادیم

 خواد برادر من، جَــنَم!  یجنم م یمستوف عادیدر افتادن با م -

 گفت: يجد لیسه

 !ستین ییکه اون دخترِ ترسو یدون یو تو خوب م -

 یخورد نگاه انداخت. حرص یکه هنوز داشت زنگ م لیسه یبه گوش عادیم
 گفت:
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 خواد از جونمون! یم یچ نمیجواب بده بب جهنم و ضرر! -

 رفت! شیکرد، پ یفکرش را م عادیکه م یبدتر از آن یلیخ اوضاع

 یبه عروس ند،یرا نب عادیاالن م نیکرد که اگر هم يجد ییها دیتهد نینگ
را گم کرده و از  شیدست و پا عادی. مدیگو یرا به وفا م زیرفته و همه چ

اما آرام تر بود و به دنبالِ راه  لیاسترس تمام بدنش عرق کرده بود! سه
. اما آن هیرفتند باغ. آتل یم دیرفت به دنبال عروس. با یم دیبا عادیچاره. م

گفت:اگه  یتوانست قدم از قدم بردارد! با خود م یقدر استرس داشت که نم
 یشه... از دستش م یبار واقعا تموم م نیشه. ا یتموم م یبه وفا بگه همه چ

 دم!

 عادی! به مدیرس یخوب ي جهیفکر کرد، به نت یکه حساب نیبعد از ا لیسه
 یکرد. خودش هم راه یکند و او را راه یرا حل م زیداد همه چ نانیاطم

 خانه اش! يِ شد، به سو

****** 

آن قدر  عادیشد که عروس و داماد به تاالر آمده بودند. م یم یکوتاه مدت
نتوانست آن طور که در تصورش بود از  یو متشنج بود که حت ریفکرش درگ

 یوفا لذت ببرد! وفا هم متوجه حالِ نا به سامان او شده بود و سع ییِبایز
و  یاراحتبود که در ن یاش بدهد. چون خودش آدم يداشت با نگاه، دل دار

آن طور باشد.  هم عادیکرد م یداد، حس م یم حیرا ترج ییتنها تیعصبان
 یکه در ذهنش بودند، هر بار جان م ییها الیداشت از فکر و خ عادیاما م
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 یهم نم یبود و بدتر از آن به کس یتیشد! در بد وضع یداد و دوباره زنده م
 ... وفا!يِپاوسط نبود!  يزیکم چ يِ. پادیاز آن بگو يزیتوانست چ

 که کنارش نشسته بود نگاه انداخت.  یو جذاب بارویدلهره به عروس ز با

جا بود، در  نیشفاف شد. ا زیدر مغزش. همه چ يبلند ي.با صدادیترک حباب
خواستش و قرار هم نبود  یکه نم ياش، در کنار وفا، دختر یعروس

حد نگرانِ از دست دادنِ او  نیعوض شده بود که تا ا زیبخواهدش! اما چه چ
تا  امهم نبود، چر شیه او نداشت، اگر براب یخواستش، اگر حس یبود؟ اگر نم

 رفته بود؟ شیپ یوانگیمرز د

 عاد،یم ي شهیدانست نگاه هم یکه خوب م ینگاهش را شکار کرد. نگاه وفا
بود که نگران از دست  ی! نگاهِ آدمستین یشگیهم طونِیپسرك تخس و ش

 غم! یب يپسرِ نازپرورده  کی! نه نگاهِ ستیمهم زیدادنِ چ

 شده؟ يزیچ -

 يفرها ریکه ز بایز ي. که به آن گوش هادینوك زبانش آمد که بگو تا
است.  مانیکرده! که چقدر پش یشده بودند برساند که چه خبط میقا یمشک

که آن شب به خاطرِ او خود را به آن حال در آورده و آن فاجعه رخ داده بود! 
 است...! دهیکه سُر

 ربود.  عادیرا از م یگونه عکس العمل يهر اجازه  دهیفر يِصدا

 عروس دوماد خوشگل؟ نیبرقص نیخوا ینم -



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 248

داد. همه مشغول  هیکرد و به مبلِ پشتش تک یرا پرفشار خال نفسش
بود! در  یم دیبودند! همه خوشحال بودند، جز او که با یو شادمان یکوبیپا

 شانیرتکرار است، دمق، افسرده و به شدت پ یکه ب یاش، شب یشب عروس
 بود! 

 نیخواست با وفا اول یبودند. هم م عادیو وفا منتظر عکس العمل م دهیفر
 یبا او، م ییارویو رو یکیرقصشان را تجربه کند، هم از قرار گرفتن در نزد

 !دیترس

 کرد از سرش وا کند: یسع

 بگذره چشم! گهید کمیاالن زوده، بذار  -

گوشِ  شِیندارد، سرش را پ یحالِ درست عادیکه متوجه شده بود م دهیفر
 پسر برد:

 افتاده پسرم؟ یاتفاق -

 :ستادیو ا دیکش رونیشده بود، ب ریکه در آن اس یخود را از زندان عادیم

 !ونیسر طرفِ آقا هیرم  یمن م -

ماه.  يملسِ د يِ هوا داریخود را نجات داد. نرفت به سالنِ مردانه! رفت به د و
 کرد خود را آرام کند: یقدم زد، با خود حرف زد و سع یکم

افته! خودتو جمع و جور کن  ینم یگفت حواسش هست، اتفاق لیسه -
 پسر! 
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بود، از کنارِ وفا بلند  لیشام صرف شده بود که تلفنش زنگ خورد. سه تازه
 رساند و فورا جواب داد: یخلوت يشد و خود را به گوشه 

 شد؟ یچ- 

 کرد، گفت: یدستش را گرفته و از درد ناله م کهیدر حال لیسه

 کرد و ... در رفت ناکس! میبا چاقو بهم حمله کرد، زخم -

آورد. دستش کنار  نییرا از گوشش پا ی. گوشستادیحس کرد قلبش ا عادیم
شود او را نگه دارد تا  یقول داده بود! گفته بود موفق م لیبدنش افتاد! سه

توانست  یکرد؟ چه م یچه م دیاما... حاال باتمام شود!  یلعنت یِ عروس نیا
 بکند؟

کرد.  یرا به سمتِ وفا چرخاند که داشت با چشمان نافذش نگاهش م سرش
 !دهیاالنشم فهم نیآب دهانش سنگ شده بود. با خود فکر کرد: اون هم

امشب به او  نیداد نگ یاجازه م دیرا به وفا رساند و کنارش نشست. نبا خود
 یکرد! نم یماند و از عروسش محافظت م یجا م نیشود! هم کینزد

 مصمم بود. یلیمورد خ نیبکند! در ا یغلط چیه نیگذاشت نگ

رساند.  یکه زخم خورده باشد، خود را به عروس یوحش يهم چون ببر نینگ
سوسول  يبچه ننه  ادیاز م یرو دست بزرگ نیکرد چن یفکرش را هم نم

 گهی! دعادیکرد: اومدم سراغت آقا م و زمزمه ستادیدر تاالر ا يِبخورد! جلو
 فاتحه ت خونده ست!

 قدم به داخل سالن زنانه گذاشت... و
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 یلیبود، دردش خ دهیکه کش ي. انتظاردیکه منتظرش بود رس یزمان باالخره
شد.  یم کیبلند به آن ها نزد يداشت با گام ها نیبود که نگ یاز االن شتریب

 دهی. وفا با تعجب نگاهش به او کشدیدست مردانه اش کش نیدستِ وفا را ب
کرد او  نبال. رد نگاهش را که دستینگر یسالن را م يِشد که داشت آن سو

 یتازگ شیکه برا یکه تا االن در وجودش داشت، حس ی! تمام حسدیرا د
 ...ختیاو به دوردست ها گر دنیداشت، با د

 ي، پروانه اکم جان يزند! پروانه ا یکرد در دلش پروانه پر م یحس م عادیم
 دهد. یوقفه، تکان م یرا تند و ب شیآخرش است و پرها يِکه نفس ها

را کفِ  یمستوف عادی. پوزخند زد! االن حساِب مستادیا شانیروبرو نینگ
که تا عمر داشت،  یداد! درس یم یگذاشت و به او درس بزرگ یدستش م

 فراموش نکند!

 گم!  یم کیتبر -

 از جا بلند شد و وفا را هم با خود همراه کرد: عادیم

 .میر یجا م نیاالن از ا نیهم -

رد شوند، او خود را  نیکه خواستند از کنارِ نگ نی. همدیدستِ وفا را کش و
 انداخت: شانیجلو

 خان... عادیکجا کجا؟ هنوز باهات کار دارم م -

 :دییهم سا يرو یرا حرص شیدندان ها عادیم
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 !نیراهمون برو کنار نگاز سر   -

 دنیسالن با مهمان ها مشغول گپ و گفت بود، با د يِکه آن سو دهیفر
 قلبش گذاشت: ي! دستش را رودیرنگ از رخش پر نینگ

 !میکار داره! بدبخت شد یجا چ نیمارمولک ا نیخدا! ا يوا -

 شیدای. اما اشرف پردیبا نگاهش به دنبال اشرف گشت تا از او کمک بگ و
 نبود!

 تر شد و گفت: کیبه وفا نزد نینگ

 !یرو بدون یمهم زیچ دیبا -

 زد: یرا م شیدست و پاها نیآخر عادیم

 شه! یم یچ ینیحرف بزن، تا بب گهیکلمه د هی يجرئت دار -

 پرده گفت: یرو به وفا کرد و ب لکس،یر نینگ

روش  عادیبود! م شیسه شب پ قای. دقمیبا هم رابطه داشت عادیمن و م -
من اومدم تا کارشو  نیهم يِبرا د،یکش یشد بهت بگه و خجالت م ینم

 راحت کنم.

 خیبود،  عادیدست م يِکه تو یدر رفت. دست شیحس کرد جان از پاها وفا
 زیچ چیاز آن بفهمد، اما ه يزیبه صورتِ وفا نگاه انداخت تا چ عادیکرد. م

 مطلق! یحس یجز ب دینفهم

 گفت: نینگ
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به برنامه  میبر ایب میبه وفا گفت ویجون، عشقم... حاال که همه چ عادیم -
 !میبرس میداده بود بیخودمون ترت يکه امشب برا ییها

را  شیو بازو دیسر رس دهیکند که فر کینزد عادیخواست خود را به م و
 :دیگرفت و او را عقب کش

 چندش؟ يدختره  یکن یم یچه غلط -

 شتریب د،یبگو يزیآورد تا چ یالل شده بود! هرچه به خود فشار م عادیم
شده  شیآرا ي دهیکش يکرد. به چشم ها یشد. تنها به وفا نگاه م یعاجز م

 بود! یمبهم يبه نقطه  رهیکرد و خ یاش که به او نگاه نم

شد و او را از آن دو دور کرد، وفا هم دستش را از  ریدرگ نیکه با نگ دهیفر
نه  ي. راهش را به سمت خروج کج کرد و با قدم هادیکش رونیب عادیدستِ م

 چندان بلند، از او دور شد.

. اما دیایکه رخ داده بود در ب یاز شوك اتفاق عادیتا م دیطول کش یقیدقا
که به خودش آمد، به دو از سالن خارج شد! مهمان ها با تعجب به  نیهم

 کردند! یند فرار مداشت یکه نوبت ستندینگر یم يعروس و داماد

 يچطور پله ها را از طبقه  دیکرد. نفهم یداشت، پرواز م یقدم بر نم عادیم
دانست آن قدر سرعت داشته که  یکرده است. تنها م یط نییسوم تا پا

 یو در حال دیدختر را کش يدر خود را به وفا برساند. بازو يِتوانست در جلو
 زد: شیزد، صدا یکه به شدت نفس نفس م

 وفا! -
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را تکان  شیبود. بازو عادیم يعذاب برا نیبدتر نیسکوت کرده بود و ا وفا
 نداشت. یخارج شود اما قدرت عادیداد تا از چنگال م

 !یبه حرفام گوش کن دیبا -

 یدانست کجا م یرفت. نم ابانیو به سمت خ دیکش رونیرا ب شیزور بازو به
دور  ش،یاز آن جا  و آدم هاخواست  یرود! اصال کجا را دارد که برود؟ تنها م

 شود.

 یکیآن که  دیها دست نگه داشت به ام نیماش يو برا ستادیا ابانیخ کنار
به تن نداشت.  يزیچ ی. هوا سوز داشت و او جز شنل نازکستدیاز آن ها با

 حس شدن نداشتند. یتا ب يهم لخت بودند و فاصله ا شیپاها

 انداخت: ابانیاو در خ يِ خود را جلو عادیم

 !رنیبگ رمیمونم تا ز یجا م نیوگرنه انقدر ا ایبا من ب -

دست از سرش بردارد.  عادیکه م نیا دیراه افتاد به ام يگریبه سمت د وفا
 حرف ها بود: نیسمج تر از ا عادیاما م

 ره؟یبه خاطرت بم یکی ستیبرات مهم ن -

 زیدختر ن ياز چشم ها یحت ش،یهم سکوت بود که عالوه بر لب ها باز
 دهیسر به فلک کش ياز درد با موج ها ییای! در دلش دردیچک یم رونیب

انتها بود که  یب یداشت... درونش داغون بود اما در ظاهر تنها سکوت انیجر
 کرد. یپسرك تخس م بینص
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. نور چراغ ستادیا ابانیدستش را از دو طرف باز کرد و کامال وسط خ عادیم
اما   عادیشد! م یتر م کیو نزد کیشکافت و نزد یشب را م یِاهیس ینیماش

کتش  نینکند، به آست يکه او کارِ احمقانه ا نیا يآمد! وفا برا یکنار نم
سست  تعادلش عادی. مدیجاده کش يچنگ زد و او را به سمتِ خود و کناره 

موفق به  فشیظر ياما با گرفتن شانه ها فتدیدختر ب يِبود رو کیشد و نزد
انگار  عادیچشمانِ وفا النه کرده بود و م يشد. بغض در گوشه ها ستادنیا

 که گفت: دیآن را د

 منِ خرو ببخش! -

****** 

 ییمعنا چیوفا ه يکه برا ینیشده شان شدند. ماش يگل کار نیسوار ماش 
 يعادینداشت! م ییمعنا شیهم برا عادیم گرید ق،یحقا دنینداشت! با فهم

 ...!گرید یبا زن ،یچند شب قبل از عروس قایکه شوهرش بود اما، دق

 دنیآمده بود شن نیسنگ شیبرا یلیزود قضاوت کردن نبود، نه! اما خ آدمِ
باشد و  یتوانست منطق یاش. نم یدر شب عروس قایآن حرف ها آن هم دق

که خواسته  نیشود! هم یدادن، راض حیتوض يبرا عادیم يدر برابر تالش ها
دلگرم شود،  یکم تخس حساب کند، يدنده  کیپسركِ  نیا يرو یبود کم

به او نداشت، نه! اما شوهرش  يرا خراب کرده بود!  هنوز عالقه ا زیهمه چ وا
که لقب زن و  یبر گردن کس يادیز يها تیکه بود. نبود؟ از نظرِ او مسئول

به  یشان را شروع نکرده، کس یافتاد. حاال هنوز زندگ یگرفتند، م یشوهر م
 نیراند، چن یم ار نیماش یینام شوهر که در کنارش نشسته و با سرعت باال
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 شیپ يدروغه، دفعه ها یبارو بگ نیکرد: ا یکرد. با خود فکر م یم ییکارها
 ياون روز ؟یچ يپولم کرد هی يسکه  یکه تو اون مهمون یاون شب ؟یچ

مشبو ببخشم، ا نم،یامشبو بگذرم، امشبو نب ؟یچ يحلقه، اونم آورد يکه برا
  ؟یقبلش چ

به در  دنیرفت تا ساکت بماند. حداقل تا رس یبا  خودش کلنجار م عادیم
 ي ختهیشان در کردان. حداقل تا آن جا، ذهن بر هم ر ییالیو يخانه 

 دختر را داغون تر نکند.

 يآخر کار خودشو کرد! دختره  "با خود داشت! یدر درون نزاع سخت اما
برو باهاش ازدواج کن؟ مگه  یبگه مگه خودِ ابلهت نگفت سین یکی! شرفیب

انتظارمو  یدونستم چ یم دیراه؟ من از کجا با نیتو ا يخودت منو هول نداد
 که.. يزیکشه؟ چ یم

داده و  هی. سرش را به پنجره تکستیچشم با خجالت، وفا را نگر يگوشه  از
 ییبایز یخورد و سمفون یم شهیش ي. نم نم باران روستینگر یروبرو را م

 کرده بود. جادیا

کردم! حق داره حالش از من بهم بخوره! من که  یکه فکرشم نم يزیچ -
. همه اش ختمیبراش نداشتم. همه اش کرم ر يزیچ بت،یجز بال و مص
 يا يخودیکه افتضاح تر از همه بود! چه آدمِ ب شیاز آخر نمیجزوندمش! ا

 ر!تو پس یهست يا ی! چه عوضعادیتو م
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و از  ندیایب حیبه تفر یگاه نکهیا يجا را پدرش برا نیبه خانه باغ. ا دندیرس
به آن جا عالقه  یلیخ عادیبود. م دهیتهران دور شوند، خر يآلوده  يِ هوا

کرد  یآمد. به خاطر سکوت و آرامشش! اما امشب حس م ینداشت و نم
 شانیامزاحم، با هم سنگ ه یکه ب ییرفتن شان است. جا يجا برا نیبهتر

 را وا بکنند!

داشت. اگر نداشت  دشیجا را جزو دسته کل نیا دیکل شهیهم خوشبختانه
 خواستند کجا و چگونه بگذرانند؟ یدانست امشب را م یکه خدا م

 کرد. تیرا به داخل هدا نیرا باز کرد و ماش در

 عادیهروقت م .دتریشد شهیبار از هم نیوفا دوباره درد گرفته بود و ا سرِ
آمد.  یبال به سرش م نیهم خت،یر یکرد و او در خودش م یاش م یعصب

نحسِ امشب به  یِدوش رفته و هرچه از عروس رِیخواست ز یفقط دلش م
سال بخوابد! آرزو کرد عاقبت اصحاب  صدیو بعد، س دیمانده را بشو يجا
باشد، نه  يعادیشد، نه م داریب ی. بخوابد و وقتدیایبه سراغش ب فکه

 که در سرش ولوله به پا کرده بودند. یینه فکرها ،یازدواج

به خود فشار آورده بود که  یلیجا هم خ نیآمد! تا ا یداشت باال م عادیم دلِ
عروس باز کرد، نطقش  يِ را به رو يکه در ورود نی! اما همردیبگ یالل مون

 هم باز شد:

 .میحرف بزن میخوا یجا که هرچقدر م نیآوردمت ا -
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گفت. اگر قرار  یلبان کوچک دختر نشست. هرچقدر؟ دروغ م يرو يتلخند 
 کرد!  یفرار م شیو او بشنود، وسط ها دیبود وفا همه آن ها را بگو

رمان  ياش وارد شده بود تا به االن، به اندازه  یبه زندگ عادیکه م یزمان از
 گفتن داشت! يکلمه برا ،يدو هزار صفحه ا

اش بود انداخت.  یکیکه در نزد یاِل يکاناپه  يو رو شنل را در آورد وفا
 یلباسِ بدش م نی. چه قدر االن از ادشیلباس سف ينگاهش سقوط کرد رو

 که اول شب عاشقش بود. یآمد! لباس

هم کتش را در آورد و از قصد، کنار شنلِ وفا گذاشت. به نرم شدنِ  عادیم
 داشت. دیدلِ او هنوز ام

 یگم همه شون دروغن! ول یندارن! نم قتیکه گفت حق ییزایهمه چ -
 ...ستنیراستم ن

. با خود فکر کرد: دیپوزخندش را ند عادیبود. م ستادهیا عادیبه م پشت
 حداقل انقدر جنم داره که کتمان نکنه! 

ماالند،  یخانه تنش را م يکه شدت گرفته بود و به پنجره ها یباران يصدا
 ته بود حاال.را در آن جا به راه انداخ یتلخ کیموز

 بد بود و... یلی! حالم خادینم ادمیازون شب  يزیچ -

 یدوم م يزد به طبقه  یکه حدس م ییتوجه به او، به سمتِ پله ها یب وفا
 رسند، قدم برداشت.
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بلند خود را به او رساند و مچ دستش را گرفت. سرش را  يبا قدم ها عادیم
 کنار سر دختر برد و لب زد:

شده! اگه زودتر حرف زده  ریاالنشم د نیهم ؟یفهم یم !میحرف بزن دیبا -
 افتاد! یاتفاقا نم نیا چوقتیه دیشا میبود

را باال برد و  گرشیآتش گرفت. دست د عادیصورتش را برگرداند. دلِ م وفا
انگشتانش گرفت.  نیسرخ بود را ب يآن لب ها نییکه پا یفیظر يچانه 

 سرش را به سمت خود چرخاند:

سکوتت از صدتا فحش برام  نیبزن. ا یبگو. حرف يزیچ هی. ریگروتو ازم ن -
 بدتره!

 ی! نممانیبه جز چشمان مخمور پسركِ پش ستینگر یم ییبه هرجا دختر
 یاش را نشان دهد. االن فقط م یخواست با نگاه کردن به او، عمقِ ناراحت

از  یسرش را تکان داد. مچ دستش را به آرام یخواست تنها باشد. با کالفگ
 و به راهش ادامه داد. دیکش رونیدست پسركِ دل سوخته ب نیب

اجازه داد  اورد،یتواند او را به حرف ب یکند نم یم يهرکار دید یکه م عادیم
 گرفته بود!  ادیبا مالحظه بودن را  یبرود! با بودن در کنارِ وفا، کم

 یحاال مباال قرار داشت وارد شد.  يکه در طبقه  یاز دو اتاق یکیبه  وفا
اش جا خوش کرده بود را، باال  نهیکه در س يتوانست نفسِ ته گرفته ا

داشت! بعد از مدت ها که  هیگر يِتخت خود را انداخت. هوا ي. رواوردیب
 ساساتاحساس داشت. اما اح ینکرده بود. او هم آدم بود، مثل هر کس هیگر
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بودند. خودشان را پشتِ  یو خجالت یاو متفاوت بودند. احساسات او، مخف
 ...ندیآن ها را نب یکردند تا کس یم میدختر قا ي نهیس

آمده و داشتند نگاهش  رونیاش ب نهیحاال که تنها شده بود، از سنگر س اما
در سمتِ چپ!  یمانیدر روبرو، پش یشانیطرف، پر کیکردند. غم  یم

تند: حاال گف یو م ستادهیا فیبه رد شیاحساسات کوتاه قدِ کوچک، روبرو
 !یراحت باش یتون یم

تخت مچاله کرد. زانوانش را با دستانش بغل زد و در درون  يِرا رو خودش
 کرد.  هیخون گر

که  يبا خود خلوت کرد، از جا بلند شد و به سمتِ در یکه کم نیاز ا بعد
زد حمام باشد رفت. آن را باز کرد و خود را در آن پرتاب! کفش  یحدس م

در رها کرد. مطمئن  يِپاشنه نازك را هم همان جا جلو يآزار دهنده  يها
 پانازك به  يبا پاشنه  زیاش، کفشِ نوك ت یهرگز در زندگ گریبود د

 نخواهد کرد.

انداخت. به سمت  نیزم ياز تن کند و رو یرحم یخاصش را با ب لباسِ
 دوش رفت..

ه وفا بزند. ب ي. بلند شد  و باال آمد تا سراوردیطاقت ن نییدلش آن پا عادیم
 اتاق را درست آمده. دیآب، فهم ریش يِصدا دنیدر اتاق را باز کرد و با شن
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 دهیتراش يکه به آن پاها یی. کفش هادیدر حمام د يرا جلو شیها کفش
لنگه از آن ها را در دست گرفت. دوست  کیآمدند. خم شد و  یم یلیخ

 که زده بود!  ییداشت با همان بر سرش بکوبد به خاطر گندها

 ! نی! فقط گند! آفرعادیفقط گند بزن م -

 داد. دوباره تالش کرد: هیو به درِ حمام تک ستادیا

 ؟یباهام حرف بزن يخوا یهنوز نم -

چشمانش را از درد بست. چرا دست از سرش بر  د،یرا شن شیکه صدا وفا
 داد در حال خودش باشد؟ یشب اجازه نم کی یداشت؟ چرا حت ینم

نکردن آن؛  ایدر بود. در دلش سر باز کردن  ي رهیدستگ خِیم عادیم نگاه
 آورد! نییرا پا رهیزد و دستگ ایسخت در جنگ بود. عاقبت دل به در

 حبس شد! ند،یکه وفا را در آن حال بب نی. نفسش از ادیرا تو کش شیلبها

 :دیباطل...! در قفل بود. به حالِ خودش خند الِ یخ یزه اما

 معلومه که قفلش کرده!  -

 دهانش را به در چسباند: يرا گفت و گوشه  نیا

حرف  ،ينکن. فقط استراحت کن. هروقت که تو بخوا تیخودتو اذ ادیز -
 . میزن یم

بود،  دهیجا کش نیلبان دختر نشست! حاال که کار به ا يرو یتلخ ي خنده
 باشد؟  صیآمده بود با تشخ ادشیتازه 
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****** 

مدام  عادیداشته باشند. م یکدام شان نتوانستند تا صبح، خواب راحت چیه
بد و مزخرف از  يخواب ها دنیو وفا، مدام با د دیچیپ یدر تخت به خود م

 .دیپر یخواب م

 یخوابش نم یاز تخت بلند شد. وقت عادیهوا روشن نشده بود که م هنوز
دم  کیا حاال ت شبیداشت در تخت ماندن؟ قلبش از د يا دهیبرد، چه فا

 هم آرام نگرفته بود.

گرفت و لباسِ  يدوشِ مختصر د،یایاز آن حال در ب یکه کم نیا يبرا
اش را هم به پا  یروفروش يها یانگشت یی. دمپادیپوش يا یراحت یخانگ

 يبه طبقه  د،یکش یم نیزم يحوصله آن ها را رو یکه ب یکرد و در حال
 رفت. نییپا

 آه از نهادش برخاست: د،ید یزد و آن را خال خچالیبه  يسر یوقت

 نداره. یبی! عقیتوام با من نساز رف -

خارج شد. اما قبلش در خانه  الیاز و از،یموردن لیچندتکه وسا دیخر يبرا و
او  یوقت یرا قفل کرد. هم نگران بود وفا از آن جا برود هم نگران بود کس

دست خودش نبود که انقدر وارد آن جا شده و عروسش را آزار دهد!  ستین
 حساس شده بود...

در باغچه!  دهیچیوفا پ يِخشک شد! حس کرد بو شیسرجا د،یباغچه رس به
 واقعا؟ ایشده بود  ییایخولیمال
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 .ستیجا ن نی! وفا که االن ايرا تکان داد: نه پسر! توهم زد سرش

 اش. یتن دوست داشتن يِبود. بو عادیتنش همراه م يِنبود، اما انگار بو وفا

 خارج... الیشد و از و نیسوار ماش فورا

که تمام شب به چشمش آمده  يآزار دهنده ا يهم کالفه از خواب ها وفا
. خواب همان دید یشان را م یبود، از جا بلند شد. تمام شب خواب عروس

بد را تجربه کرده بود. از  ياتفاقات را. دوباره و دوباره در خواب آن حس ها
 ییدمپا یهمان لباس نازك با په تراس گذاشت. حت تخت بلند شد. با

 ازیسرما ن نینداد. به ا یتیاز سرما جمع شد. اما اهم شی. کف پادینپوش
 داشت.

 شینرده به دست ها يگذاشت. سرما شیروبرو ينرده  يرا رو شیها دست
خواست سر شود و  ی. ماوردیمنتقل شد. از شدت سرما، سوخت و دم برن

 را حس نکند. يزیچ گرید

 سیخ نیو زم دهیباران بار شبیبود. تمام د يبه آسمان کرد. هوا ابر نگاه
گل! دلش  یب يبلندِ سبز. به باغچه  يبود. به باغ نگاه کرد. به کاج ها سیخ
 درد و دل کردن با آن ها. يتنگ شد. برا شیها یشمعدان يبرا

که با ناز کردنتون دوباره جون  نییدرمونِ دردم؟ کجا نیکه بش نییکجا -
 رم؟یبگ

 از دهانش در آمد. شبیبود که بعد از د یتنها حرف نیا
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 يوفا در تراس طبقه  دنیبود. با د ستادهیاو هنوز آن جا ا دیرس عادیم یوقت
 .ختیشان گرفته بود، دلش ر يبه باز میفر که نس يباال، با آن موها

از  ست،ینگر یراس را مت يسرد رو يطور که مسخ شده مجسمه  همان
خوب است؟ چرا  شیوفا برا دیفهم یم دیبا ریشد. چرا انقدر د ادهیپ نیماش

 دانست؟ یمثل او را م یقدرِ زن دیبا ریانقدر د

.متوجه ستینگر یدر حس و حال خودش بود  و به دور دست ها م وفا
که عطرش  يکه مات اوست در کنارِ باغچه ا يعادینشده بود. م عادیآمدن م
 ... دهیچیدر آن پ

در  يزیسرکشش را پشت گوش برد، چ يموها فشیبا انگشتان ظر یوقت
کارو با منِ  نیانصاف. ا یلب زمزمه کرد: نکن ب ریافتاد. ز نییپا عادیقلب م

 نکن. یهست یعجب زن دمیفهم ریابله که انقدر د

 نیرا از ماش لیآنکه وسا ینگران دختر شد. ب د،یچیسرما که در تنش پ سوز
باال رفت. کتش را از اتاق  یکیبردارد، داخل خانه شد و پله ها را دو تا 

وارد تراس شد.  وفا هنوز در  یرفت. به آرام گریخودش برداشت و به اتاق د
 شیهاشانه  يکت رو یحال خودش بود حضورش را حس نکرده بود. وقت

نگاهش  د،یرا د عادیم ینشست، تازه به خود آمد و به سمتِ او برگشت. وقت
 گرفت. عادیشد. دل م رهیرا چرخاند و دوباره به روبرو خ

 نیتو ا يطور نیدم ا یفکر نکن اجازه م ینداره باهام حرف نزن. ول بیع -
 .يو سرما بخور یهوا بمون
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همه او را شکسته  نیکه ا يعادیمهم بود؟ م عادیم ياش برا یخوردگ سرما
 له اش کرده بود؟ ش،یو حماقت ها يبچه باز يِپا ریهمه ز نیبود؟ ا

مثل  ن،یهم ي. براستیحس کرد وفا از حضورِ او در کنارش راحت ن عادیم
 خوب رفتار کرد: يبچه  کی

بخور. قول  يزیچ هی ایصبحونه آمادست. ب گهید کمی. نییرم پا یمن م -
 !یدم دوباره ازت نخوام باهام حرف بزن یم

 رفت... و

**** 

باران  يشاعرانه  يالیزده شود، ماندن در آن و یقرار نبود حرف یوقت 
 نداشت.  يا دهیفا چیخورده ه

شده  دهیچیکاناپه نشسته بود. انگشتانش دور ماگِ نسکافه پ يرو عادیم
خانه  ينسکافه بود که فضا يِلحظه، بخارِ خوشبو نیخوب ا زِ یبودند. تنها چ

انداخته بود و  رونیب اش ینیتنِ وفا را از ب يِکه بو يرا پُر کرده بود. بخار
 .ماندنزنده  يبتواند نفس بکشد برا هیاجازه داده بود چندثان

رفتن آماده شود. وفا اما  يظهر بود که به دختر اطالع داد برا يدما دم
آرام  يِالیو نیدر ا يخواست حداقل چندروز یدوست نداشت برود. دلش م

بود و  عادیدستورِ دستوِر م . اماردیادامه دادن، نفس بگ يبماند تا برا یو باران
 هم بکند. یتوانست مخالفت یزد، نم یچون با او حرف نم
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 چیرا در کمد آن اتاق مدفون کرد تا ه شبید يعروس و کفش ها لباس
 شبیخواست هر چه از د ی. دلش مفتدیچشمش به آن ها ن گریوقت د

 هست را آن جا، جا بگذارد و برود...

را  شانیکه از درون هردو ییده... حرف هازده نش يهم سکوت و حرف ها باز
 هر دو... يزدند به روح خسته  یکه زخم م ییخوردند. حرف ها یم

****** 

کج کرد.  لیسه يرا به خانه رساند اما خودش راهش را به سمتِ خانه  وفا
 چه آورده. چارهیسر پسر ب یدختركِ وحش دید یرفت و م یم دیبا

پانسمان شده  يِبه بازو عادیهر دو پسر کنار هم نشسته بودند و نگاه م حال
 متصل شده بود. ل،یسه ي

 یبود و خونش بند نم قیاما زخمش عم مارستان،یخواستم برم ب ینم -
 اومد.

 نچ نچ کرد: عادیم

! به یکس يِبره که چاقو بکشه رو شیحد پ نیکردم تا ا یاصال فکرشم نم -
همه مدت  نیمن ا یعنی! لیشه چه به سرم اومده سه یخدا هنوز باورم نم

خاك! خاعک بر  يرابطه داشتم و... دوستشم داشتم؟ ا يدختر نیبا چن
 ...عادیسرت م

 گذاشت: عادیساعد م يدستش را رو لیسه
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 پسر. ستیکه شده! حاال وقت سرزنش کردن خودت ن هیکار -

به  دی. چسبدیبرد و تنه اش را عقب کش شیدو دستش را داخل موها عادیم
 کاناپه:

ره!  چطور انقدر گاگول بودم  یکنم تو کتم نم یفکر م يد آخه هر جور -
گفت گدا  یام حق داشت که م چارهیمامانِ ب ه؟یدختر ک نیا دمیکه نفهم

که با هم  یسال هی نیا يبه پاش همه  ختمیپول ر گیر نِیگشنه اس! ع
ام  سهیسر ک يچجور نیاز دستم در رفته! اِ اِ...! ببکه حسابش  يطور م،یبود

 !یوجب مین يکرد دختره 

 شیبرخاست تا برا د،یرا د عادیکه صورتِ برافروخته از خشم م لیسه
 کند. یو اجازه داد خودش را خال اوردیمسکنش را که نسکافه بود، ب

 یب يِ رم همه اون پوال یذارم؟ م یکور خونده! فکر کرده راحتش م یول -
 نیکه ا دمی! انقدر بردمش باال و بهش رسرونیکشم ب یزبونو از حلقومش م

حسابِ کار  س،یاز پول و پله ن گهی! حاال که بفهمه دگهیرم کرد د يطور
 !ادیدستش م

 از آشپزخانه گفت: لیسه

 نیاون به ا ينکن. فکر کرد نی! اوضاعو خراب تر از اعادیانقدر تند نرو م -
 کنه؟ یولت م یراحت

کش! با  شیکنه، حرف زدن پ یوفا تو روم نگاه نم ن؟یخراب تر از ا گهید -
 از چشمِ دختره انداخت!  یحرفاش منو حساب
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اش  هیتعارف کنا یب خت،یر یآب جوش را داخل ماگ م کهیدر حال لیسه
 را زد:

 ! یحاال انگار خودت کم خودتو از چشم انداخت -

را در هم چفت  شیاش را از کاناپه کند و به جلو خم شد. دستها هیتک عادیم
 کرد:

کرد همش؟ همون  یپُرَم م یدونم منِ خرم کم گند نزدم! اما ک ینه، م -
 !گهیچاقو کش د يدختره 

 آمد: رونیبا ماگ از آشپزخانه ب لیسه

همه من جلز ولز زدم که نکن، نکن! چرا  نی! ا؟یتو خودت عقل نداشت -
 ؟ياونو مو به مو اجرا کرد ياما حرفا يحرف منو گوش نداد

 :دیقاپ لیمسکنش را از دستِ سه عادیم

 ییدونم چه کارا یبه رخم نکش! خودم خوب م امویحاال توام انقدر گندکار -
جوره  چیخراب کردم که ه يدونم. جور یخراب کردم م یکردم! حسابـــــ

 تونم درستش کنم... ینم

خوش حال  عادیکه از سر عقل آمدِن م لیرا به لبانش چسباند. سه ماگ
 بود، گفت:

 شیآروم پ دیبا گهیبار د نیشه داداش. کار نشد نداره فقط ا یدرست م -
 از سرت کم کن.  يجوریدختره رو  نی. اما اول شرِ ايبر
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 فکر گفت: یب عادیم

خواد دلِ وفاست! بدجور رفته  یکه االن م يزیپسر، تنها چ یدون یم  -
 آروم و قرار ندارم! ارم،یمخم و تا به چنگش ن يِتو

معضل تونو حل کن،  نی. اول مهم ترير یتند م ينشد! باز دار گه،ینه د -
 ...ياریدلِ وفا خانوم هم کم کم به دست م

 غوغا بود! از فکرِ به دست آوردن دلِ وفا و تصاحبش... عادیدلِ م در

****** 

 نیرفت! انقدر از دستش خشمگ یم نینگ يِبر افروخته، به سو یاعصاب با
مفتِ او،  يِاش نبود. به خاطر حرف ها یبود که تا به حال انقدر در زندگ

 دهیزد. به خاطرِ وجودِ او، قدر و ارزشِ وفا را نفهم یعروسش با او حرف نم
 جواب بگذارد! یکارش را ب نیتوانست ا یبود. نم

او شده، به  يبره  شهیسر عقل آمده و مثل هم عادیکه م نیا الِیبه خ نینگ
گاز فشار  يِرا با حرص رو شیاما پا عادیتا به استقبالش برود. م دیخود رس

 کرد! یبود که له اش م نیداد اما در ذهنش، نگ یم

 عادیرفتند، قرار گذاشته بودند. اگر به م یبه آن جا م ادیکه ز یشاپ یکاف در
 یم زهایچ نیرا با بدتر شیبرد و جوابِ کارها یم یخلوت يِاو را به جابود، 
 داد! 

انداخت و  یصندل يخود را رو د،یکه رس نی. همدیاز او رس رترید عادیم
 .زیم يِرا با صدا رو نیماش چیسوئ
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 اما از در صلح وارد شد: ستیاوضاع خوب ن افتیرفتار، در نیاز ا نینگ

 تازه دوماد چطوره؟ -

باال آمد. به سمتِ  شیو تا گلو دیجوش عادیدر درون م يزیحرف، چ نیا با
 خم شد: زیم يِ و رو دیدختر چرخ

 !شبتیچطورم؟ با اون گندِ د یکن یفکر م -

کنه،  یاگه باهات عروس یمن فقط خواستم به اون دختره بفهمونم حت -
 باشه. نمونیتونه ب ینم

 شد: يکفر عادیم

 !يکرد جایب یلیشما خ -

 شگفت زده نگاهش کرد: نینگ

 ؟یکن یرفتار م يطور نیچرا با من ا عاد؟یتو چته م -

کار کنم؟ بپرم سر و صورتتو غرق بوسه کنم؟! نه سرکار  یچ يتوقع دار -
که  یگاگولِ خرِ نفهم عادِ یاون م گهیکنه! من د یفرق م گهیبار د نیخانم..! ا

 .ستمین یخواست یتو م

 گفت: د،یکه هوا را پس د نینگ

 ...یتو عشق من -

 :دیکوب زیم يبا کف دست رو عادیم
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رو! به سوالِ من جواب بده! مگه خودِ  زایچ نیبس کن عشقم مشقم و ا -
 يکه باهاش ازدواج کنم؟ مگه خودت منو نفرستاد یاصرار نداشت ت،یناحساب

 ؟يشد که دبه در آورد یاون؟ حاال چ شِیپ

آمد. او  رونیاش ب یساختگرو شده، از پشتِ نقابِ  زیهمه چ دیکه د نینگ
 تر: کینزد عاد،یخم شد و به صورتِ م زیهم به سمتِ م

 ؟يکرد یفکر م ی! چدیرفت و دلت سُر ادتیقرارمون  یناحساب يِچون تو -
با اون لنگ دراز عشق و حال؟  يو بر یچونیذارم منو بپ یم يکرد یفکر م

 !ستمیاما من ن ،یتو گاگول باش دیشا

! رونیب دیپر یشد! چشمانش داشت از حدقه م یآتش عادیحرف، م نیا با
 صاف کرد: زیم يِ را از آرنج رو شیو دست ها ستادیا

 ! رمش؟یگل بگ ای يبند یدهنتو م -

زل  ،ی. حاال افراد داخلِ کافه، با تعجب و ناراضستادیو ا اوردیهم کم ن نینگ
 که در حالِ اکران بود! يزیانگ جانیزده بودند به تئاتر ه

 یکه حال و هولتو با من م يدهنتو ببند دیکصافت با يِ بندم. تو ینمنه  -
 .یزن یم نهیرو به س گهیسگِ د هیاما سنگِ  ،یکن

صورت چاق و فربه اش، اما مشت شد و  يِبلند شد که بخورد تو عادیم دست
 برگشت. شیسرجا

انتخاب  ویدونم ک یخوب م گهی! حاال ديخوشحالم که خودتو نشون داد -
 سطل آشغال! يبندازم تو ویکنم و ک
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از مچ دستش  نیبرداشت تا برود که نگ زیم يِ را از رو چیرا گفت و سوئ نیا
 شد: زانیآو

 !یش یاشتباه نکن احمق! با ول کردنِ من، بدبخت م -

 قهقهه زد: عادیم

 اتفاقا با بودنِ با توئه که بدبختم. -

اش  نهیس يکردند. دستش را رو یکه نگاهشان م يرو کرد به افراد و
 خم شد: یگذاشت و کم

 ! امیرذالت، در ب نیخوام از بندِ ا یساله که بدبختم! حاال م کی نجانبیا -

 زد: ادیشده بود، فر یعصبان یکه حساب نینگ

 تاتویحما یتون یبرو، اما نم يبر يخوا یم ي! هر گوریستیخودت مهم ن -
 !یقطع کن

 تمام کافه را پُر کرد: عاد،یپر از حرِص م ي قهقهه

خواستم بهت  یکنم؟ اتفاقا م تتیمگه خرم که بازم حما ؟یگ یجوك م -
 برگردون! البته، با سودش.. اتویکن، بده يبگم قسط بند

بلندش  ادِیکه از فر ییرا در کاسه درشت کرد و با صدا شیچشم ها نینگ
 خش دار شده بود، گفت:
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کنم هر لحظه از  یم ي! کاریخواست خودت نطوره،یبــــااااشه! حاال که ا-
 عادی. منتظرم باش میمرگ کن يو آرزو یبش مونیزنده بودنت پش

 ...یمستوف

 آن جا را ترك کرد... عاد،یپر از تاسف م يو نگاه ها عادیدر برابر پوزخند م و

****** 

فراوان به  یکه کرد با دل تنگ يکار نیاو را به خانه رساند، اول عادیم یوقت
 قیعم یرا با نفس شانی. گلبرگ هادیپر کش نشینازن يِ ها یشمعدان يِسو
 ... ختیر رونیاز وجودش ب یاز ناراحت یمیو حس کرد ن دییبو

داشت و گل  یبود که نورِ جنوبِ خوب دهیچ یبزرگ يها را پشت پنجره  آن
کرد. کنارشان نشست و آن قدر با آن ها  یم رابیرا از نور، س نشینازن يها

که خشم  يعادیمتوجه آمدن م یصحبت کرد که متوجه گذر زمان نشد حت
 يژوفا انر يِ رو دنِیکه آمده بود با د يعادیکرد. م یم دادیدر درونش ب

که  رد،یشدن را به کار گ دهیبخش يکه آمده بود تمام تالشش برا رد،یبگ
باشد،  شهیخواهد که هم یش هست و ما یکه در زندگ یتنها کس دیبگو

 ...ستیک

روبرو شد که اصال توقعش را نداشت. وفا پشتش به او بود و  يبا صحنه ا اما
شد! اول خوشحال  خکوبیدر جا م ش،یصدا دنیبا شن عادی. مدید یاو را نم

روحش احساس  يجا يدر جا دیشد یشد که به حرف آمده، اما بعد... خشم
 ...دیکه نبا يزیاش شد چ جهیکرد که نت
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بود  ينگذشته بود. هنوز داغ و کفر یلیداشت خ نیکه با نگ یاز بحث هنوز
که زبان  ییبا گل ها ش،یها یهم مواجه شد! با شمعدان ریتحق نیکه با ا

! اما از دیکش یزد و انقدر نازشان را م ینداشتند تا جوابش را بدهند، حرف م
قدم  شبه سمت تیا عصبانبه او عاجز بود؟ ب يکلمه ا کیدادن جواب 

 :دندیپر رونیاش به سرعِت جت، ب یبرداشت و کلمات عصبان

  ست؟یجونم ن یب يگال نیا يارزش من به اندازه  یعنی -

االن وارد شود و حالِ خوشش  عادیشد! توقع نداشت م خیبه تنِ دختر س مو
 ست،یبه سمتش برگشت و باالخره، به صورتش نگر ی! به آرامزدیرا بر هم بر

 بزند. یاما هنوز قصد نداشت حرف

: منِ خرو بگو بخاطرش با دیرا مُشت کرد و در دل خروش شیدست ها عادیم
کنه که باهام  یانقدر منو آدم حساب نم یافتم اما اون حت یعالم و آدم در م

 !رتی! خاك بر سرِ حقعادیحرف بزنه! خاك بر سرت م

 یچوب زیم يِکه رو ییها یشمعدان فیرد يِتر شد و جلو کیو نزد کینزد
 :ستادیشده بودند ا دهیچ واریکنارِ د

 ی؟میکن یچرا آدم حسابم نم ؟ینیب یارزشم؟ چرا منو نم یانقدر برات ب -
 گم چــرا؟

از آن ها خارج نشود. از نظر او  یداد تا کالم یهم فشار م يرا رو شیلبها وفا
ده بود... کنترلش را از ش وانهیاما د عادیتمام نشده بود. م عادیم هیهنوز تنب
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مادرش،  يِها يادگاریاش، به  یدوست داشتن يِها یدست داد و به شمعدان
 وجودش، حمله کرد...  يبه پاره ها

شد به  رهیشکستن روحش بود. با وحشت خ يِشکستن آن ها صدا يصدا
گناهش! به  یب يله شده  يشکسته گلدان ها ساقه و گلبرگ ها يتکه ها
 روشنِ سالن را پوشانده بودند... کیکه تمام سرام ییگل ها

 زد: ادیشد و فر رهیوحشت زده خ يبا چشمان سرخ، به وفا عادیم

 ! نیخوب شد؟ حاال منو بب -

صورتِ خروشان از خشمِ پسرك لجباز  يِدختر باال آمد و رو یِاشک نگاهِ
توانست با سکوتش، ادبش  یتوانست ساکت بماند، نم ینم گرینشست. د

خواست؟  یرا نم نیهم عادیند! حاال وقتش بود که حرف بزند... مگر مک
 حرف زدن؟

 

 !یرحم یب یلیخ -

 يسوخت اما به رو شیشکسته پا گذاشت. کف پاها يتکه ها يِرو عادیم
 :اوردیخود ن

 شه به درونت نفوذ کرد! یجوره نم چی! هادیز یلی! خيسرد یلیتوام خ -

بودند را  دهیکه پشت چشمش صف کش ییاشک ها يِتوانست جلو ینم وفا
 انداخت: رونیچشمِ چپش خود را ب يقطره از گوشه  کی. ردیبگ
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فکرت  یب يِکارا دنیتمومش کن. ازت خسته شدم... از د گهیبس کن... د -
 بودن خسته شدم... ازت خسته شدم...  یو دم نزدن خسته شدم... از منطق

 :دیانگشتانش کش نیدختر را ب يِمانتو ي قهیرفت و  جلو

 ریی... گفتم باهام حرف بزن... بهت زمان دادم... خودمو تغنیگفتم منو بب -
! پرپر زدنمو... دردمو يدیکمم منو ند هیاحساس  یب يِدادم... اما تو! تو

 !يدیند

 :دیکه از بغض ناموزون شده بود، نال ییبا صدا وفا

. یاحساس نذاشت يِبرا ییکه با کارات جا ییتو ؟يدار یاز من چه توقع -
 یبال سرم م یخوب بود نه؟ تو ه یلی... خيکه پشتِ هم آزارم داد ییتو

 يزیکه چ نیا یگفت یگذشتم. با خودت م یاز خطاهات م یو من ه يآورد
 خواد باهاش بکنم! یدلم م يکه الله، منم هر کار نیگه، ا ینم

 اش را نجات دهد: قهیچسباند تا  عادیرا به انگشتانِ سرکش م انگشتش

اومدم تا خودت  یاما باهات راه م ستم،ی! من الل نبودم و ننیاما حاال تو بب -
 یاشتباه م ه؟یچ یدون یم یغلط! ول یدرسته چ یچ یبرس جهیبه نت

 . یستیدرست بشو ن چوقتیکردم... چون تو ه

 دانست بغض دارد چرا؟ یهم نم عادیم

 نویشم! چطور ا یم دیآدمِ جد هیارم کنم... کنارِ تو د یم رییمن دارم تغ -
 ؟ینیب ینم
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اما انگشتان  عادیاش جدا کند. م قهیموفق شد انگشتاِن پسر را از  باالخره
 کرد.  یاز عرقش  را از انگشتانِ سرد او جدا نم سیخ

اشاره کرد و انگشتانش را هم از  نیزم يرو يشکسته  يبه تکه ها وفا
 :دیکش رونیشده بود، ب دهیچیکه دورشان پ يحصار

... تو همون یستینه... ن ؟یعاقل ؟يبزرگ شد ؟يکرد رییخوب نگاه کن. تغ -
 نی. ادیکش یکه از اول برام خط و نشون م یهست يپسرِ تخس و لجباز

 بود که تو عمرم به زبون آوردم. يزیچ نیتر یواقع

در را  یاتاق شد. وقت یراه خته،یاز هم گس عادِیرا گفت و در برابر نگاِه م نیا
دراز کرد.  نیزم يرا رو شیافتاد. پاها نیزم يهم همان جا رو عادیبست، م

 یکرد. دلش م یشده اش را حس م دهیبر يپاها دیحاال تازه سوزش شد
 یم دششکسته، قلبش را هم ببرد. از خودش ب يتکه ها نیخواست با هم

 ییجا دیداشت بگو آمد! گند پشتِ گند... حماقت پشتِ حماقت... وفا حق
 احساس نگذاشته است! با خود زمزمه کرد: يبرا

زنه؟  یکارِ خوب ازت سر نم هیبار  هی... چرا عادیم یکن یفقط خراب م -
که  یی... از توادی! ازت بدم معادیبا توام م ؟یکن یچرا انقدر خجالت زده ام م

 ....عادی... از مادیمنم بدم م

 غرق از خون... کیدرمانده همان وسط افتاده بود و سرام پسرك

 نیا يبرد. به جا یتازه به خود آمد و به عمقِ وخامتِ اوضاع پ یقیاز دقا بعد
 رانیدختر پُل بزند، تنها و يکه درست کند، عاشق کند، به قلبِ شکسته 
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ور کرده و حاال نادم بود. به ز يوجه با احساساتش باز نیکرده بود. به بدتر
ستاد. وفا آن جا بود. یغرقِ خونش ا يِپاها يِبلند کرد. رو نیخود را از زم

 آن اتاق. دور از او و از او دور...! يپشت درِ بسته 

خواست  یبازش کرد. م یلنگان خود را تا پشتِ در رساند. به آرام لنگان
قلبش کرده، تا چه حد بوده. سه رخش  يکه روانه  يا یشدت ناراحت ندیبب

را  شیتخت نشسته و دست ها نییکه پا نیغمگ ي. سه رخِ دختردیرا د
بود که  يبار نیاول نی! استیگر یو آرام، م زیر یلیآن گذاشته بود و خ يِرو

سخت آمد. قلبش فشرده شد!  شی. برادید یاو را م يپسركِ تخس اشک ها
 فیو اندام نح ندازدیت خود را داخل اتاق بصد برابر از خود متنفر شد. خواس

 دیاش بدهد. بگو يدهد. دل دار يآغوشش جا نیو دخترانه اش را، ب
. یهتو بخوا ،ییهر چه تو بگو دیکرده است! بگو يادیاست. غلط ز مانیپش

صدا کن. فقط  عادیم بایبمان. فقط تو آن قدر ز میفقط تو بخواه. فقط تو برا
وفا باش!  یتوان یرفتار کن. فقط تو آن قدر که م بایتو آن قدر بزرگ و ز

 .عادیم يِمن... وفا يِوفا

تا  شبیآزارش بدهد. از د نیاز ا شیخواست ب ی. در را بست. نمدیکش عقب
 خون به دل شده بود! ،یکاف يبه حال، به اندازه 

رفت و  یشود! م یگذاشت غصه اش طوالن یگرفت! نم میآن تصم کی در
هم  یرفت تا اندک یداد. م یآمد را انجام م یدستش بر مکه از  يتنها کار

 را! شیها یشده، جبران کند جبران نشدن
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باال تا کنار  ي. از طبقه دی. دودیرا پوش شیهمان وضع بد پاها، کفش ها با
 نفس. کی ن؛یماش

شده  یخانه، نقاش يها کیسرام ياش، رو یخون يکه رد پاها یحال در
 بود...

داد که چه قدر خون از دست  ینم یتیسر شده بود و اهم شیدرد، پاها از
 يِنکند. پا هیگر گریداده. حاضر بود تمامِ خون بدنش را فدا کند تا وفا د

 یداد و تنها خودش و خدا م یگاز فشار م ياش را محکم رو یزخم
 کرد. یرا تحمل م يدانستند با هر فشار چه درد

ملک زاده ها. شب شده  ي. به خانه دینه چندان کم، رس یمسافت یاز ط بعد
بافت نازك تا آن جا  کیشد و او، با  یم شتریو ب شتریهوا ب يِ بود و سرما
. تنها وفا بود. تنها سه رخش بود، تنها دید یخودش را نم گریآمده بود. د

 ...آلوداشک  ي دهیکش يمنقطع و دلخورش. تنها چشم ها ينفس ها يصدا

 اش دست گذاشت: نهیس يصدا در آورد، رودر را که به  د،یدر رس يجلو

! شعوریب عادِی! آخ مرمیخواد بم یافتم، دلم م یبغض صداش م ادی یوقت -
 چاره؟یبا دخترِ ب يبود کرد يچه کار

 عادیتعجب کردند اما م عادیم دنِیها بودند که در را باز کردند. با د دوقلو
 :دیمجالشان نداد. فورا خود را داخل انداخت و تنها پرس

 کجان؟ ایشمعدون -

 گفت: د،یو حالِ ناخوش د دهیرا با رنگِ پر عادیکه م محدثه
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 !واریرنگتون شده مثل گچ د عاد؟یداداش م نیخوب -

 حال جواب داد: یب عادیم

 نن؟یرزمی! هنوز تو زنیلطفا... جوابمو... بد -

آش  ي. با آن پاهاستادینا عادیمثبت تکان داد. م يسرش را به نشانه  محدثه
آمد. اما کوتاه  یداشت، نفسش باال نم یکه بر م ی. با هر قدمدیو الش، دو

که آن شب با هم  ییها یرفت و دو تا از شمعدان نیزم ریآمد! به ز یهم نم
باال آمد،  نیرزمیاز ز یبغلش زد. وقت ریآورده بودند را ز نیزم ریز نیبه هم

بغل،  رِیز يها یا شمعداناو آن هم ب دنِیبود. با د ستادهیا وانیاشرف در ا
 اش دو چندان شد: يکنجکاو

 شده؟  يزیوقت شب چ نیباشه پسرم... ا ریخ -

وفا  يایرو برداشتم. اما شمعدون اتونیرفتم و شمعدون یکه دزدک دیببخش -
 ناراحته... یلیخ دمیو شکستن... منم چون د نیافتادن زم

رفت اما خود را کنترل کرد.  جیگ یاش. سرش کم نهیکرد ته س ریگ نفسش
خودش  يِها ینکند. شمعدان یداد دخالت حیاشرف قانع نشده بود اما ترج

 دانست با آن ها چه کار کند. یبود، خودش م

 سوال دارم ازتون. هیفقط...  -

 جانم پسرم بپرس؟ -

 وفا مهمن؟ يگلدونا انقدر برا نیچرا... چرا ا -
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 کرد: یدست شیپ هیبدهد، مهد یکه اشرف جواب نیاز ا قبل

 عاد؟یداداش م یدونست یمادرشن! نم يایادگاریچون  -

مادرش... مادرِ مرحومش...  يِها يادگاری. دیلبش را محکم به تو کش عادیم
 مادرش...

 شکست نادون! یکاش دستت م يلب زمزمه کرد: ا ریز

 ياشرف برا يعزم رفتن کرد و در برابر تعارف ها د،یجوابِ سوالش که رس به
 ماندن، ممانعت...

را، به  شیوفا زِ یعز يِها یگشت و شمعدان یتر بر م عیهر چه سر دیبا
 گشت... یبر م دیرساند. با یدستش م

بود تصادف کند اما خدا  کینزد يچندبار ،یحال یراه به خاطر ضعف و ب در
خود را  دیکرد. فقط با یحس م شیخون را در کفش ها یسیبود. خ اورشی

رساند. بعد از آن مهم نبود  یها را سالم م یشمعدان دیرساند. با یبه خانه م
 مرد هم... یم يزیاگر از ضعف و خون ر یشود. حت یچه م

کرد. چون دستانش پر از گلدان بود  یبود، ط یها را با هر جان کندن پله
گوشه ها را  یشمعدان د،یدر که رس ي. جلوردینتوانست نرده ها را بگ یحت

از  شیرا در آورد. سرش به دوران افتاده بود. دست ها دیگذاشت. کل يا
 نیزم يرا، رو نشیو مال نیخون يِ. در را باز کرد و پاهادیلرز یضعف م

تنش را گرفت و با  يِجا يِنرفته بود که ضعف جا شتری. چندقدم بدیکش
 فرود آمد... نیزم يرو ،يبلند يِصدا
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کردن، به خواب رفته بود،  هیو بعد از گر امدهین رونیکه هنوز از اتاقش ب وفا
 صیرا تشخ تیبود، اما زود موقع چیگ ی. اولش کمدیصدا از جا پر دنیبا شن

 عادیلب صدا زد: م ریداد و از جا برخاست. حس ششمش فعال شد و ز

در اتاقش تا  يکه از جلو یخون يردپاها دنیاتاق را که باز کرد، با د در
را پشتِ  عادی. با وحشت جلو رفت و مدید داشتند، پشتش لرزناکجا آباد وجو

دو عدد  يکرد. چشمانش به اندازه  دایپ نیمبلمان، دراز به دراز افتاده بر زم
 سرش رساند.  يمتوسط گشاد شد و خود را باال يگردو

 با خودت؟ يکار کرد یچ عاد؟یخدا! م يوا -

پهن شد. دستش را به صورتِ سردِ پسر گرفت و تکانش داد.  نیزم يرو
تر، کف  نیی. پاشیپاها ي. رونییچشمانش باز نشد. نگاهش سر خورد پا

را  شیکفِ هردو پا یقیشد. زخم عم شیوضعِ آن ها، دلش ر دنیپاها. با د
 رفت.  یاز آن رفته بود و هنوز، کماکان م يادیجراحت داده بود و خون ز

به سمت اتاق. هر چه شال و  دیو جور کرد و با شتاب از جا پر را جمع خود
 زانو نشست. يپسر رو يِداشت با خود برداشت و کنارِ پا يروسر

زده و  خی شی. پاهايگریاز پاها را گرفت و محکم با شال بست، بعد د یکی
دانست  یبه رو نداشت. نم یرنگ طونش،یجان بودند. صورت تخس و ش یب

به حالِ آن ها نکرده! چرا اجازه داده تا  يمدت فکر نیچه شده، چرا تمام ا
 حد خون از دست بدهد!  نیبه ا
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فورا از جا بلند شد و به سراغِ مادر و پدرش رفت. ساعت از ده  نیاز ا بعد
دانست چه کار کند. از شدت در زدن  ینم ییشب هم گذشته بود و تنها

 شدند. ایدر را باز کردند و علتش را جو مهیسراس خانم و آقا ،یمتوال يها

 فکر کنم غش کرده! -

بود  یکه سرشار از نگران یقلبش گذاشت و با لحن يِدستش را رو دهیفر
 گفت:

 شده؟ یچ ؟یک -

 ...عادیم -

و به  دیپر رونیاز خانه ب دهیکه وفا حرفش را کامل کند، فر نیاز ا قبل
 گفت: یکه م یبرد در حال ورشیسمت پله ها 

 بدبخت شدم! پسرم از دستم رفت! -

 غیج د،یرا با آن وضع د عادیکه م دهیاو هم وفا و پژمان رفتند. فر پشتِ
 :دیکش ينسبتا بلند

 سرِ پسرم اومده! ها؟ ییچه بال -

 خبر نداشت. يزیکه خودش هم از چ ییرو کرد به وفا یعصبان و

 دیگلدون بر يشکسته  يها کهیدونم... فکر کنم پاهاش با ت یمن، من نم -
 ...یدونم چرا بهشون توجه یاما نم
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کرد،  یسر پسر نشسته بود و صورتش را نوازش م يِهمان طور که باال دهیفر
 گفت:

تونه ازش مراقبت کنه! هنوز دو روز  یمثل خودم نم چکسیدونستم ه یم -
 سرش اومد.. ییچه بال نینگذشته، بب

 تر از زنش بود، گفت: یکه منطق پژمان

تا  ادیتا به هوش ب نیبه صورت پسره بزن یآب هیحرفا،  نیا يخانوم به جا  -
 زنگ بزنم. ابیمن به دکتر کام

با  دهیاز آشپزخانه آورد. فر یآب وانِیبلند شود، وفا ل دهیاز آن که فر قبل
 .دیپاش عادیآن را از دستِ دختر گرفت و به صورتِ م يدلخور

تکان خورد اما هنوز نا نداشت. اما در آن حال هم،  یپسر به آرام يِ ها پلک
 گشت: یبه دنبالِ وفا م

 وَ...ف...ا...-

 ...یش یمامان خوب م ستین يزیجانم پسرم... چ-

دانه  کی یکیجانش بود. پسر  عادی. مدیصورت فرزند چک يِمادر رو اشکِ
 تنش.  ياش، نازدانه اش، پاره 

نشست.  نیزم يِد. وفا کنارش روکر یدوباره اسم وفا را لب خوان عادیم
 دهد: نشیدستان سردش را گرفت تا تسک

 جانم... عاد؟یجانم م -
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 که داشت، لب زد: یجان يبا ته مانده  عادیم

 یآوردم...شون...شَ...شَ...م...ع...دون -

دختر، باال  يِدر راهِ گلو يزی. چستادیباز ا دنیرا گفت و دهانش از جنب نیا
 شد. چه گفت؟ چه کرد؟ با تاسف زمزمه کرد: نییپا

 تو؟ يکار کرد ی... با خودت چعادیم يکار کرد یچ -

که بهت دادم،  ییهمه عذابا يِ: منو ببخش وفا. برادیخواست بگو یم عادیم
فرصت بده. منو ببخش و  هیحماقتام... منو ببخش و بهم  ام،یهمه نفهم باز

 بذار کنارت بمونم...

کرد در قلبش. االن نه  یمدفون م دیکلمات را با نیتمام ا توانست. ینم اما
 .شیبود، نه جا شینا

****** 

دارو نوشت تا حالش بهتر  شیکه آمد، زخمش را پانسمان کرد و برا دکتر
 . اما لب مرزش بود.دیشود. خدا را شکر، کار به خون زدن نرس

سو نشسته  کیدر  دهیو چشمانش را بسته بود. فر دهیتخت دراز کش يِرو
 .گرید ییبود و وفا، در سو

هم به خود حق  یبود اما کم مانیکه با وفا کرده بود پش ياز رفتار دهیفر
را آرام کرد و  شیدانه اش، نگران شود. صدا کی یکیپسرِ  يِداد که برا یم

 :دیپرس
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 دعواتون شده بود که گلدونو شکست؟ -

 یبود، اوهوم رهیخ عادیهمان طور که به چشمان بسته و مژگان بلند م وفا
 گفت.

شه و  یم یکه داره زود عصبان یبزرگ يبد هی. ستین يبد يبچه  عادیم -
 کنه. یکار م یدونه داره چ ینم اره،یجوش م یوقت

 کرد، جواب داد: یهمان طور که به صورتِ معصومِ پسركِ تخس نگاه م وفا

زدم.  یباهاش حرف م دیدادم. با یانقدر کشش م دیمنم بود. نبا ریتقص -
 صبر کرده بود... یلیخ

 بدنِ پسرش مرتب کرد: يِپتو را رو دهیفر

 کمی... توام یول نیدون یخودتونه، خودتون م هیبگم وفا جان! زندگ یچ -
 کنه. یجونشم فدات م نه،یبهش محبت کن. باور کن از تو محبت بب شتریب

پاسخگو نبود. با کارِ  گریدانست! عقلش د یکرده بود؟ نکرده بود؟ نم محبت
 یزدن نداشت. تنها م يبرا یحرف گرید ،یو بعد آن جان فشان عادیامروز م

در نظر گرفته  شیکه برا یهیتند رفته است و تنب یدانست خودش هم کم
 شده بود. يادیبود، ز

چشمانِ باز  دنیبا د دهیباز شد. فر مهیو تا ن دیلغز یبه آرام عادیم يِ ها پلک
 :دید و دستش را بوسپسر، خوشحال ش

 ام؟ دونهی یکی يمامان قربونت بره... بهتر -
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را ماتِ  عادیکه نگاهِ م دهیبهتر است. فر یعنیبه زور لبخند زد که  عادیم
 پسر را بوسه زد: یشانیندانست. پ زیماندن را جا د،یهمسرش د

 ای یداشت ازین يزیمامان. هروقت به چ یرم تا تو استراحت کن یمن م -
 زم؟یخبرم کن. باشه عز ،یمامانو کنارت خواست

 باشه مامان. -

 یزخم ش،یهم مثلِ کف پاها شیرمق بود. انگار صدا یب تینها یب شیصدا
 بود.

که در  ییداشت. وفا ینگاه از صورتش برنم ينگاه کرد که لحظه ا ییوفا به
 یفکر م شهیکه هم يزد. در آن چهره  یبرق م یعمق چشمانش، مهربان

که فقط  يزیچ نیو چه قدر از ا دید یرا م یحس است، نگران یکرد ب
 ذوق کرد. د،یفهم یو م دید یخودش م

آن را  ی. وقتدیتخت بود، کش يِرا به سمتِ دست وفا که کنارش رو دستش
 لب زد: د،یانگشتانش تن نیب

 ؟يدیبخش -

 کوچکِ خشکش، برق زد. يکنجِ لب ها لبخند،

 .یباش وونهید دح نیکردم تا ا یفکر نم -

 ترم... دانا خانوم جونم! وونهید ا،یدن يها وونهیتو وسط باشه، از تموم د يِ پا -

 دوباره گفت: عادی. مدیلبانِ هردو، درخش يرو لبخند
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 کنارِ در... شون؟یدی... دیراست-

 ؟ياریتا اونا رو ب یهمه راهو با اون وضع رفت نیآره، ا -

 بالش جا به جا کرد: يرو یرا کم سرش

در  ياحمق باز یلیدونم خ یغصه خوردنتو نداشتم. م دنِیآره، طاقت د -
 آوردم که...

 پسر گذاشت: طونِیلبانِ ش ياشاره اش را رو ي دهیکش انگشت

 دونم. یم ویخودم همه چ ،یبگ يزیخواد چ ینم -

 گفت: طنتیبا ش عادیم

! چه قدر من رهیگ یرو م یچه خوبه که زنم باهوشه و نگفته، همه چ -
 خوش شانس بودم و خبر نداشتم!

 از کنارش بلند شد: وفا

 ...ارمیبرم داروهاتو ب -

را به او  یگونه حرکت چیه يمحکم تر دستش را گرفت و اجازه  عادیم دست
 نداد:

 نرو! صبر کن، کارت دارم... -

به سمت  با انگشت اشاره، عادیتکان داد. م "ه؟یچ" يسرش را به نشانه  وفا
 خود اشاره کرد.
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 وفا جلو رفت. گوشش را به سمتِ لبِ پسر گرفت: سر

 شنوم. یم -

 جلوتر... -

او را  يکه سرش را برگرداند تا چهره  نیجلوتر رفت و هم یکم دختر
 کرد. رشیغافلگ عادیم ند،یبب

که لبانِ کوچک دختر را، با تمام احساس مزه مزه کرد،  نیبا ا همزمان
 اش چنگ کرده بود.  یفرِ خواستن يِدستش را هم در موها

 يِکرد. وفا مسخ و مات، همان طور خم شده رو شیرها ه،یاز چند ثان بعد
 مانده بود. عاد،یصورتِ م

 :دیکش شیلبها يِ زبانش را رو عادیم

 !دمیم چشبود که به عمر یطعم نیخوشمزه تر -

افسار پاره کرده بود! تمام صورتش داغ کرده بود  نه،یدختر در س ضربان
 دگانشید يجلو عادیم ازِیدر تنور افکنده شده! چشمانِ مخمور و پر ن ییگو

 برد. یبود و ضربانش را باالتر م

 !دیپر رونیو از اتاق ب دیکه از آن حال فرار کند، فورا عقب کش نیا يبرا

 که تنها شد، چشمانش را با لذت بست و زمزمه کرد: عادیم

 .يدیآفر يزیبود... عجب چ یچه حس ا،یخدا -

****** 
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آرام  ،یبیبه طرزِ عج زیگذشت و همه چ یاز آن دعواها م يهفته ا کی
بهتر شده بود و  یلیوفا خ يبا مراقبت ها عادیم يپاها تیگرفته بود. وضع

 .توانست مثلِ قبل راه برود یکم کم م

سابق  يها یشمعدان يِبودند، به جا دهیکه تازه از راه رس ییها یشمعدان
هم به خاطرِ عالقه  عادیآن جا باشند. م یشگیانتقال داده شده تا مهمان هم

با آن ها  یحت یکه وفا به آن ها داشت، آن ها را دوست داشت و گاه يا
 :دیپرس یروز م کیزد. مثال  یحرف م

 قرمز خانوما؟ نیچطور -

و در دل  دید یها را م نیداد. وفا همه ا یبه آن ها آب م گر،یروز د کی ای
 تر بود. نیسنگ یِمنف يافزود. هرچند، هنوز کفه  یمثبتِ او م ازاتیبه امت

 یخواست. همان یبشود که دختر م یخواست همان یکرده بود. م امیق عادیم
 یم لیکه سه يا یخواست. همان دوستِ باهوش و منطق یکه پدر م

حالش بهتر شد و توانست راه برود، صبح زود به شرکت رفت  یخواست! وقت
به همه سالم کرد و  ییوارد شد، با خوش رو یکه همه را متعجب کرد. وقت

 را، آرزو..! یروزِ خوش شانیبرا

از همه پژمان، که هنوز  شتریتعجب کرده بودند. ب یناگهان رییتغ نیاز ا همه
خواهد که انقدر پسرِ خوب  یم يزیاست و حتما چ عادیم لمِیکرد ف یفکر م
اتفاق  عادیدر دروِن م زیدانست چه چ یکه م یشده! اما تنها کس یو مودب
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دارد  عادیم ودب دهیکه فهم نیدانست چرا با وجود ا یافتاده، وفا بود. نم
 هنوز! دیلنگ یکار، م يِجا کیکند، خوشحال نبود! انگار  یخوب م راتِییتغ

ها نشسته بود و  یبه خانه آمد که وفا کنارِ شمعدان یوقت عادیروز م آن
کلِ خانه را پُر کرده و پسر را سرِ  نشیدلنش يِحافظ به دست داشت. صدا

 !خکوبیم ش،یجا

 شیبایز تینها یب یِوارد شد و در را بست تا مزاحم شعر خوان یآرام به
با تمام وجود، نشود و بتواند  دهیپنهان کرد تا د ينشود. خودش را گوشه ا

 يقربان صدقه ها رلب،یکه دارد! بتواند در دل و ز يَحظ کند از همسر
 دهیفهمبشود،  ریکند. خوشحال بود که قبل از آن که د انیاش را ب یپنهان

 را کنارِ خود دارد.  یبود چه کس

دان، جان  زیهمه چ یِدخترِ منطق نیا يِ سرِ عقل آمده بود. که حاال، برا که
 داد. یم

 :دیرقص یپسر م يِگوش ها يتو شیصدا

 ادر کاسا و ناولها یالساق هایا ای اال

 هاافتاد مشکل یعشق آسان نمود اول ول که

 دیکاخر صبا زان طره بگشا يانافه يبو به

 هاچه خون افتاد در دل نشیتاب جعد مشک ز



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 291

 شهیدانست. عشقش به حافظ! هم یهم از او م گریمهم د زِیچ کی حاال
بود. قبل از خواب، بعد از خواب، گاه و  یعسل زیم يِحافظش کنار تخت رو

بار بود که  نیاول نیشد. ا یداشت و در آن غرق م یگاه، آن را بر م یب
 یکرد تنهاست و کس یخواند. االن که گمان م یرا بلند م اتیداشت آن اب

 بود. دهیچه خوش شانس بود که به موقع، رس عادیشنود و م یرا نم شیصدا

دخترِ کم حرف و  نیبود. از ا دهیاز دختر فهم زهایچ یلیمدت، خ نیا در
شناخت. آن ها را هم چون  یرا م شیو رفتارها قیاز عال یمین بایتودار. تقر

 .ردیکرد تا به وقتش، به کار گ یم ينگهدار نهیگنج

 چون هر دم شیدر منزل جانان چه امن ع مرا

 هامحمل دیکه بربند داردیم ادیفر جرس

 دیمغان گو ریکن گرت پ نیسجاده رنگ یم به

 هانبود ز راه و رسم منزل خبریسالک ب که

به او و لب  رهیخ ،یداد و با سرمست هیبود تک ستادهیکه کنارش ا یستون به
 .دیخرام یم رونیاز آن ها ب ،ییکلماتِ جادو نیشد که ا یکوچک يها

 

 لیها نیچن یموج و گرداب میو ب کیتار شب

 هادانند حال ما سبکباران ساحل کجا

 آخر دیکش یبه بدنام یکارم ز خود کام همه
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 هاکز او سازند محفل يماند آن راز یک نهان

خواندن ادامه  يکوچکش را بست تا آب دهانش را قورت داده و برا يها لب
 دهیرا با انگشتانِ کش شینرم و خوشبو يِکند. موها يریشعر، نفس گ ي

 د که بندِ دلِ پسرك را پاره کرد.اش، پشت گوش بر

 مشو حافظ بیاز او غا یخواهیگر هم يحضور

 و اهملها ایدع الدن يما تلق من تهو یمت

 کرد: یلب زمزمه م ریهم با فاصله از او، ز عادیم

 ...یالساق هایا ایاال  -

****** 

 :دیکش ادیپشتِ تلفن فر عادیم

 ؟یبه کودن یزن یخودت رو م ای یگفتم تموم شد! نفهم -

در جانش افکنده بود در حالِ  عادیکه م یخط، با آتش يِاز آن سو نینگ
 سوختن بود:

 تیپس زندگ ؟یذره هم فکر کن هی یحت يخوا یپس نم گه؟یتموم شد د -
 ست؟یبرات مهم ن

 با حرص قهقهه زد: عادیم

 کَالش! يِآخه؟ تو یزن یمن حرف م یِکه از زندگ یهست یتو ک -
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 يبرا شتریهر بار ب عاد،یم يبود که با کلماتِ برنده  یزخم يچون ببر نینگ
 شد! یحمله و نابود کردنِ او، آماده م

 ؟یستیمیوا يکه زد ییو کارا يکه زد ییحرفا يِپا گه؟یحرف آخرته د -

هر غلط کرده  يپا ،یگم کن میگورتو از زندگ شهیهم يدم اگه برا یقول م -
 و نکرده م هستم! تا تهش هستم!

صفحه  يبد يرا به سمت داشبورد پرت کرد که با صدا یرا گفت و گوش نیا
 اش شکست!

فرمان صاف کرد و گردنش را عقب  يرا از آرنج  رو شیدست ها عادیم
 :دیکش

 یساقطت م یگه از زندگ یم نیکرد! همچ سیهم منو سرو یعوض نیا -
 یم يکار کوتوله، چه يدخترِ گامبو هی! هیادی! همه اش ... زهیکنم، انگار ک

فهمه.  ی! آره، میمستوف عادیتونه با من بکنه؟ اونم نه با هرکس، با مَــن! م
 افته!  یور م فته،یکه با من در ب یفهمه کس یخوب م

به خانه  کینزد يریرا در مس لیگاز فشرد. سه يرا رو شیرا گفت و پا نیا
 لیهم بخورند. سه يزیچ دیبزنند و شا ياش سوار کرد. قرار بود با هم دور

شد. آن را  نیاو در کِف ماش يخرد شده  یگوش يکه سوار شد، متوجه 
 برداشت:

 .یکار داشت یگناه چ یب یِ ها! به گوش لهیاعصاب معصابت تعط -

 با حرص دنده را عوض نمود: عادیم
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 گهیخوام د یگم نم یم ینکبت! ه يدختره  نیدهنِ منو صاف کرد ا -
 میگه زود تصم یم یخوام آدم بشم. ه یگم م یو باهات باشم. م نمتیبب
 نینداشته باشم و از ا تیدوباره بهم برگردون تا کار تاتوی! حمارینگ

بگه مگه من مغزِ خر خوردم بعد از اون همه غلطِ  سین یکیخزعبالت! آخه 
 کنم؟ تیکالشو حما يِباز تو امیب يادیز

فکر فرو رفت که در  یبرد. کم یپ نینگ يبه بودار بودنِ حرف ها لیسه
 :دیپرس عادیم

 شد؟ یچ -

ازش  ستین دی. بععادیم ریدختره رو دستِ کم نگ نیبه نظرِ من انقدر ا -
 ...ییبخواد بال

 کالمِ دوستش را قطع کرد: عادیم

 یغازه اونو باور م هیصَد من  يچرا حرفا گهیتو د ل؟یچرا سه گهیتو د -
 ؟یکن

 دیتو  سر داره پسر... از آدمِ زخم خورده با ییکنم نقشه ها یحس م -
 .دیترس

کرد،  یم یکه رانندگ ینگه داشت. وقت یخلوت يرا گوشه  نیماش عادیم
 کند! انیمنظورش را آن هم با حرص و جوش، ب یتوانست به خوب ینم

گرفته  يهمه مدت به باز نیکه ا ی! اونلیکه زخم خورده منم سه یاون-
 شده منم.
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 کند، گفت: یبحث، حالِ دوستش را خراب م نیا يادامه  دیکه د لیسه

 چندوقت حواستو جمع کن. هی. فقط میحرفشو نزن گهیباشه! د-

کند قبول کرد، اما در دل اصال تصور  یکه دوستش را راض نیا يبرا عادیم
 بلند شود. يکرد از آن دختر، بخار ینم

شد، به اوضاع خانه اش. به  دهیکش عادیم يروزها نیا یبه زندگ حرف
 روابطش با وفا.

 شل شد: ششین عادیم د،یجا رس نیکه به ا حرف

آرومه! دلِ وفا رو هم به دست  ینزدم و همه چ يگند دایخداروشکر جد -
 !واشی واشیبه قولِ تو،  یول ارم،یم

 گفت: لی. سهدندیدو خند هر

 ؟يردِ کارم يشرکت و شد ير یمرتب م دمیخوبه... شن یلیخوبه،  خ -

 کتش را تکاند: يِرو ،يبا ژستِ مسخره ا عادیم

مردِ کار!  یبش يمجبور ،یش یدار م الیع یداداشِ من! وقت گهیآره د -
 حرفا؟ نیخانوم بچه ها و ا ست؟ین ياز تو خبر یراست

شد. هر دو به خانه  يدو پسرِ جوان، سپر يِو خنده ها یشب با شوخ آن
 داشتند. یبرگشتند و خواب آرام شانیها

 به انتظارشان نشسته... يزیدانست فردا چه چ یکس نم چیه اما

****** 
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 شی. در تمام مغزش بوختیر یم رونیقُل قُل کنان از دهانش ب خون
 یسالم در تنش نمانده بود. از شدتِ درد، نفسش در نم يِ بود. جا دهیچیپ

 .دیکش یزبانه م شتریآمد. با هر نفس، دردش ب

ماه، دراز به دراز افتاده و  يد یانیپا يِآسفالِت سرد روزها يِرو نیماش کنارِ
ناله هم نداشت. له و  يِنا ی. حتدیچیپ یبه خود م یاز درد، هم چون افع

 لورده شده بود!

چسباند. به زور  کی. پشتِ شانه اش را به الستدیزور خود را کنارتر کش به
گر سالم بود، برد و دنبالِ تلفنش گشت. نبود. ا بشیدستش را داخل ج

در دهانش نمانده  یبست اما حاال، زبانِ سالم یو زمان را به فحش م نیزم
 زبانشکه به صورتش خورده بود،  ییبود تا تکانش بدهد! از شدت ضربه ها

 را با دندان ها گاز گرفته بود.

 یم دایرا پ یلعنت یگوش دیکه سالم تر بود، اطراف را نگاه کرد. با یچشم با
. به خاطر وفا، به خاطر ردیتوانست بم یکرد. نم یم داینجات پ دیکرد. با

که  ییکه نکرده بودند. خطاها ییگرفت. به خاطر کارها یپا م دیکه با یعشق
 ...دمر یم دینبا لیدل کیجبران نکرده بود! به خاطر هزار و 

را چنگ بزند که همزمان با آن نعره  یتا گوش دیرا به سمت باال کش خود
 آسمان بلند شد.اش هم به 
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جمع کند.  نیشد که الشه اش را از زم ینم دایآدم پ کی ابان،یبر و ب نیا در
کس توان در  چیکه ادعا داشت ه ی. کسیمستوف عادیالشه شده بود، م قایدق

 افتادن با او را ندارد، حاال رو به مرگ بود.

حال؟ با  نیجا بود؟ با ا نی! آخرش ادید یم نیخون يرا از پشت پرده ا مرگ
 رون؟یشده بود ب دهیپاش ش؛یکه از تمام رگ ها یمتعفن خون يِبو

تکه تکه به  شیداشت؟ نفس ها یبر نم لیخورد و چرا سه یبوق م یگوش
 آمد. یخرد شده اش در م ي نهیس يزور از قفسه 

 عاد؟یم -

 ..ای...ب...یب-

 ؟یهست عاد؟ی... م؟یزن یحرف نم یچته پسر؟ چرا درست حساب -

 لیداد که به هم مربوط شوند و سه رونیزور چند کلمه از دهانش ب به
 دست و پا شکسته، بفهمد کجاست!

انداخت. چشمانش بسته شد . نفس  نیزم يِرا به پشت رو یاز آن، گوش بعد
 کردند و.... ریگ ش،یدر راه گلو شیها

****** 

خانواده گرفت با  میرساند، تصم مارستانیجان را به ب مهین عادیکه م نیهم
آورد و به دنبال  رونیب بشیرا از ج عادیداغونِ م ی. گوشردیاش تماس بگ
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دکمه  ست،یاسم پدرش در اول ل دنیاز خانواده اش گشت و با د یکیاسمِ 
 سبز را فشرد. ي

 گفت: لیکه صحبت کردند، سه يا قهیدق چند

 ! نامردا بد زدنش!یمستوف يِله و لورده شده آقا -

 خط دل در دلِ پدرانه اش نمانده بود، گفت: يِکه از آن سو پژمان

 کرده باشه؟ يکار نیتونه چن یم یپسر دشمن داشت؟ ک نیآخه مگه ا -

 نی... فکر کنم با ادیاریب فیدشمن که، چه عرض کنم! حاال شما تشر -
 اوضاع داغون پسرتون مجبور بشن عملش کنن. 

 د.رسان یکرد و گفت زود خودش را م یفورا خداحافظ پژمان

را گول بزند و مجبور شد او وفا را هم با  دهیهر چه کرد نتوانست فر پژمان
کرده.  یکه زنش هول نکند، گفت تصادف کوچک نیا يِ. برااوردیخودش ب

 دایپ یخلوت يدر جاده  یپسرشان را با وضع اسفناک لیگفت سه یاگر م
 کشت! یکرده، زن خود را م

مادر  يِها یعقب نشسته و به دلواپس یدر خود فرو رفته و آرام صندل وفا
 سپرد. یگوش م عادیم

زنه ها. نگو بچه ام تصادف  یدلم شور م دمی! درهیمادر براش بم یاله -
ها پژمان، حالش چطوره؟ به هوشه؟  يجوابمو نداد یکرده! درست حساب

 شکسته؟ شییجا
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 جواب داد: پژمان

 به سرش اومده؟ یچ مینیاونجا بب میبرس دیمنم مثل شمام خانوم. با -

. ستیذره هم دلواپس ن هیساکت شد و با خود فکر کرد: مثال زنشه!  دهیفر
کنه  یذره هم مهر و محبت نم هیبشه،  یپسرم حق داره عصبان چارهیب

 بهش. االنم که صمم بکم نشسته عقب! 

کرد! او  یرا جمع م شیفشرد و شانه ها یرا به هم م شیاما مدام لب ها وفا
 یعنی: دیپرس یکرد و مدام از خود م یم یهم داشت به نوعِ خودش دلواپس
 افتاده؟ ياتفاق بدتر گهیواقعا تصادف کرده؟ چرا حسم م

گفت  ییزهایدست و پا شکسته چ لیسه دند،یرا د لیو سه دندیرس یوقت
 یصندل يگرد شد و حالش بد شد. پژمان همسرش را رو دهیکه چشمانِ فر

بود،  ستادهیکه اول ا ییکرد آرامش کند. وفا هنوز همان جا یسعنشاند و 
کرد  یسرد او، با اکره جلو رفت. حس نم يچهره  دنِیبا د لیمانده بود. سه

 :دیبداند، اما برخالفِ تصورش پرس عادیاز وضعِ م يزیوفا دلش بخواهد چ

 !دیبهم بگ-

 عادیتر شد تا مادِر م کیتاسف تکان داد و نزد يسرش را به نشانه  لیسه
 نشنود:

 کرده بود! دشیتهد -

 اون زن؟ -
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بکند؟  یدانست چه قضاوت یسرش را تکان داد.وفا هم سکوت کرد. نم لیسه
حماقت خودش بوده؟ چه؟! از دستش  دیخودش بوده؟ بگو ریتقص دیبگو

خود رقم  يِرا برا یسرنوشت نیکه چن يفکر یب عادیشد. از دستِ م یعصبان
 :دیتند پرسزده بود! 

 افتاد؟ یاتفاق م نیا دیچرا با ییهوینداشتن!  یچرا؟ اونا که مشکل -

 خودش را جمع و جور کرد: یاو تعجب کرده بود، کم تِیکه از عصبان لیسه

و باهاش به هم زد، اون  هیچه جور آدم دیفهم عادیم یراستش... وقت -
 ی. وقتيو بهم پول بد یکن تمیهنوز حما دیگفت با ینشد. م الشیخیب
 خودش خواسته. ادیب شیپ یقبول نکرد، اونم... گفت که هرچ عادیم

سرش افتاده  يِ رو ن،یسنگ یشده بود و درد هم چون سنگ یعصب دوباره
 نشست. یصندل نیتر کینزد يو رو دیبه صورتش کش یبود!دست

الزم را انجام  يرفته بودند از حالِ پسرشان بپرسند و کارها دهیپژمان و فر 
 بدهند.

 نشست.  یصندل کی يکنارش با فاصله  لیسه

خواست کار درستو  یبود. م دهیشد که از اون دست کش یوقت م یلیخ -
 اش،یفکر یکرد! آخرشم که با ب یم دیجد يهر بار خرابکار یانجام بده، ول
 بهش گوشزد کردم، اما باور نکرد. یلیروز انداخت! من خ نیخودشو به ا

 بده؟ یلیضاعش... خاو -
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 ...يِایآش و الشش کردن. عوض -

 رونیاز دهان ب يبد زیوفا چ يِحرفش را خورد. جرئت نداشت جلو ادامه
 فرستاد: رونیب قای! نفسش را عماوردیب

 داره. اجیاحت یلیشما خ يِ! به دعانی. براش دعا کنمیمنتظر بمون دیفعال با -

 . پسركِ تخسِ خرابکار.عادیسرش را چرخاند. زل زد به چشمانِ دوسِت م وفا

 داره. اجیهمه مون احت يبه دعا -

جا تو  نیانقدر عاشقه که اگه از هم نی. باور کنشتریبه مالِ شما ب یآره، ول -
تخت  يو سالم از رو حیشنوه و صح یم ن،یخوب کن يدلتون براش دعا

 شه. یبلند م

با خود خلوت کند. بعد از رفتنِ  یرا گفت و از کنار دختر بلند شد تا کم نیا
 را دو طرف سرش گرفت و زمزمه کرد: شیاو، دختر دستها

 تخس؟  يبا خودت پسره  يکار کرد یچ -

****** 

 ) www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی(ساخته و ته

 .یلیزخم و ز یبود. با دهان رهیباز به روبرو خ یدهان با

چانه اش ادامه داشت.  ریتا ز نش،یریلبِ ز يکه از گوشه  يا هیخطِ بخ با
شد و تا خطِ  یچپش شروع م يِهم داشت که از وسطِ ابرو گرید یکی

 رفت. یباال م يصعود شیموها
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 بود و رو به مرگ! تنها

نبود.  یمنتظر کس گریباز شد. سرش را بر نگرداند. د یآرام ژِیدر با ق يِصدا
نفر بود.  کیپر ترحم شان. تنها منتظرِ  ينگاه ها ،یکس يِ منتظرِ دل سوز

 دادنش را داشت.  نیتسک ییتوانا یینفر که به تنها کی

 آمد! یهم، نم گرید چوقتیه دیبود هنوز. شا امدهین اما

شانه  يِرو یپسر حلقه شد. سرش را به آرام يمادر، دور شانه ها يها دست
 شد. دهیگوشِ پسر شن رِیاش، از ز هیگر زیر يِدردمندِ او نهاد و صدا ي

 به جونم.  ادیمامان، درد و بالهات ب رمیبرات بم -

بود از  جیو و جیخوش نبود! هنوز گ چیگلو. حالش ه يِشد تو ریسراز بغضش
 که بعد از آن... یکه افتاد و اتفاق یاتفاق

 تموم شد مامان؟ تموم شدم؟ گهید - 

 نیشد. تنها فرزندش به ا یم شیتاب تر از پ یلحظه به لحظه ب دهیفر دلِ
 آمد! یاز دستش بر نم يکار چیبود و هحال در آمده 

 .یش ینشده که... خوب... خوب م يزیم... چ دونهی یکینه  -

 امانش نداد. هیگر

که مدام در  یینکرده! از بغض ها يها هیشد. از گر یداشت خفه م عادیم
اش، ولوله به راه انداخته  یکه در رگ و پ یکرد. از اضطراب یدهان قرقره م

 بود.



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 303

به  دیتموم شد... رس گهید یمستوف عادینابود شدم. م گهیمن د نه مامان...-
 ته خط! 

 :دیپسر را بوس ي قهیشق یبه آرام مادر

 ترکه. ینگو مامان، دلم از غصه تو داره م يطور نیا -

 هیگر ن،یهقِ سنگ کیجا بود. با  نیطاقتِ پسركِ نازدانه تا هم نتوانست،
 تلخِ اتاق. يِفضا يِ اش را رها کرد تو

. هم چون بچه ها پر سر و صدا ستیپنج ساله، از ته دل گر يپسربچه ا مثلِ
 و پر سوز!

 .ستینگر یکوچکِ آن، داخل را م يو از پنجره  ستادهیپشتِ در اتاق او ا وفا

شکست. با ده هق، ده گلدان در  یدر قلبش م يزیپسر، چ يهر ناله  با
! و دیبر یشکسته اش، گوشتِ قلبش را م يشکست و تکه ها یدلش م

. ندیشود! نتوانست بب یم يجار عادیم يپاها ریکه از ز دید یخونش را م
قفسه  يپشتش. دستش را رو وارِ یاش را داد به د هیسرش را برگرداند و تک

 کرد نفس بکشد. یاش گذاشت و سع نهیس ي

 یاشک م دیو نبا دید یاو را م دی! بادید یاو را م دیبود، با دهیرس وقتش
و داغِ دلش را  دید یاو را م دیبود! با یو سرد م دید یاو را م دی! باختیر
که با هر نگاهِ او به جانش  ییو دردها دید یاو را م دیکرد! با ینم شتریب
 ...!دید یاو را م دیخورد! با یشد، فرو م یم ختهیر

****** 
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دست به آن دست پاس داد و با دستِ آزاد، فرمان را نگه  نیرا از ا یگوش
 داشت:

 رم دنبال رهام. یتازه از مدرسه در اومدم. دارم م -

 شه وفا جان! یرهام هم همه اش اسباب زحمت تو م نیا دیببخش -

آورد و به ضبط  رونیب فشیرا با شانه اش نگه داشت. فلش را از ک یگوش
 وصل کرد.

 فروغ جان؟ میحرفا رو دار نیمگه ما با هم ا -

 کرد.  یآهنگ از گروه چارتار را پل نیاول

 امیم 4خودت، ساعت  شی. پس ببر پونتمیمد یلیخالصه بدون که خ -
 دنبالش.

 .نمتیب ی. مزمیباشه عز -

گروه  نیا يآهنگ را باالتر برد. از آهنگ ها يِرا قطع کرد. صدا تماس
خسته کننده و سر و کله  يروزِ کار کیگرفت، مخصوصا  بعد از  یآرامش م

 .زهیانگ یزدن با دانش آموزان ب
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مدرسه تا مهدکودك دور  ریمهدکودك پارك کرد. خوشبختانه مس يِجلو
 کم بود. یلیهم خ کشینبود و تراف

 يادار پیآسفالت فرود آمدند. ت يِاش رو یچرمِ پاشنه سه سانت يِها کفش
را هم به  فشیآمد. ک یجذابش مبا ابهت و  يبه چهره  یلیزده بود که خ

که مهدکودك کرده بودنش، قدم  یکوچک يخانه  يِدوش گرفت و به سو
 برداشت.

بود. رهام هم انگار  يو تپلِ بامزه ا نیریش يرا دوست داشت. پسربچه  رهام
بود و  یمودب و آرام يکنارِ او بود، بچه  یاو را دوست داشت، چون وقت

 يبود برا یعیکوتاه هم طب يزد. که البته آن نق ها یهم کم نق م یلیخ
 بود! طنتیکه در اوج ش مهیسال و ن کی يپسربچه  کی

 يهمهمه  يآمد و از بچه اش هم. در را باز کرد. صدا یفروغ خوشش م از
 زیرفت که پشتِ م یبه سمتِ خانم میبود. مستق دهیچیبچه ها در سالن پ

جا را بر عهده  نیا تیریدانست مد یم نشسته و حاال بعد از چند بار آمدن،
 دارد. 

 يِرفت، موها یاو م زیلب، به سمِت م يمحو گوشه  يکه با لبخند نیهم
سرِ مقنعه گذاشتن با  شهیرنگِ مزاحمش را داخل مقنعه برد. هم یکارامل
 خورد!  یبه مشکل بر م شیموها

 .دیسالم خسته نباش -
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نمود، بعد  یگرم یبا کمال ادب از جا برخاست و سالم و احوال پرس زن
 گفت:

 زمون؟یدنبالِ رهامِ عز نیاومد -

 ست؟یمادرش اومدم. خواب که ن يِبله، امروز هم من به جا-

 از او اجازه گرفت تا به اتاق رفته و رهام را آماده کند.  زن

ت. چشمانِ رهام نشان رهام را بغل کرده بود بازگش کهیبعد، در حال یقیدقا
 داد: یاش م یاز خواب آلودگ

کم  هیکردم  دارشیشما. فقط از خواب ب میآقا رهام، تقد نمیا د،ییبفرما -
 اخموئه!

. رهام که وفا را ردیرا از آرنج صاف کرد تا او را از پارسا بگ شیدست ها وفا
 دراز کرد و به آغوشش رفت.  شیرا به سو شیبود، دست ها دهید

****** 

افتاد. ساكِ  یکاناپه انتقال داد. کتفش داشت م يرا از آغوشش، به رو رهام
سوق داد.  نییدوش به پا يِخودش را از رو نیسنگ فِیرهام و ک لیوسا

 را با خود به اتاق برد. فیکاناپه، اما ک يِساِك رهام را کنارش رو

گفته بود برد. البته فروغ هم  یخوابش م نیمثلِ اکثرِ بچه ها، در ماش رهام
کالفه شده و  یکه بچه تا غروب مانده تا بروند به دنبالش، حساب روزیکه د

 مشخص بود. قشیو عم نیریخوابِ ش نیاز ا یو کالفگ یخستگ نیا
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که  ییبه سر و صورتش زد، به آشپزخانه رفت تا غذا یاز آن که آب بعد
 امروز پخته بود را، گرم کند.  يبرا شبید

 راحت بود.  الشیرا در مهدکودك خورده بود و خ شیغذا رهام

کاناپه نشسته بود و  يِشده و رو داریساعت بعد، رهام سرحال از خواب ب کی
بر هم  يِفرفر يکرد. با آن موها یبا آن چشمانِ درشتِ پف آلود، نگاهش م

 ییکاناپه روبرو يِ وفا که رو دنِیشده بود. با د یخوردن یاش حساب ختهیر
 را به دست داشت، لب زد: ازدهمیسال  اتِیابِ ادبنشسته و کت

 ماما!-

گفت. از مادر خودش گرفته تا مادربزرگش  یبود که به همه ماما م یسن در
 در آغوش گرفتنِ او، دراز کرد. يِرا برا شیو وفا. وفا کتاب را بست و دستها

او گذاشت  يشانه  يِحال صورت داغش را رو یکه به آغوشش رفت، ب رهام
 ست،یناراض يزیکرد. وفا حدس زد بچه از چ يزیر يلب، نق نق ها ریو ز
 کرده بود. سشیاش را چک کرد و بله، خ یبیب يما نیهم يبرا

استراحت  يپنج غروب، رهام را سرگرم کرد و خود، لحظه ا یِساعت حوال تا
 شد. یخود، سرحال م يِکرد، به خود یم يبا او باز ینکرد. وقت

بود، به خانه اش آمد.  ریاز آن سراز یکه خستگ يهره افروغ، با چ نکهیا تا
مقنعه  رِیصافش که ز يِموها نِیتنگش را از سر کند و دست ب يمقنعه 

 شده بودند، برد: يا ستهیالکتر

 !ادیبه سرشون م ییچه بال نیمونن بب یم نیا رِ یاز صبح تا حاال ز -
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 فروغ شروع کرد به پشتِ هم ماما ماما گفتن. دنیبا د رهام

نرمش  ي. گونه دیخم شد و بچه اش را در آغوش کش ،یبا تمام خستگ فروغ
 :دیرا بوس

 ؟ينکرد تیخاله رو که اذ ؟ی! خوبیقربونِ ماما گفتنت برم مامان -

 به وفا نگاه کرد: و

 .شهیبود مثل هم یخوب یلینه، پسر خ -

 دنِی. رهام با دشیپاها يکاناپه نشست و رهام را هم نشاند رو يِرو فروغ
 کرد!  ینق نق م یمادر، لوس شده و کم

 نسبتا بلندش را عقب برد: يِموها فروغ

 .یخانوم یلیازت تشکر کنم کمه به خدا! خ یهر چ -

 جواب داد: خت،یر یرا داخلِ آبِ جوش م کسیم یهمان طور که کاف وفا

رم  یخودم م لِیهر بار که به م ستیکنم فروغ جان. الزم ن ینم يمن کار -
ندونه تو  ی. هر کیخودم، انقدر ازم تشکر کن شِیپ ارمشی یدنبالِ رهام و م

با  یآدم يِمثلِ رهام، چقدر برا ینیریش يوجودِ بچه  یدون یکه خوب م
 !دهیمن، مف تِیوضع

 کرد: یقدرشناسانه نگاهش م فروغ
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 يدار ازیو بعد از اون ن ير یگم که تو هم سر کار م یم نیبه خاطر ا -
! وگرنه تو و رهام با هم ستین یاما با وجودِ رهام، شدن ،یبکن یاستراحت

 !نیایخوب کنار م یلیخ

 ییرایبود، به پذ کسیم یدو فنجان کاف يکه حاو يا ینی. وفا با سدیخند
فروغ گرفت، رهام هم دستش را باال آورد که فروغ  يِرا که جلو ینیآمد. س

 دست خود گرفت: نِیرا ب شیدستِ کوچولو

 !زهیج ،ینه مامان -

 بعد رو به وفا کرد: و

 یآقا رهام، نم نیدارم وگرنه ا یخودم بر م ز،یم يزحمت بذارش رو یب -
 کم بشه! ،يمقدار هی میقلپ هم ازش بخورم بلکم از خستگ هیذاره 

 شیپاها يِ کنارِ کاناپه برداشت. آن را رو یِ عسل يِرا از رو لب تاب وفا
 آورد: ادیرا به  يزیگذاشت و روشنش کرد. فروغ چ

 داده بود! امیپ ماهیاومد بهت بگم که فر ادمی یلب تابو برداشت -

 .دیبخش نتیمحو لبانِ وفا را ز يلبخند

 حالش چطوره؟ -

 کرد، گفت: یم نییباال و پا شیپاها يهمان طور که رهام را رو فروغ
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 گهیکنه د یخودش حال م يخواد باشه؟ چند ساله داره برا یچطور م -
و بچه  يبرم سرکار تا شب، هم شوهردار دیکه هم با ستیخانوم. مثل من ن

 کنم! يدار

 .هیزندگ نِیریش يایقسمت از شلوغ هیهم  نی. استیبه نظر من که بد ن -

 که بحث را از شوهر و بچه، دور کند، گفت: نیا يبرا فروغ

 پیبا اسکا ،يوفا بود شِیداده بود گفت هر وقت پ امیگفتم، پ یداشتم م -
 ؟یوصل ش یتون ی. االن ممینیهمو بب

لب  تورِیمان يِرا از تو ماهیبعد، داشتند فر ي قهیکرد و چنددق دییبا سر تا وفا
 کرد: یوق زده، نگاهشان مذ یگشاد و چشمان يکه با لبخند دندید یتاب م

 !زیگا نمتونیب یام که م یهَپ یلی! خيها -

 او رفت: يِبرا يچشم غره ا فروغ

 آبم روش؟ هی ،يچه طرزِ حرف زدنه؟ اصالتتو خورد نی! ایغربت يا -

 لیتحص يادامه  يشد که برا یم یچندسال ماهیسه به خنده افتادند. فر هر
 به خارج از کشور رفته بود.

 :دیپرس ماهیکه صحبت کردند، فر یکم

بهت  یلیکالر خ ریهِ نیوفا، ا یخوشگِل من؟ راست یِمو کارامل يتو چطور -
 !ادیم

 ام. ممنونم دخترِ مهربون. یشه گفت راض یمشغولم! م سیمن هم با تدر -
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 :دیپرس فروغ

 کجاست؟  کیما ،یراست -

 دارم. تیباهاش دِ گهیساعت د کی. ستیجا ن نیا -

 با خنده گفت: فروغ

 مون برسون! یسالم منو به داماد خارج -

 :دیخند ينخود ماهیفر

 ؟یگ یم یاوه فروغ. کدوم داماد؟ چ -

 ییچشم و ابرو ور،یشناخت، از پشتِ مانت یکه خواهرش را خوب م فروغ
 آمد: شیبرا

 شنهادیدونم چه قدر منتظرِ پ یمن که خوب م ا،ین لمیمن ف يبرا -
 !یازدواجش

حرف  دی. شادیخند یم شیمثلِ ده سالِ پ قایدوباره. دق دیخند ماهیفر
بزرگ شده بود، اما  دیشا شش،یآرا ش،یزدنش عوض شده بود، مدل موها

در آدم ها  چوقتیه زها،یچ یهمان خنده ها بودند. اصال بعض شیخنده ها
 کند. مثلِ خنده ها، نوع نگاه ها و... ینم رییتغ

 کرد:با دست، به وفا اشاره  ماهیفر

 رِل؟ نیا ای ینگلیوفا؟ س یکن یکار م یتو چ -
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. مثل همان موقع ها، مهارت شیکرد مثلِ ده سال پ یاش را حفظ م چهره
 در پنهان کردنِ احساساتش داشت! يدیشد

 نکرده.  يرییمن تغ تیوضع -

 گفت: ماهیفر

 .يریگ یاوه وفا. تو هم چه قدر سخت م -

 ست،یبحث ن نیا يبه ادامه  لیشده و وفا هم ما نیجو سنگ دیکه د فروغ
 رهام را بهانه کرد:

 واشی واشیجون برس! منم  کیبا ما تتیجون، برو به د ماهیفر گهیخب د -
 از دستمون بکشه! ینفس هیبرم که وفا 

چه،  يِبرده بود برا ادیاز  یکه قطع شد، وفا هم لب تاب را بست. حت تماس
و بَمِ او آشنا شده بود،  ریسال ها با ز نیآن را روشن کرده! فروغ که در ا

 ناخوش شده است: ماهیموردِ فر یحالش از سوالِ ب دیفهم

 کنه... یهمون فکر م يخبر نداره. برا يزیاز چ ادیز ماهیفر -

 فروغ. يبد حیبرام توض ستیالزم ن -

 باشه. ریخوام ذهنت درگ ینم -

عادت کردم. مهم  گهی. دزهاستیچ یلیخ رِیل هاست درگذهنِ من سا -
 .ستین

 شد، گفت: یرفتن آماده م يِهمان طور که برا فروغ
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دمنوش بخور، حالتو جا  هی. من که رفتم میزن یباشه، راجع بهش حرف نم -
 .ارهی یم

 .شهیخورم هم یم -

 کردند و فروغ رفت.  یخداحافظ

 امدهیبود. هنوز با آن ها کنار ن شیده سالِ پ ادگاریاش،  یعصب يِ ها سردرد
که اعصابش  نیا يافتاد. برا یآمد، از پا م یدرد به سراغش م یبود و وقت

 خود دمنوش درست کند. يبه آشپزخانه رفت تا برا ابد،ی نیتسک

بود  ییبه دست به اتاقش رفت. اتاقش تنها جا وانیکه درست شد، ل دمنوش
 کرد آرامش محض در آن جا، النه دارد. یکه حس م

. لب تاب را دوباره دیرا عقب کش یکارش گذاشت. صندل زیم يِ را رو وانیل
 . یروشن کرد و آهنگِ چارتا را پل

بود. درونش پُر بود... پر از کلمات  شیرو يِجلو د،یورد سف يصفحه  حاال
 .سرکوب شده.. يمدفون شده. بغض ها يزده نشده، جمله ها ادیفر

 ادیزده بود. آن قدر فر ادیفر شیسال ها، کلماتش را در شعرها نیتمام ا در
بعد از نوشتن  دیشد. شا یداشت کامل م شیشهرها يزده که مجموعه 

که نتوانسته  ییحرف ها يبرد و به جا یناشر م يآن را برا ،یانیچند شعر پا
... دز یم ادیرا فر شیاش بزند، شعرها یزندگ يبه آدم ها مایبود مستق

 .رندیتوانستند حقش را بگ یم دیشا شیشعرها
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مجموعه شعر ها را بست،  يکه سرود و بعد از آن پرونده  يشعر نیآخر
 بود: نیچن

 عادت نکرده ام هنوز

  یقیعم يزخم ها به

 تراشند یاستخوانم را م که

 یزندگ دیشا

 درد است همان

 نامش را عوض کرده اند فقط

 فرد) يتقو می(شاعر: مر

****** 

 ابانیو به خ دیپوش نیشنبه ها را آزاد بود و کالس نداشت. کفشِ آهن سه
را در آن جا  شیمناسب تا بتواند شعرها يناشر افتنی يِ انقالب رفت برا

 چاپ کند.

 بود.  فتادهیبود، اما تابستان هنوز از دهان ن زییپا

د، شکمش افتاده بو يِ رو نکشیچاق که ع يرمردیکه رفت، پ ییجا نیاول
به آن ها انداخت.  یاجمال یحرف، نگاه یها را از دستش گرفت و ب نتیپر

 :دیبعد آن را به خودش برگرداند و فقط پرس

 ؟یکن نهیچاپش هز يخودت برا يحاضر -
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 :دیبود، پرس امدهیاز رفتارِ او خوشش ن چیکه ه وفا

 د؟یکه بگ دیرو داشت نیمن فقط ا يدر برابر خوندن شعرها -

 سر تکان داد: یتفاوت یبا ب رمردیپ

 یدخترجون! به هر حال، اگه م ستنین یهم آن چنان یلیشعرهات خ -
 خودته. يِپا نهیهز یبا ما کار کن يخوا

. ستادیآن نشسته بود بلند شد و ا يِکه رو یسفت یصندل يِ فورا از رو وفا
او،  يچهره  دنید يِچاق بلندتر بود و مرد مجبور بود برا رمردیقدش از پ
 !ردیباال بگ یا کمسرش ر

 گفت: يدستانش گرفت و جد نیرا ب شیها نتیپر وفا

 دیامکان نداره قبول کنم هم نوشته هام رو بدم تا تو انتشاراتتون چاپ کن -
 خودم باشه! يِاش به پا نهیو هم هز

 اشاره کرد: یبه خروج مرد

 ي نهیبا هز یکن دایجا پ هیپس برو دخترجون! برو و انقدر بگرد تا  -
خواستم  یکه م نیرو چاپ کنن. هم تیمعمول ينوشته ها نیخودشون، ا

 بود! یاز خداتم م دینوشته هاتو چاپ کنم با

 زد: یلیپوزخندِ شک وفا

 متاسفم که از خدام نبود. خدانگهدارتون. -
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 يآلوده  يِدور شد! هوا یسم طِیو فورا از آن مح دیپا چرخ يپاشنه  يرو
 داشت! طیکه آن مح ییبه هوا دیارز یتهران م

 یکه م یداشت و از مقابل کسان یقدم بر م ابانیطور که در خ نیهم
شد. اگر قرار بود نوشته  یتفاوت رد م ینامه، ترجمه و... ب انیگفتند: پا

 ایخواست که هرگز چاپ نشده و به دن یچاپ شوند، م متیق نیبه ا شیها
 رد!ک ینوپا را سقط م نیجن نیبود، ا نی! اگر چنندیاین

 یانتشارات نیشده بود، پا به آخر دیناام شیاز چاپِ شعرها یحساب یوقت
شود و  یم الشیخیهم نشد، ب نیکرده بود، اگر ا یگذاشت. با خود ط

کوچک خانه اش،  يدر کتابخانه  شهیهم يارزشمندش را، برا يِ شعرها
 کند. یم ينگهدار

جوان رو به رو شد. مرد با ادب و  يبار با مردِ  نیقبل، ا يجاها برخالف
. خود هم ندیمناسب، با او برخورد کرد و عاقبت دعوتش کرد تا بنش يرفتار

 :دیگرفت و پرس يکارش جا زیپشتِ م

 به شعرهاتون بندازم؟ یتونم نگاه یم -

که  یکسان یِها را به سمتش گرفت و منتظر شد تا او هم مثلِ باق نتیپر وفا
 ایو بعد  ندازدیب شیبه شعرها يتفاوت و سرسر یب یبودشان، نگاه دهید

کند! اما در  نهیخودش هز دیبا دیبگو ای امدهیخوشش ن شیاز شعرها دیبگو
شعرها شده و با خواندن هر  ریدرگ یمرد جوان حساب دیکمال تعجب، د

 . ردیگ یبه خود م يشتریب تیرضا يکدام از آن ها، چهره اش نشانه 
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 محشره. یکی نی... ايوا -

 خوش آهنگش، شروع به خواندن شعر کرد: يِبعد با صدا و

 ستمیبلد ن گرید

 تو يبهانه  به

 را شانه کنم میموها

 آشنا يبا عطر و

 شوم رهیخ يپرده ا به

 کنار برود یوقت که

 بمانم و تو من

 دوستت نداشته ام ستیادیز يِ روزها

 ر را خواند:شع یِباق ،یتینها یگرفت و با شوقِ ب يکرد، نفسِ دوباره ا یمکث

 ییتنها

 ایدن ياز تمامِ مردها شتریب

 دارد دوستم

 فرد) يتقو می(شاعر: مر

گذاشت و چشمانش را بست. انگار داشت طعم  زیم يها را رو نتیپر مرد،
 کرد. یلب مزه مزه م رِیاو را، ز يِملِس شعرها
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اش  رهیمنتظرِ خ یکه با چشمان دیکه چشمانش را باز کرد، وفا را د یزمان
 شده.

. میما کتابتونو چاپ کن نیو اجازه بد دینر گهید ییخوام جا یازتون م -
 د؟یچطوره، موافق

متفاوت بود. به  یقبل يجا، با جاها نی. حسش به ادیکش ینفس راحت دختر
 آدم، حس خوب داشت. نیانتشارات و ا نیا

 .دیرو برام بگ طیاگه امکانش هست اول شرا -

دختر مو به  يِآسان چاپ کتاب در انتشارات شان را برا طیجوان، شرا مرد
خود  يچاپ کتاب به عهده  نهیچون، هز دندیرس جهیکرد. به نت انیمو ب

گرفت. قرارداد را  یبه او تعلق م فیهم حق تال يانتشارات بود و تازه درصد
در  پرسوقهوه اس کیهمان روز با آن ها بست و بعد از آن خود را مهمانِ 

 ها کرد. یکیدر همان نزد يکافه ا

روند تا متولد شوند و آدم  یم شیکه شعرها نیداشت. حسِ ا یخوب حسِ
و  یتوانست احساساتِ خجالت یم قیطر نیآن را بخوانند. از ا يادیز يِها

 بروز دهد. گر،ید یاش را، به زبان یمخف

 میرا قا زیبود از بروز ندادن و پنهان کردن. ده سالِ تمام، همه چ خسته
گفت: خوبم.  ی. و او می. داغونیستیگفتند: خوب ن یکرده بود. همه م

 .ستین میزیچ
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دانست چه طور است؟ انگار بعد از ده سال، هنوز  یخودش هم نم راستش
 هم داغ بود! 

به  یدر آمده و ک ياش به چه روز یکرد چه شده، زندگ یهم درك نم هنوز
 ست؟ا دهیرس ستاده،یکه حاال در آن ا ينقطه ا نیا

 ... تنها شده؟یشاعر شده، ک یرا انتخاب کرده، ک يریدب یک

سوزاند. نگاه ها به شخصِ  یرا هم م گرانیدلِ د یرفتن به کافه، حت تنها
 .دیشان را فهم يشود از آن ها، عمق دلسوز یکه م ستیتنها آمده، طور

 

به کافه آمدن را دوست داشته  ییتنها یکس دیشا د،یبگو ستین یکیآخر  
به نامِ کافه و  یدنج يبه گوشه  اوردیخود را ب ییکه تنها نیاز ا دیباشد! شا

هم آن آدم،  دیبرد! شا یتلخ سفارش بدهد، لذت م يقهوه اسپرسو  کی
در  ددان یرا گول بزند اما خودش هم خوب م گرانیخوب بلد باشد د یلیخ

 و نخواهد بود.گول زدنِ خودش، هرگز موفق نبوده 

 یآمد. م یندارد اما باز هم م یخوب يدانست تنها آمدن به کافه، جلوه  یم
 .میآ یهم از پسش بر م ییثابت کند: تنها گرانیبه د دیآمد تا شا

 ییبه تنها یآدم چیدانست: ه یخود خودش هم در عمق قلب و عقلش م اما
 .دیآ یمزخرف، بر نم یِزندگ نیاز پسِ ا
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 یرا عقب داد و بلند شد ب یماند. صندل يقهوه تنها ته مانده اش به جا از
در فنجانِ  "عشق" کی ریآن که بداند تصو یآنکه به ته فنجان نگاه کند. ب

 افتاده. شیتنها

****** 

به  ییدانست تنها ی. میرفت به مهمان یم ییدعوتش کرده بود. تنها فروغ
 یآن را ب نیهم يِبه کافه رفتن است برا ییبهتر از تنها یلیرفتن خ یمهمان

 داد. یخجالت و تعارف، انجام م

آمد، اکثرا  یرفت و شب خانه نم یم تیکه شوهرِ فروغ به مامور ییها وقت
 رفت تا او و رهام تنها نباشند، البته که خودش هم نبود. یفروغ م شیپ

ه آشپزخانه رفت را با هم خورده بودند و فروغ هم رهام را خوابانده بود. ب شام
تر دوست  شیرا از همه ب یقسمت از مهمان نیآمد. وفا ا ،يچا وانیو با دو ل

توانست با  یکه سر و صدا و بخور بخور ها تمام شده بود و م یداشت. وقت
 داغ دعوت کند. يِچا وانیل کیآرامش، خود را به 

چاپ  ياو امتحانات دانش آموزان شروع شده بود. کاره دهیماه از راه رس يد
را  یاز شکالت تلخ يرفت. فروغ تکه ا یم شیپ یکتابش هم داشت به خوب

 :دیبه دهان گذاشت و پرس

 شاعر جان؟ دیچاپ کتابت به کجا رس يکارا -

 :دیخند یبه نرم وفا

 شه. یچاپ م يگفت مجوز گرفته و به زود رومندیخوبه. ن -
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 با ذوق گفت: فروغ

 شاعر مهمونِ منه؟ هیاالن  یعنی ،يوا -

 .کهیکتاب شعره کوچ هیانقدر شلوغش نکن. فقط  -

 کنم.  یچرا شلوغش نکنم؟ م -

 :دیوفا را بوس يآمد و گونه  جلو

 ؟یگذاشت یاسمش رو چ ،یراست -

 سودازده. -

 :دیپرس قه،یاسم، به فکر فرو رفت. بعد از چند دق نیا دنیبا شن فروغ

مد نظرِ تو بوده ناقال؟ نکنه عاشق  یده! کدوم معن یها م یمعن یلیخ -
 دونم! یو من نم يشد

 :دیخند یتلخ به

و ازش  ومدهیکه به سرم ن هیزیتنها چ یراحت. عاشق التینه فروغ جان. خ -
 محرومم.

 کرد: يزیاخم ر فروغ

 سالته. یهمه اش س يانگار هشتاد سالته! همه  یزن یحرف م يجور هی -

 سکوت... یکم
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خودِ عشق هم  یعنی. ادیکه عشق به من نم دمیرس جهینت نیمن به ا -
 آد. یام و به سراغم نم یمن چه جور آدم دهیفهم

 کرد: کیرا به هم نزد شیابروها فروغ

کنم. به نظرِ من، عشق هم مثل هر  یفکر نم يطور نیاما من اصال ا -
و  فتهیاتفاق ب یتو پونزده سالگ یکی يزمان خودشو داره. ممکنه برا يزیچ
 !یتو چهل سالگ گهید یکی يبرا

 لیبه سمتِ فروغ متما شتریکاناپه ب يکه از بحث خوشش آمده بود، رو وفا
 شد:

 آره فروغ؟ ،يتو تجربه اش کرد -

 چشمانش آورد: يِهمسرش را جلو يچهره  فروغ

 آره. من عاشقِ رضا ام وفا.  -

 ؟ينشد مونیپش يکه عاشق شد نیاز ا چوقتیه -

 تفکر، جواب داد: یکرد و بعد از کم یمکث فروغ

گفتم،  یبشم و با خودم م مونیاومد که پش یم شیوقتا پ یچرا، بعض -
 ینم یهمه دردسر و بدبخت نیشدم و خودمو تو ا یعاشق نم چوقتیکاش ه

وفا،  هیچ یدون یشدم. م یم مونیحرفم پش نیزود از ا یلیانداختم! اما خ
سازدت،  یکه م نیا نیکه خوبه، بده. در ع نیا نی. در عهیبیعج زیعشق چ

 کنه!  بتیتونه تخر یم
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 چروك داد: یبلندش را کم یشانیپ وفا

 باشه. یجالب زیچ دیپس با -

 !يضرر کرد یلیخ يبر ایدن نیآره، هست! به نظر من اگه عاشق نشده از ا -

با دوستش،  شترینداشت تا بتواند ب يشد. تجربه ا یبار طوالن نیوفا ا سکوت
دستش را در دست  نیهم يِحالِ او شد، برا يکند. فروغ متوجه  یهمراه
 گرفت:

 آره؟ یکن یبهش فکر م يدار -

 کنم. یدارم باهاش مجادله م شتریب  -

 گفت: يخواهرانه ا يبا دلسوز فروغ

که عشق  ییراه ها يچرا همه  ؟یکن یکارو با خودت م نیچرا وفا؟ چرا ا -
 چرا از شرِ اون... ؟یت برسونه رو بستتونه خودشو به یم

 کند. یچه صحبت م يدانستند درباره  یحرفش را خورد. هر دو م ي ادامه

 میدون ینگو چون هر دومون خوب م يزیچ هیلطفا فروغ جان، از اون قض -
وقت  چیکنم، نه تو منو... پس بهتره ه یتو رو راض لمیتونم با دال ینه من م

 .میازش حرف نزن گهید

تا چه حد آزارش  ییدانست تنها یو م دهیوفا را د یحال و روزِ زندگ فروغ
آن  ي لهیخواست از پ یخودش داشت نم يکه برا یلیدهد اما به دال یم
 . نگرانش بود:دیایب رونیب
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 يخوام بهت بگم. تو، دختر یم يزیچ هی یول میزن ینم یباشه، ازش حرف -
که باهوش و عاقله و  یداشتنش رو داره. کس يآرزو يکه هر مرد یهست

 .یآدمِ کامل هیزنه. تو  یازش سر نم یوقت اشتباه چیه

قرار داشتند  شیپاها يِ اش که رو دهیکش يهمان طور که به انگشت ها وفا
 کرد، گفت: ینگاه م

انجام دادن کار  يهمه تالش برا نیکنم ا یوقتا با خودم فکر م یبعض -
  ياشتباه کرد و مزه  دیبا ی. گاهستیب ندرست و کامل بودن خو

 !دیاشتباهات رو هم چش

آدم تموم  یزندگ متیدارن که به ق ییاشتباهات تاوان ها یآره، اما بعض -
 !يدیزنده اش رو به چشم د ينمونه  هیشن. خودت  یم

لب نزده، سرد  شیشد. چا یم يوفا جار يِهم سکوت بود که از لب ها باز
 از جا بلند شد: اورد،یکه جو را از آن حالت در ب نیا يشده بود. فروغ برا

 عوض کنم. توییرم چا یم -

و آرامشش  يکه چا یآن حس گرید دیخواهد. بگو ینم دیخواست بگو یم
شده  ختهیدوباره درونش بر هم ر دی. بگوردیگ یتوانست به او بدهد را نم یم

 است. اما نگفت تا سکوتش را نشکند.

****** 



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 325

 يِگشت. بو یاش م یمیدوست قد يِآشنا يبه دست، دنبالِ چهره  چمدان
پر  يتهرانِ آلوده  يِکرد! بو یتهران را داشت دوباره، بعد از ده سال حس م

 از دود را. 

 صیرا تشخ لیچشمانش برداشت تا هم او بهتر بتواند سه يِرا از رو نکشیع
 کرده بود. رییتغ يادیسال ها، به حد ز نیاو را که در ا لیبدهد، هم سه

همه مدت  نیچشمان مخمورِ دوستش که بعد از ا دنیعاقبت با د لیسه
را  گرید کیرفت. دو مرد،  شیهنوز هم مخمور بود، او را شناخت و به سو

 جا افتاده شده بودند. یکه حاال حساب يدر آغوش گرفتند. دو مرد

کنار  يِصورت و موها يبه اجزا رت،یو با ح دیسرش را عقب کش لیسه
کنار  زِیر يشد. به چروك ها رهیشده بود خ دیاو که حاال سف ي قهیشق

 ابروانش. نیتر ب قیچشم و آن خطِ چروك عم

 برادر! يبه وطنِ خودت خوش اومد -

 پسر! يچه قدر مرد شد -

از او  شیکه ده سالِ پ يدیبا جذبه و ابهت جد يچهره  دنِیکه با د لیسه
نکرده و مثل سابق با او حرف  تیمیس صمسراغ نداشته بود؛ آن قدر احسا

 :دیکش یپسر آخر جمله اش، نفس راحت نیا دنینزده بود، با شن

جاافتاده  یلی! توام خینذاشت یسابق باق عادیاز م یچیکردم ه یفکر م -
 پسر! يشد
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زدند. تنها  یگرفتند و در همان حال، حرف هم م شیهم راهِ خروج را پ با
بود. تنها  یچمدان کوچک مشک کیبا خود آورده بود،  عادیکه م يزیچ
 بعد از ده سال. ز،یچ

را که راه  نیچمدانِ او را در صندوق گذاشت و بعد سوار شد. ماش لیسه
 نکیشد. دوباره چشمانش را پشت آن ع رهیرخ دوستش خ میانداخت، به ن

 کرده بود: میقا یمشک يِدود

 ! مینیشهالت رو بب يرو بردار، بذار چشما نکیبابا اون ع -

 را باال کشاند: عادیلبِ م يگوشه  یکوچک لبخند

 راحت ترم. يطور نیا -

 :دینکرد و پرس يپافشار گرید لیسه

 خونه من؟ يای یم م؟یکجا بر -

 برم. دیکه با ییرم جا ینه. اول م -

 :دیپرس جیبود، گ اوردهیاو سر در ن يِکه از حرف ها لیسه

 ؟يبر دیکه با ییجا -

 مثبت، تکان داد. يسرش را به نشانه  عادیم

و او را تا  دهیکه زحمت کش نیبابت ا لیشدند، از سه ادهیکه پ نیماش از
 خانه رسانده، تشکر نمود و گفت سر فرصت حتما به او سر خواهد زد.



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 327

 نیا يِجا بود! جلو نیچمدان را گرفت. بعد از ده سال، دوباره ا ي دسته
از آن دل کنده و  هیکه با گر يخانه ا يِ. جلویمیقد يدو طبقه  يخانه 

 رفته بود.

. اما سفارش کرده بود به دیآ یپدرش هماهنگ کرده بود. گفته بود م با
. زنگ در را فشرد و پژمان که منتظرِ او بود، قبل از آن دینگو يزیمادرش چ

مبل نشسته و  يحوصله، رو یب دهیآن رفت. فر يِبلند شود، به سو دهیکه فر
 .دید یم يا هیکتر الیسر

 وقتِ روز پژمان؟ نیا هیک -

 کرد، گفت: یکه در را باز م نیا نیخودش را به آن راه زد و در ح پژمان

 !میفهم یاالن م -

مبل نشسته  يِآن زنِ پر جنب و جوش نبود. همان طور رو گریهم د دهیفر
. از آمدنِ او بعد از گذشتِ عادیباشد. منتظرِ م یآن که منتظر کس یبود ب

 .گریکرده بود د دیهمه سال، قطع ام نیا

شده  یزد. همان ياز ته دل لبخند د،یدر د يکه پسرش را در آستانه  پژمان
 ینیخواست. همان پسرِ جا افتاده و مت یکه او م یشد. همان یم دیبود که با
 !دیرا در همان نگاهِ اول فهم نیرا داشت. ا شیکه آرزو

 گفت: یخوشحال يِ نشسته بود. پژمان با صدا يو یت يهنوز جلو دهیفر

 به استقبال پسرمون خانوم؟ يایب يخوا ینم -
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. باور دیمبل چرخ يِ. با وحشت رودیحرف، لرز نیا دنیمادر با شن دلِ
بود  امدهیو او ن دهیسال ها انتظار کش نینداشت حرفِ شوهرش را. انقدر در ا

 که االن باورش سخت بود.

 حبس شد.  نهیدر، نفسش در س يِدانه اش در جلو کی یکیپسر  دنِید با

کرد که  یرا نگاه م يرفت، مرد یجلو م دیبا ترد کهیجا بلند شد و در حال از
 و چهار ساله اش نبود. ستیب ي دهیبر ایپسرِ از دن هیشب چیه

 پ..پ...پژ...مان؟ -

 انداخت: عادیم يدست دورِ شانه ها پژمان

 ش؟یپسرمونه. نشناخت -

به  يشد. با ناباور کشانینزد خت،یر یمهابا اشک م یب کهیحال در دهیفر
را که  یمیآن زخم قد يِ. جادیزمختش دست کش شیصورتِ پسر و ته ر

شد و  زانیمطمئن شد خودش است! از گردن پسر آو د،یاش د یشانیپ يِرو
 او رها کرد. ي نهیس يِ اش را تو هیگر يِها يها

 دردت به جونم؟ يباالخره مامان؟ اومد ياومد -

را  نکشیع گر،یو با دستِ د دیدست مادرش را در آغوشش کش کیبا  عادیم
 سرش برد. يباال

 اومدم مامان جان! اومدم. -
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کنار  وستهیکه بعد از سال ها دوباره به هم پ يهر سه، مثل خانواده ا حال
 :دیپرس یپشتِ سرِ هم، از پسر سوال م دهیهم نشسته بودند و فر

شده  دیموهات سف يچه جور نیاونور بهت نساخته پسرم! بب يِآب و هوا -
 و صورتت چروك افتاده!

 و پژمان گفت: دندیحرفِ او خند نیبه ا عادیو م پژمان

 یعنی نیخانوم. ا هیخوب یصورتش نشون يموهاش و چروکا يدیسف-
 عادیم نطورهیکار درست شده! هم يمردِ با تجربه  هیبه  لیپسرمون تبد

 جان؟

سال ها بارها و  نینداد. در ا یاحترام تکان داد اما جواب يِاز رو يسر عادیم
 يزیچ ست،یبه حرف زدن ن ازین یخود کار کرده بود که وقت يِ بارها رو

 . درست مثلِ او...یدهد هم کوتاه باشد و منطق یکه م ییو جواب ها دینگو

 :دیدوباره پرس دهیفر

اون  يِتا جا یگفت برگشت یم شیپ قهیحرفِ بابات درسته؟چند د یراست -
 !یشرکتو بچرخون

 جواب داد: عادیم

 طور صالح بدونن آره. نیاگه بابا ا -

 رفت، گفت: یپسر م يهمان طور که قربان صدقه  دهیفر

 شده! مامان قربونت بره! يخودش مرد يبرا یحق با توئه پژمان، حساب -
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****** 

 زهایچ یلیکرد. خ یم يقرار یب نهیدر س شتریبرداشتن هر پله، قلبش ب با
در او عوض شده بود، اما آن احساسِ پاك هنوز همان جا بود. تمام نشده 

که حاال،  يشده بود طور شتریو ب شتریبود، عوض نشده بود، تنها حجمش ب
 بزرگ یبه عشق لیکرده بود. آن عشقِ کوچک را، تبد ریتمام قلبش را تسخ

 يِسال صبر کرده بود. برا همه نیا نیهم يِکرده بود! اصال، برا يو ابد
 شود! یشگیکه هم یساختن عشق

که  ییکنارِ در. همان جا ن،ییخانه را باز کرد. نگاهش سر خورد، افتاد پا درِ
بار،  نیبار و آخر نیاول يکه برا یاو را گذاشته بود. همان شب يها یشمعدان

 که... یعشقش را به او ابراز کرده بود! همان شب

توانست گذشته را از ذهن و قلبش  یاش را جلو داد و وارد شد. نم نهیس
کرده بود.  یبود که ده سال، با همان گذشته ها زندگ یپاك کند. او کس

هم جالب  یلیکه خ یکه ده سال را با همان خاطرات کم و اندک یکس
 نبودند، گذرانده بود! 

که  ستادیا ییکش داد و درست جا منینش يرا تا کنار پنجره  شیها قدم
شکسته  يبا تکه ها نشیخون يکه رد پاها ییبود. جا ستادهیا شیده سال پ

که بود، از ضعف و  یکه از خودش، از آدم ییشده بود! جا قیگلدان تلف ي
 بچه بودنش، حالش به هم خورده بود. 
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که  ينبود. طور لشیوسا یاز او و حت ياثر چینگاه کرد. ه یخال يخانه  به
 انگار از اول هم نبوده است.

 یشب کیکه  ی. همانیاتاق قدم برداشت. همان اتاقِ دوست داشتن يِسو به
اش پاسخ مثبت داده  یقلب ياز خواسته ها یکیدور، در آن به  ییدر سال ها

 بود!

 يِ و مسکوت بود. خاك و خول رو یخانه، خال يجاها گریجا هم مثل د آن
جا پا هم  نیبه ا یحت یسال هاست که کس زد ینشسته بود. حدس م نیزم

 نگذاشته است.

شد. آن شب را تصور کرد.  رهیخ شیروبرو ينامعلوم در فضا ينقطه ا به
حس کند. همان  شیپاها ریها را در ز یدگیتوانست سوزش آن بر یهنوز م

. لب اوردیکوچکِ نرم را به خاطر ب يتوانست طعمِ آن لب ها یطور که م
 مامبار را در ت کیبار توانسته بود حسشان کند! اما همان  کیکه تنها  ییها
آن لب ها  ش،یها الیده سال با خود مرور کرده بود. بارها در خواب و خ نیا

او  الِیبود. سال ها بود که با خ دهیبود. عشق را از آن لب ها نوش دهیرا بوس
ند. ک لیتبد تیرا به واقع االتشیکرد و حاال آمده بود تا خ یم یزندگ

آدم را  ییهم تا جا یفبا الیو دلخواه اند. اما خ نیریخوب اند. ش االتیخ
افتند و  یاز دهان م ،یبه آن نرس تیکند. بعد از آن اگر در واقع یارضا م

از  شیبایز االتیخواست بگذارد خ یدهند. نم یخود را از دست م ییبایز
آن ها  يو هوش، به همه  تی. آمده بود تا آرام آرام، با درافتندیدهان ب
 .ابدیدست 
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دور و اطراف را نگاه کرد  گرید یاتاق خارج شد و دوباره به سالن آمد. کم از
 ،یخروج یِکیگرفت. در نزد شیراهش را پ یو بعد از آن به سمت خروج

آرامش بخش او گوش  يِزده و به صدا هیکه آن روز به آن تک دیرا د یستون
 .است دهیچیدر خانه پ "یالساق هایا ای اال "يداده بود. حس کرد صدا

 داد و زمزمه کرد: رونیب ینیاز ب یرا به آرام نفسش

 بهت بدهکارم.  یلیخ -

 "که عشق آسان نمود اول"

 اومدم تا حسابمو باهات صاف کنم! -

 "هاافتاد مشکل یول"

 .مینیب یهمو م يبه زود -

****** 

و مدرنش  کیگذاشت و از آشپزخانه ش ینیدو فنجان نسکافه را داخل س 
 آمد. رونیب

خانه را نگاه  ونینشسته و دکوراس منیرنگِ نش یتوس يکاناپه  يِ رو لیسه
 کرد. یم

 . يباحاله! مدرن و امروز یلیخونه ات خ ما،یخودمون -

 خواستم. یکه م هیهمون قایآره. کارشون خوب بوده. دق -

 :دینسکافه را برداشت و بو کش فنجان
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 یب قِیرف ادِیافتادم.  یتو م ادِیخورد،  ینسکافه بهم م يِهر وقت بو -
 معرفتم.

 نیاش، آن را ب یشگیهم فنجانش را برداشت و به عادت هم عادیم
 انگشتانش نگه داشت.

 کرده!  یمعرفت یبه خودشم ب یسال ها حت نیمعرفتت، تو ا یب قِیرف نیا -

 اش اشاره کرد: یجو گندم يها قهیبه شق لیسه

 یآسون يِسال ها اصال روزا نیشدن؟ معلومه تو ا دیانقدر سف هویشد  یچ -
 .ینداشت

 نگه داشت: يلب ها يِفنجان را جلو  عادیم

 و از نو ساختن آسونه؟ دنیکوب -

 نگاهش کرد: يشتریب رتیبا ح لیسه

کردم اون  یپسر! اصال تصورشم نم یو از نو ساخت يدیواقعا هم که کوب -
تو از پسش  یآدمِ بشه! ول نیبه ا لیروز بتونه تبد هیدنده،  هیپسرِ تخس و 

 .يبر اومد

 زد: يدوستش ضربه ا يشانه  يِرو

 .هیگم! اراده ات ستودن یم کیبهت تبر -

 دوباره لب به سخن باز کرد: لیو بعد، سه دیبار نشانیسکوت ب هیثان چند
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 يتونم تورو اونقدر یکنم نم یهر چه قدر فکر م ق،یرف هیچ یدون یاما م -
تونه بزرگ باشه، که آدم با  یعشق چه قدر م هیدرك کنم! آخه  د،یکه با

 یهمه عذابو به جون بخره، تا بشه اون نیبکنه؟ که ا يکار نیخودش همچ
 خواد؟ یکه عشقش م

در  لی. سهدینوش یسکوت کرده بود و در آرامش، نسکافه اش را م عادیم
 :دیاره پرسشد و دوب قیدوستش دق يِچشم ها

 شن؟ یاصال، مگه آدما عوض م عاد؟یچطور ممکنه م-

برگرداند. کلمات را مرتب، کنار هم در ذهنش  ینیفنجانش را به س عادیم
 به دوستش بدهد. يتا جوابِ قانع کننده ا دیچ

به  ا،یدن نی. تو استین ینشدن زیچ چیکردم بشه، اما ه یمنم فکر نم -
 .یرس یجون تالش، عاقبت بهش م يو براش تا پا یفکر کن یهرچ

 کرد و ادامه داد: یمکث

سال ها، بارها جا  نیمن آسون بوده. تو ا يبرا راتییتغ نیالبته فکر نکن ا-
اون دخترِ معرکه،  ادِیبشم. اما هر بار، با  یهمه چ الیخیزدم و خواستم ب

که بتونه  یخواد، کس یبشم که اون م یروز اون هیکه  نیا يِادامه دادم. برا
نکنه، بزرگ  تکه آزارش نده، حماق یکنارش شاد و خوشبخت باشه، کس

 فکر کنه! 

 :دیکش یدست شیبه موها لیسه

 ؟یهست ي! واقعا چه جونورعادیم یهست یک گهیتو د -
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اش  یاز او و زندگ يادیکه سواالت ز لیبه لبان هر دو مرد آمد. سه لبخند
 :دیسال ها داشت، دوباره پرس نیدر ا

 ادیز یلیخ یکن یچرا ده سال؟ فکر نم ؟يحاال چرا ان قدر طولش داد -
 بود؟

 زبانش نشاند شان: يکرده و بعد، رو یگانیجمالتش را با دوباره

 یم نیتمر دیخواستم برسم. با یکه م يزیبود تا به اون چ ازیزمان ن نیا -
دو سال نبود! حداقل  یکیکار  نیکردم و ا یخودم کار م يِرو دیکردم، با

 یم يادیزمان ز دیهدف و نازپرورده بودم نبود. با یکه اون پسرِ ب یمن يِبرا
 که االن هستم!  ینیگذشت تا بشم ا

 شده باشه و ... رید يگرد یبر م یکه وقت يفکر نکرد نیبه ا -

 یخودمو م يِزد که برگردم، اما جلو یکردم و به سرم م یهر روز فکر م -
نکردم و بزرگ  رییکه تغ نیگرفتم! با خودم عهد کرده بودم تا قبل از ا

 نشدم، بر نگردم و خودمو بهش نشون ندم...

 عادیسال ها، م نیدر ا یعنیرا باال برد و در فکر فرو رفت.  شیابروها لیسه
 یدور از خانواده و همسرش، تک و تنها چطور دوام آورده بود؟ با آن مشکالت

 که... یقیبود... با آن زخمِ عم کرده دایکه پ

 گفت: عادیکه صحبت کردند، م گرید یکم

 .ریشماره اش رو بگ -
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 :دیپرس دیبا ترد لیسه

 االن وقتشه؟ ؟یمطمئن -

 .کریاسپ يو بذار رو ریتو تماس بگ -

و  یحام کیمثل  لیسال ها، سه نیفرمانش را اجرا کرد. در تمامِ ا لیسه
داشت،  اجیاحت يزیبه چ ایداشت  یبرادر، در کنارِ وفا بود و هر وقت مشکل

 بود... عادیم يها همه به خواسته  نیبه او کمک کرده بود. البته، ا

 الو؟ -

مردِ جوان منجمد شد.  يِخون در رگ ها د،یچیکه در خانه پ شیصدا
اش... چندسال  یدوست داشتن يِخودش ... صدا يِ بود.. صدا شیصدا
بود؟ چه طور دوام آورده بود؟  دهیبودش؟ چند سال حسرت کش دهینشن
پر  شیخواست به سو یساده، دلش م يِ الو نیهم دنیاالن، با شن نیهم

 بکشد و او را محکم...

 ؟ی! خوبزیسالم خواهرِ عز -

 داد: نتیکوچِک دختر را ز يِلبها يلبخند

 الهام جان خوبن؟ ؟ی. ممنونم. شما خوبزیسالم برادرِ عز -

 شیوفا يِصدا دنِیکاناپه، مسخ شده محتاجِ شن يداده به دسته  هیتک عادیم
 بود...

 که خوش و بش کردند، وفا گفت: یکم
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دوست دارم که  یلیکتابِ شعرمه. خ ییرونما گه،ید يهفته  کی ،یراست -
 .نیکن یخوشحالم م نیای. اگه بنیاریب فیشما و الهام جان تشر

کاناپه نشست و با  يِرو یبه سخت عادیآدرس را گرفت و قطع کرد. م لیسه
 در آن ندهد، گفت: یحالت رییکرد تغ یم یکه سع ییصدا

 دلم شاعر شده؟ زِیعز -

 يبه نشانه  يکه حالِ او را از چشمانش خوانده بود، دوباره ضربه ا لیسه
 شانه اش زد: يِرو یهمدل

 شه. یبعد چاپ م يآره، هفته  -

هم  يصورتش، رو يِاز آن سوال، سکوت کرد و دو دستش را جلو بعد
نبود  یآن آدم گریپاها و در فکر فرو رفت. د يِرا رو شیگذاشت و آرنج ها

خودش  يِ سال ها رو نیکرد. در ا یگرفت و زود اجرا م یم میکه زود تصم
سر  لیسه يفکر کردن، حوصله  قهیدق ستیصبر کرده بود. بعد از ب نِیتمر
 :ترف

من پا شم برم به  ،يبه الل بودن ادامه بد يطور نیهم يخوا یاگه م -
 برسم! المیع

 :دیکش رونیخود را از اعماق افکارش ب عادیم

 کردم! یداشتم فکر م -

 د؟یکه انقدر طول کش يکرد یفکر م یاونوقت به چ -
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 نه! ایبرم  شییکه به رونما نیبه ا -

 مبهوت گفت: لیسه

 ؟يبر يخوا یم -

 تونم خودمو بهش نشون بدم. یکه م هیتیموقع نیبه نظرم بهترآره!  -

 گفت: دیبا ترد لیسه

 چارهیب ياون جا  جلوش ظاهر نشو! دختره  ياون طور ییهویبه نظرِ من  -
 شه! یکنه، مراسمشو خراب م یکُپ م

 گفت: نانیبا اطم عادیم

 کنه. بهم اعتماد کن! ینم يکار نیشناسم، چن یکه من م ياون دختر-

****** 

 شیکنان، دست ها یمَج یپارسا اَج یطرحِ جلدِ کتابش شده بود. وقت عاشقِ
 يِجلو یلیصورتش نگه داشت، خ يِ آورد و کتاب را جلو رونیرا از پشتش ب

 خودش را گرفت احساساتش را آرام نگه دارد.

 شما... طرحِ جلدش چطوره؟ يسودازده  نمی! ادییبفرما -

ز دستِ او گرفت. رنگ جلدش کرم روشن لرزان ا يرا با دست ها کتاب
 میچراغ برق بود که س ریت کیروشن بود و اما طرحش،  یِبا توس یقیتلف
شده بودند  دهیتا پشتِ جلد کش یکتاب و حت يسو به آن سو نیاز ا شیها

 نشسته بودند.  یاهیس يها، گنجشک ها میس نیا يِ و رو
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 خوشم اومد. یلیخ رومند،ین يشده، ممنونم آقا یعال -

جذاب و با  ياو خوشنود شده بود، محو چهره  يکه از خوشنود پارسا
خاص و نوعِ  يبود، چهره  دهیکه او را د یصالبتش شد. از همان بارِ اول

بودنش را دوست  يحرف زدن و رفتار، جذبش کرده بود. محکم  و جد
دوست  یلیاش بودند. خ قهیمدل خانم ها، در سل نیا شهیداشت و هم

بشناسدش، اما به خاطر رفتار حساب  شتریتر شود و ب کیداشت به او نزد
با او  يداشت به زود میکار را نداشت. اما، تصم نیاو، جرئت ا نِیشده و سنگ

 داشته باشد!  يصحبتِ محترمانه ا

داده بود. از نظرِ  بیترت یخوب يبرنامه ها شیکتاب بود و برا ییرونما فردا
با کلماتش را دوست  بایز يبود. احساسِ قلم و باز یپارسا، او شاعرِ خوب

 نمود. یم نشیتحس شهیداشت و هم

 !شتریب يباالتر و کتاب ها يچاپ ها شاالیمبارکتون باشه! ا -

 واقع بشه. دیمن هم شما، مف يِ هم برا دوارمیممنونم. ام -

****** 

 یکه م یکسان هیبودند که او در تهران داشت. بق یتنها کسان ل،یو سه فروغ
که  یدر شهر کتاب ییدعوت شده بودند. رونما رومندین يِآمدند از سو

شد و  یم يمختصر ییرایشد. پذ یبرگزار م د،ید یآن را مناسب م رومندین
 کرد و تمام. یراجع به کتاب صحبت م یبعد کم
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گرفتن و شناساندن  ییکارها را دوست نداشت. رونما نیا ادیز خودش
کار  نیاصرار داشت، قبول کرد ا یلیخ رومندیچون ن. اما گرانیخودش به د

 نبود. یانجام شود هر چند که ته دلش راض

را  یی. تنهادیایشلوغ خوشش ب یلیخ ينبود که از جمع ها یاو آدم کال
 دوست داشت. يزیاز هر چ شتریب

به تن کرد با  یرنگ یتونیماه بود، و هوا سرد بود، کاپشن ز ياواخر د چون
رنگش را از فرق باز کرد. شالِ نسبتا  یکارامل يبه همان رنگ. و موها یبوت

شد در رژِ  یخالصه م ششیهم به سر گذاشته بود و آرا یرنگ یمشک میضخ
 یو الک ردک یاطیاحت یب یبه همان رنگ. کم يرنگ و رژ گونه ا ییهلو یلب

 طور به خودش نیآمد ا یم شیسال ها کم پ نیهم به همان رنگ زد. در ا
الك  يکه دلش برا یکند. تنها گاه یتفاوت م یبرسد. تنها بودن آدم را ب

زد و جمعه شب  یم شیشد، آخر هفته ها به دست و پاها یقرمزش تنگ م
 کرد تا فردا بتواند به سرکار برود.  یدوباره پاك شان م

تا  دیایاز او اجازه خواست به دنبالش ب رومندیخواست خودش برود، اما ن یم
زودتر بروند تا کارها  یکم نیسخت نباشد و همچن شیکردن آن جا برا دایپ

 شتریب يِ بود برا يتنها بهانه ا نیدانست اما ا یرا نم نیکنند. وفا ا فیرا رد
بود، فکر  یتیشخص بامردِ محترم و  رومندیوقت گذراندن با او! وفا چون ن

 يِنهادهاشیقبول نکردن پ يِهم برا یلیکرد و دل یراجع به او نم يبد
 دهیزحمت کش یلیچاپ کتابش خ يِ! هر چه نبود، او برادید یخوبش، نم

 بود.
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تنها  قهیچند دق د،یجذابش د تینها یب پِیکه او را با آن موها و ت پارسا
 تونه جذاب باشه؟ یزن چه قدر م هیماتش برد و با خود فکر کرد: آخه 

کرد و در  ریکه متوجه تعللش در حرکت شده بود، با نگاهش او را غافلگ وفا
 شد: رهیرنگش خ یچشمانِ آب

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 را به راه انداخت: نیزود خود را جمع و جور کرد و ماش پارسا

 یکه امروز چطور برگزار م نهیا ریکم درگ هیفقط فکرم  ستین ینه! مشکل -
 شه.

 با صداقت گفت: وفا

 ره. یم شیکارهاتون با برنامه و درست پ شهی. شما همیمطمئنا عال -

 . دییحرفِ او، خون به صورتش دو نیا از

 براتون به جا بمونه. یخوب ياز امروز خاطره  دوارمی! امدیشما لطف دار -

 رد و بدل نشد.  نشانیب یحرف خاص گریبه شهر کتاب، د دنیرس تا

را با کتاب ها و  شینشسته بود که رو يزیرو به م يا یصندل يِ وفا رو حاال
 بودند. دهیچ ییبایگل، به ز

سر و  یخواست ب یآمدند. دلش م یشد و مردم م یکم داشت شلوغ م کم
 کرد. ینم یاحساس راحت یلیجمع ها خ نیشد! در ا یصداتر برگزار م
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رفت.  یسو آن سو م نیبه کار ها بود و ا یدگیمشغول رس یحساب رومندین
بود و  دهیروز کت شلوار پوش نیالغر. در ا یبود با قد بلند و اندام ياو پسر

 ینبود. م نیناشر بود! البته، همه اش هم هم یبود. ناسالمت دهیبه خود رس
 هم باشد در چشمِ او! کیو پ کیش یخواست کم

و الهام  لیآمده بودند. فروغ و شوهرش رضا به همراهِ رهام کوچولو، سه همه
به چشمانش زده  يا رهیت يدود نکیبود که ع ستادهین اکنارشا یو... کس

شناخت. همان طور که  یحال نم نیشناخت و در ع یکه انگار م یبود. کس
امضا کردن بود، او هم محتاطانه،  يِمشغولِ دادن کتاب ها به او برا رومندین

شده  یاش جو گندم قهیکنار شق يکرد. موها یم یآن آدمِ مرموز را وارس
 يِدر ذهنش زده شد! موها يآن جرقه ا کیداشت.  يپُر يِ اما موهابودند. 

 پُر؟

به  یبه تن داشت با شلوار کتان يکتِ چرمِ قهوه ا کیکرد.  پشیبه ت نگاه
اش را از همان فاصله هم  يقهوه ا یسوخته، ساعت بند چرم يرنگ قهوه ا

 يبلند یلیکه قدِ خ نیبود. با وجود ا پیاغراق خوشت ی. بدیشد د یم
 شناسد؟  یکرد او را م یکه بود؟ چرا حس م یعنینداشت، جذاب بود. 

بود، عاقبت مجبور شد اسمش را به  دهیزده و او نشن شیچند بار صدا پارسا
 :اوردیزبان ب

 وفا! -
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 یاسمش، نگاهش را از آن آدمِ مرموز کند و داد به چشمان آب دنیشن با
و او  رندیرنگِ منتظر! تازه به خودش آمد. مردم منتظر بودند تا از او امضا بگ

دانست در او دنبال چه  یو نم بهیآدمِ غر کیها، زل زده بود به  جیگ نِیع
 گردد؟ یم یکس

او بود. چرا؟ حس ششم  یکرد اما حواسش هنوز پ یها را امضا م کتاب
 اش دوباره فعال شده بود.  یلعنت

را در آغوش گرفتند و فروغ با  گریبزرگ آمده بود. همد یسته گلبا د فروغ
 چشمان نمناك به او زل زد.

 چه قدر برات خوشحالم. -

گفت اجازه ندهد پولش را حساب  رومندیداد و به ن هیرا به او هد کتابش
 کند. 

آن ها هم امضا کرد اما گفت از  ي. برادیو نامزدش الهام رس لیبه سه نوبت
 خواهرشان. يِباشد از سو یکوچک ي هیهد نیو ا رندینگ یآن ها هم پول

 امضا کند.  ينفر بعد يکرد تا برا یرا باز م یبود. داشت کتاب نییپا سرش

را  شیاش آمد، راه نفس ها ینیکه به ب ییقطع شد. بو شیآن نفس ها کی
 بست.

از  اینفر در دن کیکاکائو! نه محال بود. مگر فقط چوب و دود... تنباکو و  يِبو
 .یبازگشت نیزد؟ نه محال بود چن یعطر م نیا
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. زیم يجلو رفت تا لبه  نیپاورچ نیکتاب، پاورچ يصفحه  يِاز رو نگاهش
نشسته بودند. انگشتان  زیم يداد، رو یچوب م يِکه بو یانگشتانِ کس

حلقه  يِآشنا بود! نگاهش کج شد و رو  شیدست چپ اش. فرم ناخن ها
تا از  دیرا گز نشییمحکم لبِ پا ش،یآشنا يحلقه  دنِ یاش نشست. با د

 اینفر در دن کیبود. مگر فقط  یهم اتفاق نی! نه، ادیایب رونیب الیخواب و خ
 او داشت؟ ياز حلقه 

 :دیپرس یآرام يبا صدا ر،ی. هنوز نه. از همان زاوردیرا باال ن سرش

 ؟ینامِ ک به -

 :دیدختر خز يگوشها يِدر هوا معلق زد و تو د،یو چرخ دیچرخ شیصدا

 .یمستوف عادِ ی. معادیم -

توانست خود را احمق  ینم گری. ددیرس انیدر همان جا، به پا ایشد! دن تمام
 عادیبود که هم اسمش م ایدن نینفر در ا کی ،يبپندارد و گول بزند! آر

 زد! یرا م یلِ او داشت، هم آن عطرِ لعنتشک يبود، هم از حلقه  یمستوف

کرد تا او نفهمد حالش را.  یاما عضالتش را سفت م دیلرز یم دستانش
که  ینگاه نیحس تر یکرد با ب یو سع دینفس گرفت. سرش را باال کش

 . ندیدارد، او را بب

 دیسف شیموها ایزد  یم يدود نکیاگر بعد از ده سال ع یبود. حت خودش
. خودش بود،  با یشانیابرو و پ يِزخم رو يشده بود. خودش بود، با آن جا

 پنهان شده بود.  ششیته ر ریچانه اش که ز يآن زخمِ رو
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: خوبم، دیتوانست نگاهِ سردش را به چشمانش نشان بدهد و بگو یوقت
 .یکه برگشت ستیسرپاام! و اصال هم مهم ن

 یمستوف عادیم يِامضا کرد. نوشت: برا شیانداخت و برا ریرا به ز سرش
 .زیعز

که تهِ اسمشان  هیندارد! مثلِ  بق یفرق هیبا بق شیتا به او بفهماند برا نوشت
 نشانده بود. زیعز کی

 برود. یمیقد يشده برود و آن زخم ها نیبود برود. آن عطرِ نفر منتظر

قصدِ رفتن هنوز  دیقرار گرفت، فهم زیم يِ ساكِ قرمز رنگ رو کی یوقت اما
 صورت او برد و لب زد: کیبه جلو خم شد، سرش را نزد یکم عادیندارد. م

 یبهت بدهکارم که به وقتش اونم ادا م گهید یکیاز قرضامه.  یکی نیا -
 کنم!

در  یعنی. تازه توانست نفس بکشد! یخواستن ندیناخوشا يِ ! بو رفت. بورفت
 نفس زنده مانده بود؟ یب قه،یچند دق نیا

توانست فکرش را جمع کند!  یکرد. نم یحواس امضا م یکتاب ها را ب یِباق
 نبود. یشدن گریبار د نیا

 یچون وقت لیدانست چرا و به چه دل یمتوجه حالِ او شده بود. نم پارسا
 جا نبود. نیآمد و آن طوفان را به پا کرد، حواسش ا عادیم

 آورد: وهیآب م وانیل کی شیبرا
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 آد سرجاش. یبخور! حالت م نویا ایب -

گرفت!  یم ی. او هم داشت از آبِ گل آلود ماهگریزد د یحرف م یخودمان
کار را انجام بدهند! از آبِ گل  نیخوب بلد بودند ا یلیبه نظر وفا، مردها خ

 کردند! یسواستفاده م یلیآلود خ

 شد: کشیگذشته بود که پارسا نزد یقیدقا

 از اون محشراشو بخون براشون. یکی -

 شِیبلرزد و حالش پ شیصدا دیترس یچه وقتِ شعر خواندن بود! م حاال
جوره خود را وا  چیه دیرفت! نبا یخواند هم لو م یلو برود! اما اگر نم عادیم
 د،یبه خانه رس ینبود. وقت شیداد. ده سال وا نداده بود و االن هم جا یم

 !داد یتوانست خود را لو م ینشست و تا م یم شیها یکنار شمعدان

او، سقوط  ستادنِیا نیاما با ا عادی. دِل مستادیگذاشت و ا زیم يِ را رو دستش
 دیپوش یخوب م شهیو خوش پوش شده بود. هم پیکرد. چه قدر خوش ت

کرده  یخوشگلش را کارامل یمشکل يِبود. چرا موها گرید زیچ کیاما االن، 
 موها هم جذاب بود.  نیبود؟ هرچند با ا

 چشم دوخته بودند: شیکه مشتاق به لب ها یتیکرد به جمع ینگاه وفا

 خونم. یاز شعرهام رو براتون م یکی -

را  شیکلماتِ غم زده اش ماندند. صدا دنیدست زدند و منتظر شن همه
 صاف کرد:
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 دوزم یم میرا به شعرها خودم

 ام را نشکافد ییتنها یکس تا

 ست یشعر چسب زخم هر

 پنهانم را يدردها تا

 کند درمان

 میآ یم رونیحرف ها ب يبالالبه  از

 یهست يا هیتنها سا تو

 یکیدر تار که

 دهد یدست تکان م میبرا

 کنم یقلب شکسته ام را جمع م يها تکه

 گردم... یبه شعرم باز م و

 فرد) يتقو می(شاعر:مر

 یبود که به گوشش م نیدست و تحس يرا بست و بعد از آن صدا کتاب
 را دوست دارند... شی. خوشحال بود که شعرهادیرس

 و ماتش کرد: شیدر جا ک ،ییکه صدا ندیبنش شیدوباره سر جا خواست

 سوال ازتون دارم خانم ملک زاده. هی -
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حق  د؟یایآمد؟ چرا در ن یحال در م نیزد. چرا به ا یتند تند م قلبش
قلبش تند تند  یکم د؟یایحال ها در ب نیبه ا ینداشت بعد از ده سال، کم

بعد از  یاطیاحت یب یداشت کم یبی! مگر چه عندازدیغوغا راه ب یبزند، کم
 سال ها!

 اش کرد که بپرسد: یسر حال دییکرد. با تا یبود که منتظر نگاهش م عادیم

 د؟یچرا اسم کتاب رو سودازده گذاشت -

گفت تا بداند! تا بفهمد در  یدانست م یدانست؟ باشد، اگر نم ینم یعنی
 مده!ده سال، چه بر سرش آ نیا

شعرها  نیا میاز زندگ يدوره  هیگذاشتم چون تو  لیدل نیاسم رو به ا نیا -
 بود...  ختهیرو نوشتم که حالم آشفته و به هم ر

 شم. یم تمیتنه قربونِ آشفتگ هیدر دل گفت: خودم  عادیم

اش نشست. مردم کم کم عزم رفتن کردند. اما  یصندل يدوباره رو وفا
 :دیپرس لیبودند. سه ستادهیهنوز همان جا ا عاد،یو الهام و م لیسه

 م؟ینر عاد؟یم -

 کیگفت و  یبه وفا م ییزهایکه چشمش به پارسا بود که داشت چ عادیم
 کرد، گفت: ینگاهش م يطور

 .میر یم گهید قهیچند دق -

 فرصت را مناسب شمرد و گفت: پارسا
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کم راجع به شعرهات با هم صحبت  هیو  میقهوه بخور هی میشه بر یم -
 م؟یکن

به  يدیشد ازیکه دوست داشت زودتر ازآن جا فرار کند و هم چنان ن وفا
. بلند شد و به همراهِ او از آن جا خارج شدند. نگاه رفتیقهوه داشت، پذ

در مغزش زده  يسوار شد، تلنگر یبه دنبالش بود. وقت نیتا دِم ماش عادیم
 .میبا هم حرف بزن دینشده با ریشد:  تا د

 االتیخ یچه کس يِدر سر دارد. اما برا یاالتیکرده بود پارسا خ حس
 !ش؟یوفا يِکه مالِ او بود؟ برا یکس يِ داشت؟ برا

****** 

 شانیذهنش پر یداشت وقت دهیرفت اما چه فا یبه کافه نم ییبار تنها نیا
 و نه اصال در آن فضا بود؟ دیگو یپارسا چه م دیفهم یبود و نه م

 گفت: یامروز م ییاز شعرها و رونما جانیبا ه پارسا

که اومده  ییخوب برگزار شد. کسا یلیبود. خ یعال زیخداروشکر همه چ -
شو خونده  ییاز شعرهات خوششون اومده بود! همون جا چندتا یلیبودن خ

 بودن و ...

مسخره  يو تنها لبخندها دیگو یچه م دیشن یم انیخط در م کی
شد.  یزد اما نم یزور هم م د،یایخواست سر عقل ب یداد. م یم لشیتحو

 برود...  گرید ستیآدم برگشته بود و معلوم بود قرار ن نیبعد از ده سال، ا
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کرده بود. هم طرز حرف زدن و رفتار هم  رییکرد چه قدر تغ یفکر م داشت
 رییهمه تغ نیمثلِ او، ا یندارد کسکرد امکان  یفکر م نی. بعد به ايظاهر

 دیکردن است. هر چه بود و نبود، چرا با يها نقش باز نیبکند. حتما تمام ا
 کرد؟  یبه او فکر م

بود. هنوز  شیافتاد که کنار پا یآمد و به ساك قرمز رنگ نییآرام پا نگاهش
 چه بود؟ قایدق يبود! منظورش از بدهکار دهیداخلش را ند

 وفا؟ تیتو زندگ یکن یکار م یچ قایدق -

نه پارسا از آن آدم  ،یعنیهم بکند!  یتوانست اعتراض یبود وفا و نم شده
 کار را بکند.  نیآمد که ا یجنبه بود و نه از او بدش م یو ب تیترب یب يها

 .یکنم و خب... زندگ یم سیتدر -

 لبها نشاند: ياش را رو یلبخند کوچک اما واقع پارسا

 عشق باشه؟ هیتونه  یتونه باشه؟ مثال م یم یچ قایدق ،یاون زندگ -

 یی. پارسا از آن مدل آدم هاامدیکرد اما ن یآمد و روترش م یبدش م دیبا
بعد  دید یبه او داشت  و حاال بد نم یاول حس خوب داریبود که در همان د

 ! به او اعتماد داشت.دردیدر و آن در بگو نیاز ا یبا او کم ییاز چند ماه آشنا
بود که نظرش  دهیداز او ن يا یتیشخص یب ایمدت رفتار بد و زننده  نیا

ناشر و دوست، بعد از مراسم  کیتواند به عنوان  یعوض شد و فکر کرد م
 با او صحبت کند. یکتابش کم ییرونما

 ندارم! میکه مربوط به عشق بشه، تو زندگ يزیچ چینه متاسفانه من ه -
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 دینشده بود. شا یروز عاشق کس نیپارسا راحت شد! خوب بود که تا ا الِیخ
 . دیایآمد وفا هم از او بدش ب یتوانست او را عاشق خود کند؟ به نظر نم یم

تو  دیشا یعنیسن عاشق نشدم.  نی. منم تا امیتفاهم دار هیقض نیپس تو ا -
 ن،یوندنکردم م یاومدن و رفتن که فکر م ییکسا هی یو بچگ یعالم جوون
 اما خب... 

 کیتکه ک کیوفا و قهوه تركِ پارسا را آوردند. پارسا  يِاسپرسو ي قهوه
 هم سفارش داده بود. یشکالت

 يروزها نیدر ا شیاز دستانش را دورِ فنجان حلقه کرد تا از گرما یکی وفا
 ماه، لذت ببرد. يد یِانیپا

روزها بود.  نیآمد و او رفت، هم شیآن اتفاقات پ یهم وقت شیسال پ ده
 ماه!   يد یانینحس پا يروزها نیهم

 دوباره گفت: پارسا

و  يتو خودت شاعر نی. ببهیزیهر چ يوجود يبه نظرِ من عشق الزمه  -
چه قدر فرق داره با  ،یگ یرو م يشعر هیبا عشق و عالقه  یوقت یفهم یم

که فقط  یبگ يزیچ هیو  یکار نداشته باش نیبه ا يعالقه ا چیکه ه یوقت
 یم هیاز جون و دل براش ما ،يتو به شغلت عالقه مند یوقت ای! یگفته باش

به خودت  یتون یم ،ياری یو کم م یش یکه خسته م ییوقتا یو حت يذار
 کشم! یوقت ازش دست نم چیکارم و ه نیمن عاشقِ ا یبگ

 او، جواب داد: يِحرف ها یسکوت و حالج یبعد از کم وفا
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وقتام  یکنه و البته، گاه یرو آسون م يزیکامال درسته. عشق هر چ نیا -
 سخت! 

 گفت: د،یبگو يگرید زیقبل از آن که وفا چ پارسا

اون  ،یازش دست بکش يمجبور یول یهست يکار هیعاشق  یمثال وقت -
 شه! یسختت م یلیوقته که خ

 يف هاکه پارسا حر نیسرش را تکان داد و فنجان را باال آورد. با ا وفا
 یم ياریپرت کردنِ حواسش تالش بس يِ بود و برا دهیکش شیرا پ يدیجد

 شیخوردند و برا یدر ذهنش وول م نیشیپ يکرد، اما هنوز هم آن فکرها
 دادند که به آن ها توجه کند! یدست تکان م

به خانه برگردد چون فردا  دیماندند، وفا گفت با گرید یکه کم نیاز ا بعد
 .رفتیتعارف پذ یرساند وفا هم ب یبه سرکار برود. پارسا گفت او را م دیبا

. بعد کاپشن و شال را در دیهوفِ کشدار کش کیاول  د،یبه خانه رس یوقت
 بود. امدهیکاناپه. هنوز از شوك در ن يآورد و خود را پرت کرد رو

عجب اش چه قدر او را مت یآدم، تا به االن در زندگ نیفکر کرد که ا نیا به
 کند! یکرده و هنوز هم م

 گذرد! یشان گرفته تا االن که سال ها از آن روزها م ییهمان زمان آشنا از

 نییسردرد به سراغش آمد. با دو دست، سرش را گرفت و به سمتِ پا دوباره
 خم شد:
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 يچرا اومد ؟ییهمه تنها نیچرا االن؟ بعدِ ده سال؟ بعدِ ا ؟يچرا اومد -
 آخه؟

ساكِ  شِیدم کرد. نگاهش پ یکه از آن حال خارج شود، دمنوش نیا يبرا
 ندیخواست آن را بب یشد. هم م یکرده بود و از آن کنده نم ریقرمز رنگ گ

کارِ  نیتر ی! منطقندیو هم نه. دستِ آخر، از جا بلند شد تا درونش را بب
 ندازدشیب ندیدرونش را بب ينداشت بدونِ آن که محتو یلیممکن بود! دل

 ر!دو

که داخلش بود،  يزیچ دنیساك را گرفت و از هم بازش کرد. با د يلبه  دو
 کرد! رینفسش در گلو گ

بهت  گهید یکیاز قرضامه!  یکی نیحرف او در شهر کتاب افتاد: ا ادِی به
 کنم! یبدهکارم که به وقتش اونم ادا م

 را بست. نم اشک را در آن ها حس کرد. چشمانش

 ؟یکن یکار م یبا من چ يتو دوباره دار عاد؟یم یکن یم يکار دار یچ -

خودش را  يِجلو یلیآورد. خ رونیرا از ساك ب یبرد و گلدان شمعدان دست
هم کرد  یشمعدان نیگرفت امشب نترکد. آمدن محالش بس نبود، ا یم

 جانش؟ يِبال

 اضافه کرد: یمیقد يِها یرا به شمعدان دیجد یشد و شمعدان بلند

 .میدار دیعضو جد هیاومده!  یک دینیبب -
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 کرد و افزود: یمکث

 باشه، برام قابل احترامه. یهر چ یاون آدمه... ول ي هیهرچند، هد -

پنجره رفت. پرده را کنار زد و  يِبرداشت و به سو زیم يرا از رو دمنوشش
... و او دیبار یم يزی. کوچه خلوت بود. داشت برف رستیرا نگر رونیب

 برگشته بود.

****** 

 ) www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی(ساخته و ته

رفت.  یافتاد. مرتب به شرکت م یروال م يداشت رو زشیم همه چک کم
 د،یجد عادیاز عملکرد و برخورد م انیشا يآن جا، از جمله آقا یمیافراد قد

او،  يوفقه  یانگشت به دهان مانده بودند. بعد از چند هفته کار و تالشِ ب
اومده!  اشبه ج گهید یکیانگار پسرت رفته و  -به پژمان گفت:  انیشا يآقا

 قیو دق تیبا درا ریمد نیکجا و ا تیمسئول یب يِدررو رکاریاون آدمِ از ز
 کجا؟

 یبه پسرش افتخار م ز،یبود. با وجوِد همه چ دهیپژمان دوباره به خود بال و
را  نینداشت، اما حداقل شهامت ا یجالب يکه گذشته  نیکرد. با وجود ا

 بسازد! یخوب ي ندهیداشت که آ

رنگ خانه  یمحبوبِ توس يکاناپه  يِ تک و تنها رو یآن هفته، وقت ي جمعه
او در فکر و قلبش بود اما  شهیاش لم داده بود، به او فکر کرد. هرچند، هم
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 ،یشد. نفسش را از سر دلتنگ یپررنگ تر م یلیوقت ها مثلِ حاال، خ یبعض
 کرد: کیشل رونیب

خوشگلت رو نوازش کنم.  يتونستم اون موها یتا م يجا بود نیکاش ا -
 من. شِیپ ،يجا بود نیکاش ا

 دارشانینسکافه برگشت. چندهفته از د وانیل کیآشپزخانه رفت و با  به
 یگذشته بود. بعد از آن روز با خود روزها فکر کرده و کلنجار رفته بود. نم

را  دهیمدت کش نیکه در ا یبکند و تمام زحمات یخواست حرکت اشتباه
که او  اندبرس جهینت نیبود تا وفا را به ا یحرکت اشتباه کاف کینابود کند. 

! حاضر بود از ستین شیب يتظاهر ز،یهمان آدمِ سابق است و همه چ
از دست ندهد!  شهیهم ياحمقانه او را برا يخفه شود، اما با کار یدلتنگ

که  نیبه ا دیداشت. ام دیبود که نداشتش، اما ام یحاال هم نداشتش، ده سال
 دارد. یشانس

نشده،  شیدایدور و برش پ گریتمام د ياو وقت داده بود. سه هفته  به
له له زده بود، اما خود را نشان نداده بود. زمان  دنشید يِسراغش نرفته و برا

 . دیایداده بود تا با آمدنش کنار ب

ها را آماده کند و کم  نهیقدم را بردارد. زم نیامروز، وقتش بود که اول اما
 سازد. کیکم، خود را به او نزد

 عصر. یحوال بایآن جا بود. تقر گریافتاد، دو ساعت د یاالن راه م اگر
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از دلِ خاك، سر بر  یمیدر آن خانه توقف کرد، خاطرات قد يِجلو یوقت
 ندیجا آمده بود تا آن دختر را بب نیکه به زورِ مادر به ا يبار نیآوردند. اول

 نیاش دل کنده و به ا یکه از تهراِن دود و دم نیداشت. از ا ادیخوب به را 
شده بود و  دلخورآمده،  یمیقد يسالم و خانه ها يشهرستان کوچک با هوا

 یدهات یِدختر شهرستون هیمامان توقع داره من با  یعنیگفت:  یبا خود م
 ازدواج کنم؟! عمـــرا!

به سمتِ  رد،یچنگش بگ نیخودِ آن موقعش را ب ي قهیخواست  یم دلش
اون دختر  ي دهیگند يِ تارِ مو هیخود بکشاندش و در صورتش بکوبد: 

! نیزم يرو يارزه به همه دخترا یم ،یزن یکه ازش حرف م یشهرستون
شود و  دهیکوب واریاش، پرتش کند عقب که به د نهیبعد بکوبد تختِ س

 !هی! چه قدر فرومايمق بود: تو چه قدر احبزند ادیدوباره فر

از صاف بودنش مطمئن شد؛ زنگ را فشرد.  یو وقت دیاش کش قهیبه  یدست
کردند و  یاستفاده م یمیقد فونیبعد از گذشِت سال ها، هنوز از همان آ

او آمده و در را به  دندید یاش نکرده بودند. چه بهتر. بهتر که نم يریتصو
 کردند! یباز م شیرو

حوض  نیکنار هم اط،یح نی. در همدیکش یقیکه شد، نفس عم اطیح وارد
 برگ و بار... یب اطِیح نِیبود. در هم دهیبود که او را د

خانه چشم دوخت تا آن دختران  يدور، به در ورود يسال ها الِیخ به
 اومده! عادی: داداش مندیبپرند و بگو رونیفوضول، از آن ب يِ دوقلو
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توانست  یم یبود که به سخت یکه در را باز کرد آن ها نبودند. کس یکس اما
 بشناسدش! 

 راتییو با آن تغ اهیس يدود نکیرا از پشتِ آن ع عادیتوانست م یهم نم او
اش را  یشناختش، چادر گل گل یچشم تنگ کرد. اما وقت یبشناسد. کم

 گرفت. نفسش بند رفت.  شیچنگ ها نیمحکم ب

 سالم. -

. دیاش بلند شد و محکم خود را به قفسه اش کوب نهیس يشه از گو قلبش
 بود؟  عادیواقعا م

 یحال افتاده بود و بلند نم یتوانست حرف بزند. زبانش در دهانش ب ینم
 شد. 

 دختر؟ يشد، اشرف در را باز کرد: کجا موند یعاطفه که طوالن آمدنِ

 وانیا يپله ها روبرو نییپا اطشان،یکه وسطِ ح یپیمرد خوشت دنِید با
 بود، ماتش برد. ستادهیا

 ... عادیسالم مادر. منم، م -

 یآمد و در را با ب رونیاز حدقه در آمده، از خانه ب يبا چشم ها اشرف
 تر نگاهش کرد. قیجلوتر رفت و دق یپشت سرش بست. کم یحواس

شان شد. عاطفه ماتِ او، خود  رهیرا از چشمانش برداشت و خ نکیع عادیم
 يِ کرد! چه قدر دلش برا یرا به ستونِ کنارِ پله چسبانده و لب از لب باز نم
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آدم تنگ شده بود... چه قدر هنوز دوستش داشت... چه قدر در حسرتِ  نیا
 مرد...  یاو م ينگاهِ عاشقانه  مین

 زودتر از او به خودش آمد: اشرف

  ؟یبرگشت یک ؟یسالم پسرم... خودت -

 بدهد که اشرف گفت: یخواست جواب عادیم

داخل. قدم سرِ چشممون  میبر ایباال پسرم... ب ایب ؟يستادیچرا اون جا وا -
 !یگذاشت

توانِ  شیو اشرف وارد خانه شدند اما عاطفه هنوز همان جا بود. پاها عادیم
کنار ستون سر خورد و  ی. به آرامدیتحمل وزنش را نداشتند. زانوانش لرز

 شکرت. ایشته.. خدالب زد: برگشته... اون برگ

کرد و با  یم یدر دل خوشحال خت،یر یم ياو چا يهمان طور که برا اشرف
پسره برگشته! خدا باالخره دعاهامو  نیشه ا یگفت: باورم نم یخود م

 ... دیشن

وفا کرده بود، عذاب وجدان گرفته و  یِکه با زندگ يهم بعد از آن کار او
کرده  دایاو پ يبرا یخودش شوهر خوب الِیداشت. به خ یافسردگ یچند سال

جفا را در حقِ  نیبدتر دیو سر و سامانش داده بود، اما بعد از آن اتفاقات فهم
کم به آن ها سر  یلیمثل وفا کرده! بعد از آن اتفاقات، وفا خ يآزار یدخترِ ب

با او رو به رو شود...  گریخواست د یدانست! نم یرا م لشیزد. اشرف دل یم
 کرده بود! ياش قمار بد یبا زندگ که یبا کس
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 آن سو تر نشست: یگذاشت و کم عادیم يِرا جلو استکان

 یاز کس گهیو د یشد که رفت یچ هویپسرم! آخه  میدلتنگت بود یلیخ -
 ؟ینگرفت يخبر

که  يبد يدانست گفتن از آن سال ها و آن روزها یسکوت کرد. نم عادیم
نه؟ اما مجبور بود سربسته  ایزن دارد  نیبه حال ا یپشت سر گذراند، فرق

 یشد ب یو نم اوردیجا آمده بود تا ادب را به جا ب نی. او به ادیبگو ییزهایچ
 بنوشد! يو چا ندیحرف، فقط همان جا بنش

 طور شد مادر.  نیا طیشرا -

 :دیبا هم صحبت کردند که اشرف از وفا پرس گرید یکم

 ن؟یبا هم حرف زد ؟يدیوفا رو د -

 سر تکان داد. عادیم

 با ذوق گفت: اشرف

 آره؟ نیکرد یپس حتما آشت -

بودند؟ نبودند! هر چه بودند نه قهر بودند و  یقهر بودند؟ نبودند؟ آشت مگر
 تر به قهر...! کینزد دیدو کلمه! و شا نیا نیبودند ب يزیچ دی. شاینه آشت

جا و با شما صحبت کنم.  نیا امی. گفتم اول بمیفرصت نشد صحبت کن -
 ستن؟یاهللا خان ن تیهدا
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! دیکن یمشکالتتون رو هم با وفا زود حل م شاالیپسرم. ا يکرد یکار خوب -
 بشه. داشونیاالناست پ رون،یرفتن ب

تا به شوهرش  دیوقت، زنگ به صدا در آمد. اشرف زود از جا جه نیهم در
رفت، عاطفه هنوز  رونیاز خانه ب یآمده! وقت دارشانیبه د یچه کس دیبگو

 آن جا نشسته بود. 

 .يچا یم نیجا نش نیپاشو برو داخل! ا -

آمد.  یدر دست، داشت به سمتِ پله ها م ينان بربر کیاهللا خان با  تیهدا
. اما دیرا بگو زیهمه چ یکرد با چرب زبان یاشرف او را نگه داشت و سع

 انداخت: ابروانش نیب دیشد یاو، اخم يِحرف ها دنیهمسرش با شن

 جا؟  نیپاشده اومده ا یهمه وقت واس خاطرِ چ نیبعد ا -

مهمونمونه.  شمون،یجان! پسره بعد از سال ها اومده پ تیزشته هدا -
 اخماتو وا کن.

 شه که به روش بخندم! ینکرده با دخترمون. نم ينه خانم. کم کار -

 زد: یهمچنان زور خود را م اشرف

کنم. انقدر آقا شده که نگو!  یدرست م زویگه همه چ یآقا... م مونهیپش-
 نکن گناه داره! یباهاش تلخ

 آرام تر شده بود: یاهللا خان کم تیهدا

 دختر ما گناه نداشت؟ -



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 361

چرا نداشت، داشت... اونم داشت. هر دوشون گناه داشتن. آقا، اخماتو وا  -
تا چندوقت  نایهم نباش. ا يجور نیا یگم باهاش بگو بخند کن ول یکن. نم

 شه؟ یکه بده م هیهم، اونوقت ک شیگردن پ یدوباره برم گهید

 یِنسبتا راض يچهره  یحرف ها شوهرش را در فکر فرو برده بود. وقت نیا با
 گفت: د،یاو را د

داخل  میبر ایب ا،ی. بنییپا ياریارزش خودتو ب دیآقا. نبا يشما پدر دختر -
 جان. تیهدا

اهللا خان که در اول اصال از آمدنِ  تینمود. هدا یگونه همسرش را راض نیا
 ياو، تا حدود يحرف ها و اخالِق آقا منشانه  دنیاو خوشنود نبود، با شن

 یتنها زندگ بیخواست دخترش در آن شهرِ غر یموضع داد. دلش نم رییتغ
 هرگفت حاضر است  یمرد که آمده بود و م نیبهتر از ا یکند. چه کس

قول شرف  ش،یکه برا يشبخت کند؟ مردالزم است بکند تا وفا را خو يکار
 بود؟! دهیخورده و دستش را بوس

را زدند، عزم رفتن  شانیآن ها ماند و حرف ها شیپ یاز آن که مدت بعد
 نکن پسرم.  دمیاهللا خان گفته بود: ناام تینمود. هدا

در  يرا به پا کرد. اشرف و شوهرش در آستانه  شیخانه آمد و کفش ها از
 بودند تا بدرقه اش کنند. ستادهیا

 داخل، سرده.  دییشما بفرما -
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آمد  نییکرده و به داخل برگشتند. از پله ها پا یو شوهر با او خداحافظ زن
آن روز ها  ادی! ستادیکه کنارِ حوض نشسته، قلبش ا یکس دنِیکه با د

 جا نبود!  نی... نه، او که ادید یحوض م نیکه وفا را کنار ا ییافتاد... روزها

. اگر االن در دیکش ینفس راحت عادیچرخاند. م شیسرش را به سو عاطفه
 دنشیدر آغوش کش يتوانست خود را برا ینم د،ید یحال وفا را م نیا

 کنترل کند.

 ن؟یر یم نیدار -

 بله... -

عطرش را  يِآمد. باد بو شیآرام به سو يکنار حوض برخاست. با قدم ها از
 اش آورد. چشمانش را بست و بو کرد. ینیب شیتا پ

 برم. دیمن با ن،یندار ياگه کار -

 کارتون دارم... -

 اش شد. رهیپرسشگر، خ يبا چهره ا عادیم

 درسته؟ نیگرد یدنبالِ وفا م -

 مثبت تکان داد. يرا به نشانه  سرش

 عوض کرده؟ یکه خونه اش رو به تازگ دیدون یم -

 بله... -

 .نیکن داشیتونم کمک کنم پ یمن م -
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 ینداشت و، م لیرا سه دشیاش شد. آدرس خانه جد رهیمردد خ عادیم
هم  دینخواهد داد! شا لیاو برگشته آدرس را به سه دهیدانست االن که فهم

 با اجبار... یداد ول یم

خواست که برود به  یخواست. م یخواست اما آدرسش را م یرا نم نیا
 . که... که...دارشید

 يِ دفاع، جا یب يِ سه نقطه ها نیکه بعدشان سه جمله آمده، ا ییکه ها نیا
 شانیکه اول هردو ی... کلماتستیاند که مجاز به گفتنشان ن یکلمات یخال

که پشت سه نقطه پنهان شده اند...  يآمده... کلمات ممنوعه ا "ب" ک،ی
 یکرده اند. چه طور ممکن است بعض وانهیکه ده سال است او را د یکلمات

 ندازند؟یکلمات، ان قدر قدرت داشته باشند که بتوانند آدم را از پا ب

 باشه. -

 انیجرئت ب یکه حت یبودندش به هم. کلمات ختهی. آن کلمه ها رنیهم
 خودش هم نداشت! شِیکردنشان را پ

 لبخند زد: يروزیبا پ عاطفه

 .نمتونیبیم امیآم تهران و م یم گهیچند روز د -

بود که بفهمد دارد  امدهیهنوز حالش به جا ن ،یعنیداد!  یسر تکان م تنها
 کند! یم یچه غلط

 یچه قدر هم که عوض شده بود، هر چه قدر هم که آدمِ خوددار و منطق هر
 "که یو چهارساله. گاه ستیشد آن پسركِ تخسِ ب یم یو ... شده بود، گاه



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 364

 نیا  ".افتی یاو نم یِخال يِجز جا يزیزد و چ یاو به سرش م يهوا
 خوانند! یبود. اصال عشق و منطق که با هم نم یعاشق تیخاص

که شد، زمزمه  نشیزد. سوار ماش رونیرا به او داد و فورا از آن جا ب کارتش
 نیشه.  اما بب یم یمعن یدلبرکم، منطق برات ب یعاشق بش یکرد: توام وقت

داشتنت، عشق و منطق رو با هم همراه  يِکه برا يکار کرد یبا من چ
 کردم...

****** 

 یخواست مثل تهران یبود. م دهیکرده و به خود رس کیو پ کیش یحساب
 !دیایبه چشمانِ مخمور او ب دیباشد. شا کیها، با کالس و ش

زده بود. و چه بد که الك  رهیبه رنگ قرمز ت یرا برنزه کرده و رژ لب صورتش
 قرمز هم زده بود.

 نیا يکند. وفا برا دایوفا توانسته بود آدرس خانه اش را پ يعمه  قیطر از
به نامش زده بود را فروخته و  عادیکه م يتر به فروغ باشد، خانه ا کیکه نزد

 هیگفتند مهر یکرد، اما وقت یبود. اول آن خانه را قبول نم دهیآن جا را خر
 . رفتیاش است و حقش، پذ

با او قرار  ییبخواهد جا عادیتماس گرفت و قبل از آن که م عادیبا م عاطفه
که از او داشت،  یبگذارد،  آدرس خانه اش را خواست. او هم طبق شناخت

 و به خانه دعوتش کرد. دیند یمانع
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 دهیجوجه و کوب رونیدوست دارد، از ب ییدانست او چه غذا ینم چون
و تنها بود، مجبور شده بود غذا  بیکه در آن کشور غر یسفارش داد. وقت

 حیدانست، ترج یاو را نم ي. اما امشب چون ذائقه ردیبگ ادیدرست کردن 
 .ردیبگ رونیداد از ب

 دهیمهمانِ تازه از راه رس يِ خانه که به صدا در آمد رفت تا در را به رو فونیآ
 اش باز کند. 

فرصت بعد از ده  نیداشت. ا يادیز االتیشب، خ نیا يدر سر برا عاطفه
کرد.  یصورت از آن استفاده م نیبه بهتر دیآمده بود و با شیپ شیسال برا

بزرگ تر از  يعقده ا یعنیمالِ او بشود...  عادیشد که م یشد، اگر م یاگر م
 اش بود؟!  به خدا که نبود. ینداشتنِ او در زندگ

اه خود را هم به همر نشیریکه به داخل قدم گذاشت، عطر گرم و ش عاطفه
که آن  ياو متعجب شده بود. آن زنِ ساده ا ي افهیو ق ختیاز ر عادیآورد. م

زن کجا؟ انگار دو آدمِ  نیبود کجا و ا دهیاهللا خان د تیهدا يروز در خانه 
کوتاه از او وارد شد. و به  يباال انداخت و با فاصله ا يمتفاوت بودند! شانه ا

رسد اما  یرود، ان قدر به خودش م یم رونیب یفکر کرد که حتما وقت نیا
 چرخد! یدر خانه ساده م

 عاطفه جان. يخوش اومد -

جان عاطفه را  نیجان را بست به ته اسمش، اما هم نیادب ا يِاز رو عادیم
 دارم؟ یباهاش شانس یعنیتا اوج باال برد و با خود گفت: 
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و  دیفس ،یرنگِ توس بیدهانش باز ماند. ترک د،یکه خانه او را د عاطفه
 شده بود! يخارق العاده ا زیچ یمشک

 چه قدر خونه ات قشنگه! -

کرد. امشب،  یراحت با او رفتار م یلیخ دیبست. امشب با یجمع نم گرید
 بود! شیبرا یشبِ خاص

 ؟يخور یم ی. چارمیب يزیچ هیتا من برات  نیممنون. بش -

 کرد، گفت: یکوتاه و تنگش را باز م يپالتو يِهمان طور که دکمه ها عاطفه

 شه لباسامو عوض کنم؟ ی! ميخور یخودت م یهر چ -

 رفت، به اتاق ها اشاره کرد: یهمان طور که به آشپزخانه م عادیم

 آره، راحت باش.-

عطرش در  يِزد مختص به اوست. بو یشد که حدس م یوارد اتاق عاطفه
 گرفت:  یقیزد. دم عم یاتاق غلت م

 هوووم... چه قدر خوش بو.-

به اتاق انداخت.  یاجمال یتختِ او گذاشت و نگاه يِ را در آورد و رو شیپالتو
 زشیتختِ ترتم دنِیکه در سر و با او داشت، با د ییدلش از تصور فکرها

شب، مالِ او  کی يِشده برا یشد که حت یشد؟ م یم یعنیضعف رفت. 
 باشد؟
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ها در ظرف بود. نسکافه ها را  تییسکویب دنیدر آشپزخانه مشغول چ عادیم
جذبِ بدن.  یمشک یشرت یبود، ت دهیهم آماده کرده بود. او هم خوب پوش

 ...دیسف نگِیر ،یمشک یِساعت بند چرم

 دست باال زده بود. کی ،یرا هم معمول شیموها

 زیم يکه آن را رو نیببرد. هم ییرایرا در دست گرفت تا به پذ ینیس
در  ز،یبه سمتِ م دهیآمد. همان طور خم رونیگذاشت، عاطفه هم از اتاق ب

 خشک شد!  شیجا

 یقرمز رنگ، با شلوارِ جذب يِحلقه ا نیتاپِ آست کیبود که با  عاطفه
 بود! ستادهیچند قدم، مقابلش ا يبا فاصله  ،یمشک

 ناخن ها. يافتاد. آن ها هم قرمز بودند. سر خورد رو شیبه لب ها نگاهش
 یتمام نشدن يقرمز ها نیخواستند ا ی! آن ها هم... چه از جانش میلعنت
 اش؟  یزندگ

کرد جو را از آن حال  یفرو داد و به خود آمد. سع یدهانش را به سخت آب
 خارج کند.

 .يدیبخور. تازه از راه رس يزیچ هی نی....بشایب -

آب  ریکه فرار کند، خود را به آشپزخانه برگرداند! ش نیا يرا گفت و برا نیا
آمد! از آن  یحال در م نیاز ا دیگرفت. با رشیرا باز کرد و دستانش را ز

 فکر! آن فکرها... 
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بازوها.  يِغلتان رو ي. ناخن هادیرا بست و لبان کوچکِ قرمز را د چشمانش
 یبا خودش م دی. بادیکش یقیشانه ها. نفس عم يِشده رو ختهیفرِ ر يموها

ده سال به خودش آمده بود؟ چطور دوام آورده بود؟  نیآمد! چه طور در ا
 توانست.  یحاال هم م

آب را بست و با خود فکر کرد: آخه چرا قرمز؟ قرمز رنگِ اونه، فقط  ریش
 یم یآد. به اون دلبرك دوست داشتن یاون... فقط به اون لبا و اون انگشتا م

 آد.

 که... ستادهیآن جا ا قهیچنددق دینفهم

از پشت دورش حلقه شد. عاطفه گونه اش را چسباند به پشت کتفِ  یدستان
 :دیبو کش قیاو عم

 دم! یلحظه جون م نیا يِده ساله دارم تو آرزو-

و  دیبه خودش امد و دستانِ او را از دورش باز کرد. به سمتش چرخ عادیم
 .قیدو دست گرفته بود، نگاهش کرد. عم نیهمان طور که مچ دستانش را ب

توانست داشته باشد را به  یاش م یکه در زندگ ینگاه نیمعصوم تر عاطفه
 چشمانِ مخمورِ او دوخت و لب زد:

 پسم نزن، من... من... دوست دارم. -

که برقِ اشک در  يشده ا شیآرا يکرد. به آن چشم ها یفقط نگاه م عادیم
 .دیرقص یآن ها م
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مچ دستش را با قدرت از چنگِ او در آورد و جلو رفت تا با تمام عشق  عاطفه
بار  نیرا دوباره از مچ گرفت و ا شیدست ها عایکه م ردشیدر آغوش بگ

 هوا  نگه داشت: يرو

 نکن! اشتباهه.. -

 گفت: يبا لحن دردآلود عاطفه

 عاد؟یم یکه ده ساله تو قلبم نسبت بهت دارم؟ چ یاشتباهه؟ عشق یچ -
 اشتباهه؟ عشق

نشان ندهد،  يگرفت واکنش بد و تند یخود را م يِجلو یلیکه خ عادیم
 جواب داد:

 یکنم تمومش کن... نم یاشتباهه! خواهش م یچ یدون یخودت خوب م -
 شکسته بشه. نمونیخوام حرمتا ب

 يِ و رو دیکش رونیاو ب يانگشتانِ مردانه  نیاز دستانش را از ب یکی عاطفه
 اش گذاشت: نهیس يقفسه 

 بزنم که فقط با تو باشم... فقط تو بخواه. زمیحاضرم از همه چ -

چشمانش را  عادی. مدیتر کش نییباز لباسش را پا ي قهیبا دو انگشت  و
 بست و سر چرخاند.

 خود چرخاند: يِاو گذاشت و به سو يگونه  يِدستش را رو عاطفه

 شب باشه. هی يِ قط برااگه ف یازم لذت ببر... باهام باش. حت ن،یمنو بب -
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بلند  ي. صورتش را از دستِ او خالص کرد و با قدم هاگرید اوردیتاب ن عادیم
 زد: ادیشد و فر دهیبه دنبالش کش یرفت. عاطفه با درماندگ منیبه نش

 سنگ دل؟ ینیب یچرا عشقمو نم -

سرد  يِبه هوا اجیپنجره رفت و بازش کرد. داغ کرده بود. احت يِسو به
کرد. هم خودش را، هم  یآرامش م دیداشت. ذهنش مشوش شده بود و با

 خود شده را. یزنِ از خود ب نیا

صورتش  يسرد بهمن ماه تو دیرا کنار زد و پنجره را کامال باز کرد. با پرده
 شد. دهیکوب

 سر داد: هینشست و گر نیزم يِهمان جا کنارِ کاناپه، رو عاطفه

رحم بود... اگه اون تورو ازمن  یاون ب رِیه اش تقصاون بود... هم رِیتقص -
 من... زِی... همه چيمن بود عادِی... ميگرفت، تو االن ماِل من بود ینم

از وضعِ  یچنگ زد. خودش هم دستِ کم عادیاش به دِل م هیهق گر هق
خواست که دوستش نداشت. خوب  یرا م یعاطفه نداشت. خودش هم کس

 یهمه کس نیا یافتد وقت یبه جان آدم م يا یکرد چه درماندگ یدرك م
 همه تو را نخواهد. نیو او ا ،یرا از اعماق وجود بخواه

در خود  نیزم يِکه رو دیکه آرام تر شد، از پنجره فاصله گرفت. او را د یکم
 دلش... يِ. عزا گرفته بود برازدیر یاشک م یمچاله شده و به آرام

کند. او که به قولِ  يبد رفتار توانست با او یرفت. نم شیبه سو عادیم
به خواستِ  یکه گناه نبود. اصال عاشق ینکرده بود. عاشق یخودش اشتباه
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 يزیچ یخودِ آدم نبود که بخواهد گناه هم باشد. گناه آن است که بدان
... ی! اما عاشقیکنند، اما باز هم انجامش بده یزشت است و از آن منعت م

 پناهِ رنج آور. یبود که در جهان وجود داشت. حسِ ب یحس نیمظلوم تر

 بلند شو. -

 خوام... راحتم بذار. ینم -

 به خرج داد: يشترینرمش ب عادیم

 .میعاطفه خانم لطفا بلند شو با هم حرف بزن -

 يچشم ها و رو ریز ملیر یاهیزانوانش برداشت. س يسرش را از رو عاطفه
 را شسته بودند. شیگونه ها

 بگو عاطفه. بگو تا بلند شم.بهم  -

 ناچارا گفت: عادیم

 لطفا بلند شو عاطفه. -

اسمش را از زبان او، تا عمق جان  دنیچشمانش را بست و لذتِ شن عاطفه
 حس کرد.

 بازم بگو... دوباره بگو. -

 روزها! نیصبورِ ا عادِ یشد. م یداشت کالفه م عادیم

 ازت خواهش کردم. -
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وسطِ  ینیکاناپه نشست و زل زد به س يشد و بلند شد. رو میتسل عاطفه
ازشان بلند  يبخار گریآرامِ نسکافه! د يِها وانیها و ل تییسکوی. به بزیم

 شد... ینم

و نسکافه اش  ندیتوانست بدون انجام دادن ِ آن کارها، دوستانه با او بنش یم
هم در دلش به بعد  نیتوانست عشقش را از ا یبخورد. م تییسکویرا با ب
 . ندیاو را بب یگاه شینگه دارد به جا یمخف

زد، مطمئن بود  ینم ادیطاقت اش را نداشت. اگر عشقش به او را فر گرید اما
 خورد.  یتا عمر داشت، حسرت م

را بدتر  زیهمه چ دینداد و شا رییرا تغ زیچ چیکه گفتنش ه نیوجود ا با
 عشق، ارزشش را داشت... نیکرد، اما ارزشش را داشت. ا

 به حرف آمد: عادیعاطفه که بند آمد، م يِها هیگر

مثلِ دوتا آدمِ  مینیبش یها، منطق هیگر نیاون کارا و ا يِبهتر نبود به جا -
 م؟یو حلش کن میبالغ با هم حرف بزن

 پوزخند زد: عاطفه

 . یزن یمثلِ وفا حرف م -

شود بدون داد و قال راه انداختن،  یگرفته بود م ادیسکوت کرد. از او  عادیم
بود که دلبرکش به او  یدرس نی. ادیرس جهیبا هم حرف زد و به نت یمنطق

 داده بود.
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بپوشاند، همان طور  شتریآن که تاپش را مرتب کند و خود را ب یب عاطفه
نداشت به توجه نشان دادنِ او به  يدیام گرینشسته بود. د عادیم يروبرو

 خودش.

کنم. ده  یعشق سر م نیودمو کنترل کنم. ده ساله دارم با انتونستم خ -
 یوقت یساله که نتونستم نابودش کنم و اون هر روز منو نابود کرده! حت

 ازدواج کردمم نتونستم عشقتو بکشم...

 ؟یهنوز متاهل -

 زنان نگاهش کرد: شخندیر

شدم که با داشتنِ شوهر، خودمو بهت عرضه  یاون قدر عوض يفکر کرد -
 م؟کن

 :اوردشیخواست از اشتباه در ب عادیم

 منظورِ من... -

 حرفش را قطع کرد: عاطفه

 نی. چند ساله جدا شدم. بداخالق بود. دست به زن داشت، آخرستیمهم ن -
. گفتم طلقم بده دیکش مارستانیکه کارم به ب يبار بدجور کتکم زد طور

براش از  یچیندازمت زندان. اونم که ه یکنم م یم تیوگرنه ازت شکا
 یعنیخودش مهم تر نبود قبول کرد. البته، حضانت بچه رو هم به من نداد. 

 خواستم... یمنم نم
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 يعاطفه  نیا يِحرف ها دنیبه او زل زده و منتظر شن عادیکرد. م سکوت
 خسته بود. 

بهش برسم و بزرگش کنم. برگشتن  دیتونستم اون طورکه با یچون نم -
تونستم  یاز اون نم شتریاهللا خان بس بود، ب تیهدا يخودم به خونه 

سرزنشم کرد و منو با خواهرام  یحرفاشونو تحمل کنم. مادرم سر طالقم کل
شاهانه و  یتور کرده و چه زندگ يکرد. با محدثه که چه شوهر سهیمقا

 شتریو روز به روز ب لشهیدرس و تحص یکه پ هیداره! با مهد یتخوشبخ
 کنه. با وفا که... یم شرفتیپ

بپرسد، ادامه  يزیچ عادیحرفش را خورد. قبل از آن که م دیوفا که رس به
 داد:

دادنِ ازدواج تو و وفا  بیمامانم بلند شد. از ترت نیاز گورِ هم یهمه چ -
 ریره. انقدر درگ یم ادتی عادویم یگرفته تا شوهر دادن من. گفت شوهر کن

ازدواج کردم  دیام نیره! به ا یم ادتیشم  افهیق گهیکه د یش یم تیزندگ
گفتم  یم دشه؟ بع یپس چرا  فراموش نم دمیپرس یاما هر روز از خودم م

 کنم... اما بعد بچه هم... یحتما فراموشش م گهید ارمیاگه بچه ب

شد. عاطفه هم ساکت شد  رهیگرفت و به حلقه اش خ نییسرش را پا عادیم
 کرد.  يدستش باز يِوبا انگشتر تو

 من... یکردم که باعث بشه تو بهم عالقه مند بش ياگه ناخواسته کار -
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او، حرفش را قطع  يِ به سمتش خم شد و با گرفتن کف دستش جلو عاطفه
 کرد:

 دمتیکه د يبار نی. از اولیبکن يو الزم نبود تو کار ينکرد يتو کار -
خودم بود  يدل وامونده  رِینبود... تقص چکسیه ریتقص نیعاشقت شدم و ا

 خورد و افتاد تو دامِ عشق! زیاز دستم ل ؛یمثلِ ماه هویکه 

هم به  عادیحرف ها، عاطفه از جا بلند شد تا صورتش را بشورد، م نیاز ا بعد
 که با آن هماهنگ کرده بود زنگ زد تا غذا را بفرستند. یرستوران

 نیر نبود اراجع به وفا حرف بزنند. قرا نندیو آن ها بنش دیایبود او ب قرار
 اتفاقات... 

بود عاطفه  دهیاش هم نگنج لهی. هرگز در مخدیکش یداشت سوت م مغزش
 عاشقش باشد.

 :ستادیآمد، پشتِ کانتر ا رونیب سیکه از سرو عاطفه

 کردم.. دایآدرسش رو برات پ -

 تو زحمت. يممنون. توام افتاد -

 گفت: هیبا کنا عاطفه

کنم بعدِ ده سال،  یحس م یباورت نشه، ول دیارزشش رو داشت... شا -
 دارم... يشدم! احساسِ بهتر یخال
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شد منم  یبشم. کاش م یشد منم خال ی: کاش مدیدلش خواست بگو عادیم
 حرفامو بهش بزنم و راحت بشم! يهمه 

 بسوزاند.  نیاز ا شتریخواست دلِ او را ب ینگفت. نم اما

 یشسته و مشغول بودند. عاطفه بهم ن يرا آورده بودند و آن دو روبرو شام
 متوجه شد: عادیخورد که م یم لیم

 ؟يغذا رو دوست ندار -

 هم خوبه.. یلیست. غذا خ ختهیفکرم به هم ر کمینه،  -

 قاشق غذا به دهان برد. کی ،یتصنع يرا گفت و با لبخند نیا

 شش؟یپ يکه بر یخواست یآدرس خونه اش رو م -

 قاشق و چنگال را داخل ظرف گذاشت: عادیم

 سوالت جواب ندم. نیاجازه بده به ا -

 من از برنامه هات باخبر بشم؟ يچرا؟ دوست ندار -

 بشم. شترتیخوام با حرف زدن از وفا باعث آزار ب ینه، نم -

و با چشمانِ  دی. او هم دست از خوردن کشدیحلقِ عاطفه دو يتو بغض
 اش شد: رهیخ ،یاشک

  ؟یشه ازت خواهش کنم انقدر با مالحظه نباش یم -
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 یپ لشیشد به دل یفکر کردن م ی. با کمدیبپرسد چرا، اما نپرس خواست
 کباب قورت داد: يبرد! عاطفه بغض را با تکه ا

 برام بگو. -

 مکث، گفت: یاز دوغش خورد و بعد از کم یقلپ عادیم

 در اصل من بخاطرِ اون برگشتم. -

 ؟يدوستش دار یلیخ - 

 يشد تا از جواب دادن معافش کند. عاطفه خنده  رهیمعنادار به او خ عادیم 
 کرد: يکالفه ا

 .ي! معلومه که داردمیپرس یچه سوالِ مزخرف -

رد و بدل نشد. با هم سفره را جمع کردند.  نشانیب یحرف گریاز ان د بعد
. نیتو ماش ذارمشونیبا گفتن: م عادیعاطفه خواست ظرف ها را بشورد که م

 کار معافش کرد. نیاز ا

 دنِیبا د عادیبرگشت. م دهیبعد، عاطفه به اتاق رفت و لباس پوش یقیدقا
 وضعِ او گفت:

 ؟ير یم ییجا -

 رم. یآره. اومده بودم که بمونم....اما دارم م -

 ؟يبرگرد يخوا یم يساعت چجور نیتو ا -

 بود: شیهنوز  نم نم بغض در گلو عاطفه
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من جنبه نداره! فقط بذار  يدلِ وامونده  نینده! ا لطفا بهم توجه نشون -
 برم.

 به سمتِ تلفن رفت: عادیم

 .رمیگ یبرات آژانس م -

 گفت: يجد عاطفه

 اصال فکرشم نکن که اون قدر پول حروم کنم! -

 یگرفت و او را تا دمِ آن همراه ینیماش شیتوجه به حرفِ او، برا یب عادیم
کرد. درب عقب را باز کرد و او را مجبور به نشستن کرد. قبل از آن که او 

او  يپنجره  يِبکند پولش را هم حساب کرد. در آخر، به سو یبتواند اعتراض
 بود خم شد: نییپا مهیاش تا ن شهیکه ش

کنم.  یم تیموفق يبشنوم. برات آرزو یخوب يزایخواد از تو چ یدلم م -
 یخوب یو زندگ يایدلت کنار ب يبا اون حس تو یونبت يروز هی دوارمیام

 .يبساز

 یاز او دور و دورتر م نیکه ماش ینگفت. زمان يزیپوزخند زد و چ عاطفه
که همه رو در به  هیعشق چ نیا ا،ی: خدادیکش شیبه موها یدست عادیشد، م
 کنه؟ یدر م

****** 
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را هم  یلیزندوک یعل يراند، آهنگ ها یاو م يخانه  يِطور که به سو همان
متناسب با حالِ  یلیکه خ دیسر رس یآهنگ ن،یب نیکرد. در ا یگوش م

 بود!  بشیغر

 تو يتو، به طرف کو يتو، به شوق رو يسو به

 میمگر تورا جو م،یدم آ دهیسپ

 ییکجا بگو

 یدلش م یعشق چه بود که گاه نیدورِ فرمان محکم شدند. ا دستانش
 یکوچک دلش م يِمثلِ بچه ها یبگذارد؟ که گاه ابانیخواست سر به ب

که ان  رد؟یمحبوبش را بگ يکند و بهانه  تیو زمان شکا نیخواست از زم
درمان، چه بود آخر؟ چه بود  یدردِ ب نیعشق، ا نیکرد؟ ا یم فشیقدر، ضع

 خودِ خدا هم، سرشار از آن بود؟  یکه حت

 میز آسمان جو ،یگاه نینشان تو، گَه از زم

 میپو یپروا ره تو م یچه ب نیبب

 ییکجا بگو

قرار بود به  نیسال ها فکر کرده بود و هر چه هم بعد از ا نیچه قدر در ا هر
بود که اگر تمامِ عمر  يزیعنصر ناشناخته، چ نیبود! ا دهیفا یآن فکر کند، ب

و از جانت  ستیچ ست؟یچ قایدق يدیفهم ینم ،يکرد یهم به آن فکر م
 ست؟یچ تشیماه یخواهد؟ به راست یچه م
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 رَوَد رخ ماهت از نظرم، نظرم یکِ

 نام دگر بَبرم ینامت، کِ ریغ به

 میدل گو ثیحد م،یتو را جو اگر

 ییکجا بگو

او بود،  دارِیتاب د یکه ب نیخواست با سرعت براند! با وجودِ ا ینم دلش
 خواست به دلبرکش برسد و هم... نه! یاسترس هم داشت! هم م

 یدگر چه خواه شانم،یدست تو دادم دل پر به

 آخ

 یام از پا، بگو که از جانم دگر چه خواه فتاده

 يِآپارتمان نسبتا نوساز او توقف کرده بود. دلش برا يِبود که جلو قهیدق ده
شهر به سر کرده بود؟  نیدر ا ییده سال را به تنها یعنیگرفت.  شیوفا

خدا رها کند و برود به دنبال درد  را، به امان زدلشیچطور توانسته بود عز
به  ش،یاتواند از بنده ه یکه م ستیدانست خدا تنها کس یخودش؟  م

دهد!  یقرار م لهیرا هم وس يبنده ا نیب نینحو مراقبت کند؛ اما در ا نیبهتر
 رفته بود، چه بر سرِ دخترِ تنها آمده بود؟ لهیآن وس یوقت

سر برد و گلدان را از  يرا باال نکشی. عدیسرش کش يجلو يبه موها یدست
چند هفته  يداد! ده سال به اضافه  یانجامش م دیصندوق برداشت. با

 وقتش بود. گریبس بود! د ،يدور
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بود هوس نکرده  دواریخانه باشد. البته ام دیاست و االن با ریدانست دب یم
اش فروغ. خوشحال بود که حداقل در  یدوست جون جون شیباشد برود پ

 دلش آرام گرفت. یفروغ در کنارش بوده. کم ،ییهاتن نیا

 شهیکرد؟ باز کرد! اما با مکث! حتما مثل هم یباز م شیدر را به رو یعنی
 یکار را انجام بدهد. م نیتا بهتر زدلش،یکرد عز یم لیو تحل هیداشت تجز

کند.  یباز م شیدانست در را به رو ی! مستیکردن ن يدانست او آدمِ لجباز
 یاصال نم هطور نبود ک نیحرف هاست. اگر ا نیدانست او عاقل تر از ا یم

 آمد.

 دیآن د ي نهی. خود را در آدیکش قیبار نفس عم نیآسانسور شد. چند سوار
ساده و  د؟یرس ینشست؟ معقول به نظر م یزد. خوب بود؟ به دلش م

 نبلویزد! ز یم پیطور ت نیهم شهیجذاب! حتما دوست داشت. خودش هم
کرد. با  یو جذاب استفاده م نیسنگ ياز رنگ ها شهینبود. هم ییبونیز

کرد.  یاز آن استفاده نم ییدوست داشت، هر جا یلیقرمز را خ که نیوجود ا
 یاست، چه حرف ییمناسب چه جا يزیدانست چه چ یدلبرکش خوب م

 و...  یمناسب چه آدم و زمان

کرد: باالخره  یفکر م نیبود و به ا ستادهیرا باز کرده و کنارش منتظر ا در
 . دیوقتش رس

 عادیداخل شود. م یعنیباز کرد  شتریدر رفت. وفا در را ب يتا جلو عادیم
 را به سمتش گرفت: یتکان داد و گلدان شمعدان يسر
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 ست؟ین نطوریاز حسابم صاف شد، ا یقسمت هی! شیهم دوم نیا -

 ارهیب یدونه چ یفکر کرد: خوب م نیگلدان را از دستش گرفت و به ا وفا
 کاربلد شده!  یلیکه نتونم بندازمش دور! خ

بود  یبه آن انداخت. کوچک و نقل یاجمال یخانه اش که شد، اول نگاه وارد
نشست!  یبه دل م یلیشده بود اما خ دمانیساده چ اریبس لیاما گرم. با وسا

 یم یکه تنها زندگ ستیآدم يکرد که خانه  یحس را القا م نیاما کامال ا
 شد! یکند. عشق از آن متصاعد نم

 یگرفت. م يکاناپه جا ياز آن که وفا دعوتش کند به نشستن، رو قبل
بداند که  دیو خودش با نیبنش دیگو یو نم ستیدانست او اهل تعارف ن

 .ندیبنش

 يکرد. بو یقوا م دیتجد دیبه آشپزخانه رفت. با وفا
 یزد، شک نداشت! چون م یعطر را م نیعطرش...عطرش...عطرش! از قصد ا

 نیدانست ا یزد! چون م یشود م یدفاع م یعطر ب نیدانست او در برابر ا
 شده را دوست دارد...! نیعطر نفر

از داالن  يزیشد. حس کرد چ رهیخ مرخشیچرخاند و به ن یرا کم سرش
حرف که  نی. چه قدر جذاب شده بود. انییپا ختیدلش، عبور کرد و ر

شوند و جا افتاده تر،  یرود باال جذاب تر م یها هر چه قدر سنشان م یبعض
 مرد که داشت.  نیا يِداشت! حداقل برا قتیحق
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اش  رهیدانست چرا خ یاش را عقب زد. نم قهیکنار شق يدست، موها با
 کند؟ یشده؟ چرا دارد نگاهش م

مو  دعایبه آن م گریها، د قهیکنار شق یجوگندم يبا آن تارها عادیم نیا
. تازه شینداشت. انگار تازه او را شناخته بود، نه ده سال پ یشباهت ییخرما

 !شینه ده سال پ د،ید یاو را م

! نه! رد؟یمگر قرار بود سنگر بگ ستاده؟یچه در آشپزخانه ا يدانست برا ینم
 را بشنود. شیمرد گذشته ها يِ قرار بود حرف ها

کاناپه  ياسترس، خود را رو یببرد نداشت. با کم شیبرا يزیکه چ نیا حال
 پرده گفت: یاو نشاند و ب ییروبرو ي

 .ارمیب يزیخوردن چ يکه برا ستمین یطیتو شرا یدرك کن دوارمیام -

 ریشان حاال تا ز يرنگ... بلند یپُرِ کارامل يِنگاه کرد به آن موها! موها عادیم
آن  ! آخ دلش! روحش... روحِ تشنه اش! چه قدر دوست داشتدیرس یکمر م
... به دیو با تمام وجود ببوسد! ببوسد و ببو ردیچنگ بگ نینرم را ب يموها

نبود.  یکاف شبشب دو کیشد نه؟  یم یلی... خدیده سال ببو ياندازه 
 خواست، هزاران شب... یهزاران شب م

 .نمیبخورم. اومدم تو رو بب يزیکه چ ومدمیجا ن نیراحت باش. من ا -

به هم فشرد.  یمیرا به عادت قد شیجمع شد. لبها شیدر جا یکم دختر
 او نه... يِبه جلو جمع  شوند! جلو شیاجازه نداد شانه ها

 کنم. یگوش م -
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 :شتریو احساس ب دیبار با تاک نیدوباره حرفش را تکرار کرد. ا عادیم

 شه؟ ی... ممینزن یحرف چی... هنمتیامروز فقط اومدم بب -

کرد؟ بعد از  یکارها را م نیدختر، طوفان به پا کرد. چرا ا يها هیدر ر نفس
کرده و رفته بود؟  شیکه رها یزد؟ کس یحرف ها را م نیسال!! ا انیسال
 که... که ... یکس

 شیاش را سر زانوها دهیرا دوباره به هم فشرد. انگشتان کش شیها لب
کرد. نداشت؟ داشت... اما قبول  د؟یگفت؟ چه داشت بگو یگذاشت. چه م

 زدند.  ینم یحرف

که با احساس  عادیم يشد. برا يسپر شانیهر دو يبرا يرینفس گ لحظات
وفا که  يِنکند و برا یکرد تا حرکت اشتباه یمردانه اش دست و پنجه نرم م

که  یقرار گرفته بود. در برابر کس ینیچن نیا یطیبعد از مدت ها در شرا
چهار ساله  و ستیب عادِیبا آن م عاد،یم نیانگار تازه قرار بود بشناسدش... ا

که به قصدِ  ياش... جز آن عطر افهیو ق ختینداشت جز ر یصنم چیه
 زد. داشت؟  یکشتِ او م

کارتش را از  د،یکند که نبا يبماند ممکن است کار شتریاگر ب دیکه د عادیم
 به سمتِ او سُر داد: زیم يآورد و رو رونیب

تورو تحت  ومدمی. من نریباهام تماس بگ ،یشو داشت یهر وقت آمادگ -
خوام  یخواد. م یکه دلت نم يمجبورت کنم به انجام کار ایفشار بذارم 

 بار، به خواستِ تو باشه. نیا یهمه چ
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را گفت و کتش را برداشت. وفا هنوز همان جا نشسته بود. چرا مثلِ آن  نیا
 نیخواست با ا یکرد؟ چرا م یآورد و ناراحتش نم یدر نم يبچه باز عادیم

 نیشده اش را، از بند رها کند؟ چرا ا ریآقامنشانه، دلِ قفل و زنج يِرفتارها
 هستند؟ نیچن نیآدم ها، ا

گرفته بود که ناگهان سر  شیراه رفتن را پ عادیرا تنها تکان داد. م سرش
... اوردیآن را به زبان ب دیآمد که الزم د ادشیبه  يزی. چستادیا شیجا

 را خواهد گذاشت. همان طور پشت کرده به او لب زد: رشیمطمئن بود تاث

منو  یکس گهیدارم د نیقی یمنتظر بمونم؟ وقت شهیداره اگه هم یبیچه ع-
 مونم... یکنه؟ هر چه قدر الزم باشه منتظر م یمثلِ تو عاشق  نم

دختر گذاشت. اما  يرا در قلبِ تنها رشیکرد، تاث یطور که فکر م همان
خفه  يِاو رفت و در را بست، وفا بازدم ها یکرد. وقت پنهانش شهیمثل هم

 :شیبه گلو دی... دست کشختیر رونیشده اش را ب

 برام افتاده؟ یچه اتفاق -

 يدراز انیبود؟ سال یچه حال نیرفت. ا سیسرو يِجا بلند شد و به سو از
به او دست نداده بود! مشتش  ینیچن نیا يا یحال و گُر گرفتگ نیبود چن

 بار.. دوبار. کی. دیرا پر ز آب کرد و به صورتش پاش

او  یشد.  احساس در زندگ رهیبه خودش خ نهیرا بلند کرد. در آ سرش
بود که تجربه  یچه حال نیوقت بود که کمرنگ شده بود... اما حاال ... ا یلیخ
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باشد.  ير دام افتاده اگفتند د یکه م ییکرد؟نه! محال بود از آن حال ها یم
 به خود تشر زد:

که سال ها منو تنها  یهمه آزارم داد. کس نیکه ا هیاون همون آدم-
کرده؟ مگه  رییتغ یزده... چ یگذاشت! حاال برگشته و چندتا حرفِ احساس

 حرفا بودم؟ نیا دنیمن منتظر شن

 یحس و حال نیسال ها منتظر چن ؟يبه خود جواب داد: نبود خودش
 ؟ينبود

 هیمنتظر  شهیبودم. آره، هم دیتکان داد: نه... شا ینف يرا به نشانه  سرش
که تو  یآدم... آدم نیسراغم... اما نه از طرفِ ا ادیبودم که ب یعشق واقع

 گذشته م تا تونسته عذابم داده! 

 کرده.  رییجواب داد: اما اون آدم تغ منظقش

 تونن عوض بشن. ینه! آدما نم -

 یکی ششیسالِ پ هیبا  یآدم چیکنن. ه یم ریین تغدار شهیآدما هم -
 وجود دارن...  شهیهم راتیی. تغستین

 شناسمش... یکنم اصال نم ی! حس مرییهمه تغ نیآره اما نه ا -

 ستهیاو بود؟ شا ي ستهیحال شا نی. ادیبه صورتش کش یکرد و دست سکوت
 مثلِ او؟ يا یآدمِ خود دار و منطق ي

 صباغ نو افتاد و زمزمه اش کرد: دیاز ام يشعر ادی به
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 ختیاحساسم... پس چرا آمدنت، حالِ مرا ر یمن همان آدمِ پر منطقِ ب -
 بهم؟

****** 

 دیبود که با دهیرس جهینت نیرا کرده و به ا شیفکرها یمدت نیهم در ا پارسا
 ،ییبا او شفاف، راجه به حس و قصدش، صحبت کند! بعد از چندماه آشنا

طفره رفتن  ایکه اهل تعارف تکه پاره کردن  ستین یبود او آدم دهیفهم
 رو بود!  شهیرفت. هم ینم یآب ریباشد! او ز

 :دیشام به رستوران دعوتش کرد، وفا پرس يبا او تماس گرفت و برا یوقت

 بشنوم؟ دیهست که با یمهم زیچ -

 یمکنند هم حرف  یتازه م يداریاو گفته بود مهم است! گفته بود هم د و
 برد! یزنند. گفته بود نگران نباشد، حوصله اش را سر نم

تنفس و خارج  یبه کم اجیاحت انات،یو آن جر عادیهم بعد از آمدن م وفا
دوباره با او،  داریکه بعد از د یشدن از آن حس و حاالت داشت. حس

 نتوانسته بود خاموشش کند. 

هروقت خواست حرف . گفته بود ستین ياجبار زیچ چیگفته بود ه عادیم
وفا را  نیرود! و ا یم شیبه خواستِ او پ زیبار همه چ نیزنند. گفته بود ا یم

 یحرف م میحرف بزن دیگفت با یاگر واضح م دیمستاصل کرده بود! شا
 یمثال م ست؟یچ يها، برا يباشک باز میقا نیدانست ا یزدند. اما نم

 !ست؟یعوض شده و آن آدمِ زورگو و لجباز سابق ن دیبگو واهدخ
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سرکشش را هم برخالف اکثر  يِساده اما جذاب زد. موها یپیت شهیهم مثل
 یمدل م نیا یکج بودند، وقت ایفرق  شیاوقات، باال بست. چون اکثرا موها

 آمد. یبه چشم م شتریبلندش هم، ب یشانیکرد و پ یم رییتغ یلیبست، خ

بود را  یراض شیکه سابقا به آن جا رفته و از غذا یکیرستوران ش پارسا
بودند  یامشب خاص م يفضا و غذا هم، برا دیانتخاب کرده بود. به نظرش با

 دادند! یو به او اعتماد به نفس م

رو به خوب بود، اما  یِ . ظاهرش معمولدیخود، به خود رس يهم به نوبه  او
الغر  يادیز ش،یو عضله ها عادیزد. در برابرِ م یبه دل نم یاندامش چنگ

هم  شیسر تر بود. موها عادیاز م ،يبود!  البته ناگفته نماند که از لحاظِ قد
 .دیرس یهنوز مثل او، رنگ نباخته بودند! در کل جوان تر به نظر م

 یلیشک زیم يِهم رو يِبه دنبالش رفته و حاال، رو به رو شیپ يدفعه  مثل
کوچک  ینیگلدان تزئ کیشده و  دهیرنگ پوش ینیدارچ يکه با پارچه ا

 کنارش بود، نشسته بودند.

آن فکر کرده بود، هنوز  يِکه مدت ها رو ییزدن حرف ها يبرا پارسا
حرف ها، هر چه قدر هم  یگفتن بعض يبرا ،یعنیالزم را نداشت!  یآمادگ

زده  خیو کلمات  یمان یباز هم وقت گفتنش که برسد، تو م یبکن نیکه تمر
 تا یکن یها م ،یزن یزور م یآب شدن ندارند! تو ه الِیرقمه، خ چیات که ه

اند و با اخم، نگاهت  ستادهیاما آن ها هم چنان راسخ ا ،یشان را بشکن خی
به  یبزن ای ،يگفتن آن ها بگذر رِ یاز خ يشو یمجبور م ایکنند! و تو  یم

 !!یجاده خاک
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 را به سمتِ وفا گرفت: منو

 .يدوست دار یچ نیبب -

 :دیمنو را باز کرد. چند عنوان اول را که خواند، پرس وفا

رستوران و کباب  میآ یبار برخالف اکثر اوقات که م نیکه ا نهینظر من ا -
 .میرو امتحان کن يمتفاوت تر زیچ هی م،یخور یم

 زتیگفت: همه چ یبود و در دل م ینیب يبایبه آن قوسِ ز رهیخ پارسا
 خاص و متفاوته!

 استقبال کرد: یبه گرموفا  شنهادِیپ از

 گردن؟! ای یموافقم! ماه -

 کرد و گفت: يفکر وفا

 من با گردن موافق ترم. -

 تکان داد: تیرضا يبه نشانه  يسر پارسا

 محبوبه! یلیغذاشون خ نیموافقم. اتفاقا ا یلیخوبه! منم خ -

همه  نیها را که دادند، پارسا دوباره تالش خود را به کار گرفت. ا سفارش
 یبود که بربادشان بدهد! از کجا شروع م دهیو زحمت نکش دهیتدارك ند

: من دیبگو ییهو کیشد که  یجمع شکسته شود؟ نم خِی یکرد که اول کم
 آشنا بشم! شتریخوام باهات ب یم
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 یم نیاش هم مثل ا يطور نیپرده حرف بزند! اما ا یب خواستیم قبول،
! اگر خفه ات کند؛ حتما به سرفه نییپا یقورت بده ده،یماند که لقمه را نجو

 اندازدت! یم

 توشون بارزه؟ یلیخ یچ یدون یخوندم. م یدوباره داشتم شعرهات رو م -

 نه. ای يدونم شما هم با من هم نظر یدونم! اما نم یم -

 به هم قفل کرد: شیگلو يِ جلو ز،یم يرا رو شیانگشت ها پارسا

 هیهمه شون،  يتو یعنی. ادیز یلیدن وفا! خ یم ییتنها يِبو یلیخ  -
 . درسته؟یحسو برسون نیا یخواست يجور

از آن کلمات آب شده اند و  یمیکرد ن یتنها سر تکان داد. پارسا حس م وفا
 به بعد، راحت تر است!  نیکارش از ا

 رم؟یگ یم یرو بپرسم، جواب لشیاگه دل -

 زد: يلبخند مچهین وفا

 ... دیشا -

دختر چرخ  يِلب ها يکه رو طونیکه دلش از آن لبخند کوچکِ ش پارسا
 زد، غنچ رفته بود گفت: یم

 افتاده به جونِ کلماتت؟ ییدن؟ چرا انقدر تنها یم ییتنها يچرا انقدر بو -
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 یکه خودشون دارن تجربه م یگن، معموال احساس یکه شعر م ییکسا -
تو اون حال  دی. بامیجور نیمن که ا یعنی. سنینو یکنن رو تو قالب شعر م

 کنم تو شعرهام... شونیو هوا باشم تا بتونم خوب حسمو انتقال بدم و جار

 رود، ادامه داد: یم شیدارد خوب پ شانیصحبت ها دید یکه م پارسا

 چیکه ه یاون بارم گفت ؟یحال و هوا هست نیخب، حاال چرا انقدر تو ا -
 نیقلم، ا هی نیخاطر نبود هم... از قرار معلوم به ستین تیتو زندگ یعشق
 ! يشد يطور

اطالع هم  یاطالعِ ب یباال داد! ب یاطالع یب يرا به نشانه  شیشانه ها دختر
 واقعا عشق بود؟ یعنیدانست!  یاش را هم نم یواقع لیکه نبود! اما دل

 تنهان؟  ستن،یکه عاشق ن ییکسا نیگ یشما م یعنی -

 تفکر، جواب داد: یبعد از کم پارسا

و تورو... که هر  نمیب یطورن. اما خودم رو م نیتونم بگم همه مطلق ا ینم -
از  يو هردومون عار میکن یحس رو تجربه م هی میدومون مثل هم دار

با  یتون یم ،یداشته باش یمعشوق یوقت ،یعاشق باش ی! خب وقتمیعشق
م ییوقتا یکم بشه! حت اتییتا از تنها یباهاش وقت بگذرون ،یاون حرف بزن

 نیخودتو تسک یتون یبا فکر کردن به اون و خاطراتتون م یستین ششیکه پ
 ! يبد

 جواب داد: وفا
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که طرِف مقابل هم عاشقت باشه. وگرنه از قبل هم تنهاتر  هیدر صورت نیا  -
 !یش یم

شد! سخن گفتن از  يجار نشانیمعنادار ب یسکوت يا قهیرا که گفت دق نیا
 ینداشت! م یانیخواست! حرف زدن راجع به آن، پا یعشق، واقعا نفس م

و و ...  شیها ياز شاد ش،یها يو تا ابد از عشق، از باز ینیبنش یتوانست
 ...انگرشیندارند! مثلِ خودِ عص یتمام چوقتیه یو مطمئن باش ییبگو

را آوردند. در دل  شانیکه پارسا خواست وارد اصل ماجرا شود، غذا نیهم
خواستم حرف دلمو بزنم! االن چه وقت غذا  یو م میبود گفت: تازه گرم شده

خبر  یبه گارسونِ از همه جا ب یآوردن بود؟ و ناخواسته نگاه چپ چپ
 انداخت!

شد. وفا هم حس  يآن شب، در آرامش و لبخند هر دو طرف سپر شام
که با آن دست و  یبیاز آن حس و حال عج یداشت. توانسته بود کم يبهتر

 چینبود که ه یانکار شدن قتیحق نی. اما ادیایب رونی، بکرد یپنجه نرم م
... ستیگفت ن ینبود، م یشد! وقت یکه او نبود نم یدوباره مثل ده سال ز،یچ

کرد که به او فکر نکند... اما حاال  یفرسنگ ها دور است... خود را قانع م
مثلِ سابق است،  زیکه همه چ نیشهر بود و وانمود کردن ا نیچه؟ در هم

 بود! يکار احمقانه ا

را به کار گرفت تا کار را  شیخوردنشان که تمام شد؛ پارسا تمام قوا غذا
 کیهفته،  کی دیشد. شا یم رید دیدانست؟ شا یچه م یتمام کند! کس
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! دیدزد یشاعر تنها را م نیشد و قاپِ ا یم دایپ یسال بعد، کس کی ایماه، 
 ماند و حوضش! یآن وقت، پارسا م

 خوام باهات شفاف باشم. یوفا! م -

 نیاش! از ا يزیت نیآمد از ا یششم دختر دوباره فعال شد! بدش م حس
خنگ شود و نفهمد دورو برش  یخواست گاه ی! دلش میفهم زیهمه چ

 افتد! یم یدارد چه اتفاق

 !میشفاف باش -

نست از شر آن داد و باالخره توا یباور نکردن یحرف، به پارسا جرئت نیا
 خالص شود: ،یعصبان يِکلماتِ اخمو

 نویا دوارمی... ازت خوشم اومده. امیعنیبشناسمت.  شتریخوام ب یمن م -
 ندارم! ي... من واقعا قصد بدیحساب نکن یادب یخودت ب شیپ

عمر بودند. وفا داشت  کیپارسا به قدر  يکه برا یقیسکوت... دقا یقیدقا
 یمعقول و قانع کننده م یدانست دنبال جواب یکرد و پارسا م یفکر م

 که در شانش باشد! یگردد... جواب

و حرفتو دور  ي. خوبه که شفاف بودستین یادب یاصال ب نیبه نظر من ا -
 !يسرت نچرخوند

 مانده بود: رهیاو خ يزده به لب ها جانیه پارسا

 تونم منم باهات شفاف باشم؟ یم -
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 را زد: یخالص ریتند تند سرش را تکان داد. وفا ت پارسا

 من متاهلم. -

! تاهل؟! ختیر رونیقطره قطره ب ش،یحس کرد جانش  از کف پاها پارسا
بار  کیکرد، نه  ی! چطور ممکن بود؟ او که نه حلقه به دست مدیگنج ینم

 با شوهرش آمده بود نه...

 :دیپرس جیگ

 متوجه نشدم! -

 به سمت جلو خم شد: یکم د،یکه حالِ خرابِ او را د وفا

اندازم نه با شوهرم هستم! چون  یکه نه حلقه م بهیعج یلیدونم. خ یم -
 !ستمینبودم و ن

چه  گرید نیبا شوهرش نبود؟ ا یپارسا دو چندان شد! متاهل بود ول تعجب
 جورش بود؟

 بازم متوجه نشدم!-

 گفت: تیبا جد وفا

بود. اما بعد از  شمیدواج کردم. چندماه اول شوهرم پمن ده ساله که از -
 اون، از کشور رفت و تا ده سال بعد، برنگشت!

 :دیشد، پرس یم شتریو ب شتریکه تعجبش هر لحظه ب پارسا

 ن؟یو جدا نش نیممکنه؟ ده سال از هم دور بوده باش يزیچ نیچطور چن -
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 نیبود که ا یکارو نکردم. عقالن نیخاص ا لیدال يسر کیبه خاطر  -
 که جدا بشم. نیتا ا رمیبپذ طویشرا

 کرد: یرفته بود، پشت هم سوال م ادشیکه فکر کردن از  پارسا

 برگشته؟ آره؟ یگفت -

آب  وانیل کیکه از جواب دادن به سواالت ناتمام او خسته شده بود،  وفا
 .دیو نوش ختیخود ر يبرا

 یخود حالج يآرام گرفت و حرف ها را، برا یفاصله پارسا هم کم نیا در
 قدم شد: شیوفا قصد ندارد سکوتش را بشکند، خود پ دید یکرد. وقت

 م؟یبا هم ندار یکه شانس یگ یپس... م -

 او نافذ شد و جواب داد: یِآب يدر چشم ها وفا

 .ستین یتاهلم روشن نشه، شانس فیکه تکل ینه! تا وقت طیشرا نیتو ا -

همه وقت  نیبود. ا دهیهمه نقشه کش نیگرفت. ا يلحظه ا يپارسا برا دلِ
 رفته بود... همه شان پَر؟ شیپ اطیصبر کرده و با احت

 گفت: پارسا

 خوش شانس باشه. یلیخ دیاون مرد با ،یدون یم -

کرد  یکرد. برعکس، فکر م یطور فکر نم نیدر دل جواب داد: اون که ا وفا
 من افتاده! رِیکه گ نهیآدم رو زم نیبدبخت تر

 لبش نشاند : يرو یساختگ يلبخند بعد
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حرفا که باعث  نیدرسته؟ ا میمون با هم ادامه بد يبه همکار میتون یم -
 مون شکل گرفته، تموم بشه؟ نیکه ب یخوب يرابطه  نیشه ا ینم

 جواب داد: دختر

چاپ کنم،  يو اگه قرار باشه دوباره شعر میبا شما راض مینه. من از همکار -
 برمش. ینم يا گهید يجا چیه

 دل و دماغ اول شب را نداشت، گفت: گریکه د پارسا

 که تموم بشه... فهیخوبه! ح -

 ادهیکه او پ نیکرد... قبل از ا ییاو را به خانه رساند، با خود فکرها یوقت
 زد: شیشود، صدا

 وفا؟ -

و  دیاش شد. دلِ پارسا لرز رهیاو چرخاند و منتظرِ خ يِ سرش را به سو وفا
 فورا نگاه گرفت. 

 تیزندگ فیکه تکل یجا هستم تا وقت نیکه زدم هستم. هم یمن سر حرف -
خوام برات  ی. فقط نمستینخواستنم ن یِبه معن دنم،یروشن بشه. عقب کش

 ؟يکنم! متوجه ا جادیا یمشکل

 سرش را تکان داد و لب زد: وفا

 بود. یامشب، شب خوب يشدم. ممنون برا زیمتوجه همه چ -

****** 
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 داد، گفت: یم ریهمان طور که به رهام ش فروغ

 داد؟ شنهادیبهت پ یعنی ؟یچ -

آورد و  شیگرفت و  سر تکان داد. رهام دستش را پ شیرا جلو وهیم ظرف
 برداشت که به خنده افتادند: یپرتقال کوچک

! بذار رو نهیش یدست نزنه، راحت نم يزیفوضول اگه به چ يپسره  نیا -
 .زمیدارم عز یبر م زیم

خود برداشت. همان طور که  يبرا يویک کیگذاشت و  زیم يرا رو ظرف
 :دیمشغولِ پوست کندن آن بود فروغ پرس

 اصال؟ ادیتوام ازش خوشت م ن؟یبا هم ندار یبه نظرت شانس -

 گفت: يجد وفا

داشته  میتون یم یوضع من چه شانس نیو ا اد،یاگه ازشم خوشم ب یحت -
 !م؟یباش

 موضوع، فروغ دوباره داغ کرد: نیا يآور ادیبه  با

رو مشخص کن  فتیساال بهت گفتم برو تکل نی! چند بار تو اگهید نیهم -
 نیخوام با اسم مطلقه تو ا ینم یگفت ی! هرت؟یخوش غ يپسره  نیبا ا

و  ارمیبابام رو در ب يخوام صدا یکه نه، نم یکنم. ه ی!! زندگزهیجامعه پاک
 رگردهشه ب یرف بخورم! اوالش گفتم قبول، مجبور ماشرف، ح کهیاز اون زن
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و  نی. اما بعدش که صاحب خونه و ماشرهیاونا حق داره طالق نگ شیپ
 چرا؟ يخوب شد یزندگ

 گرفت  و ادامه داد: ینفس

خوام  یبود که من که نم نیا دتیجد يآهان، بذار بگم چرا. بعدش بهونه  -
 یازدواج کنم، پس بود و نبودِ اسمِ اون پسره، تو شناسنامه ام فرق گهید

 تهیگم شوهرم مامور یکنم! به مردم م یتونم راحت ترم زندگ ینداره! تازه م
 ارزشمندت رو؟ لِیدال ینیب یخونه! م ادیو کم م

ها را  يویداد، ک یفروغ گوش م يهمان طور که به حرص و جوش ها وفا
نبودند! چند  دیحرف ها جد نیفروغ گرفت تا بردارد. ا يِتکه تکه کرد و جلو

به  نیاسیخواند و به قولِ خودش، انگار  یسال بود فروغ داشت در گوشش م
 خواند!!  فروغ هنوز ناراحت بود: یگوش خر م

سالها  نیاصال؟ نه! همه اش تو ا يد یمن گوش م يخورم! به حرفا ینم -
 ! يکار خودتو کرد

 که درست بود رو کردم فروغ! يکار -

انتقال  يکاناپه کنار يرهام را که در آغوشش به خواب رفته بود به رو فروغ
نشود،  داریرا آرام نگه دارد تا بچه ب شیکرد صدا یم یسع کهیداد و در حال

 گفت:

 ؟یاز نظر خودت درست بود ده سال تنها بمون یعنی -

 گفت: یسابقش برگشت و حرص يبه جا دوباره
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زدن  يبرا یهمه وقت برگشته توقع داره تو حرف نیهه! آقا رو باش! بعد ا -
 ! بره جمع کنه بساطشو!!یباهاش داشته باش

 کرده. رییتغ یلیکه خ دیرس یبه نظر م -

 تند جواب داد: فروغ

که اون بالها رو به سرت  ی! اون آدملمشهیهمه اش ف نایدختر؟ ا يساده ا -
 آورد چطور ممکنه آدم شده باشه؟! 

 مستاصل شده بود: وفا

 ...جمیدونم! گ ینم -

 فکر کردن، گفت: یبعد از کم فروغ

 نیخوام! طالقتو از ا یفقط بگو طالق م یچرا که نه؟ باهاش حرف بزن ول -
رو تو  اقتیات فکر کن! اون اگه ل گهید يها نهیو به گز ریبچه پررو بگ

 يموند کنارت و تو یهمه سال! م نیکرد ا یرفت گورشو گم نم یداشت، نم
  ؟یفهم یداشت! م یپرِ قو نگه ات م

 فروغ... ستیهم ن ایآسون نیبه ا -

که با تو باشه، چه کارها  نیا يحاضره برا رومندیپارسا ن نیچرا نه؟ هم - 
تو  يمونم؟ کدوم مرد یکشم اما منتظرت م یگفته عقب م یکنه! مگه نگفت

 یبار بهشون بگ هیدوره اگه  نیا يکنه؟ پسرا یکارا م نیدوره زمونه از ا نیا
کنن! حاال  ینمو پشتشونم نگاه  گهید یکیرن دنبال  یخوامت، م ینه و نم
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تو روشن بشه منتظر بمونه! به نظرت  یزندگ فیحاضره تا تکل چاره،یب نیا
  ؟يشانس دوباره بد هی تیکه به خودت و زندگ ستیوقتش ن

ها را  نیتمام ا بایدر فکر فرو برد. خودش تقر يفروغ او را بدجور يها حرف
دست گذاشته بود!  يکرد و دست رو ینم يکار چیدانست. اما هنوز ه یم

 !؟یفیواقعا بس نبود ده سال بالتکل

 ؟یکن یبه حرفام فکر م يدار -

 آره!  -

 جه؟یخب، نت -

 زوده. يریگ جهینت يهنوز برا -

 ! رن؟یبگ میکشه تا خانوم تصم یهم طول م یسال کی هی یعنیآهان،  -

 ییتنها يبود که غصه  یدو به خنده افتادند. فروغ چه قدر دوست داشتن هر
 ست،ین يگریکس به فکر د چیدوره و زمانه که ه نیخورد. در ا یاو را م

 فروغ چه قدر انسان بود! 

. دیوفا دور گردنش تن يبود که دست ها وهیمشغول پوست کندن م فروغ
 :دیناگهان ترس

 وفا! باز تورو جو گرفت؟! می... ترسونديوا -

همان طور در آغوشش گرفت و آرام شد.  قهیجواب نداد، تنها چند دق يزیچ
 آورده بود. يرا خوب در حقش به جا يالحق که حق خواهر
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****** 

 یِبا هم نداشتند. عروس يدارید گریبه خانه اش آمد د عادیکه م يآن روز از
دانست او هم  یشد. دعوت بود و م یبرگزار م يو الهام، به زود لیسه

ته دل، قلقلکش  يزیو چ ستین شهیدانست چرا، بر خالف هم یهست. نم
تمام هم برود!  زیاو برود و همه چ یِکند که به عروس یم قشیدهد. تشو یم

را  یخواست دلِ چه کس یگرفت. م یخودش هم از افکارش خنده اش م
 ببرد؟! شوهرش را!!

شان  يخواهر و برادر گرید دیایو اگر ن دیایب دیکرده بود با دیاک دیتاک لیسه
دانه برادرش نرود؟!  کی یشود به عروس یتمام است! او هم گفته بود مگر م

نبود که  یرفت. آدم یآمد، او م یآمد و نم یم عادیرود! م یالبته که م
 کند. یرا قربان هیبق گر،ید یبخاطرِ کس

بود به رنگ  یبراق يآن شب انتخاب کرده بود، مخمل لمه  يِ که برا یلباس
بود جز...  دهیپوش شیو همه جا دیرس یم نیزم يتا رو شیکه بلندا یمشک

باز بود که آن را هم  یکمرش به صورت هفت يپشتش. پشتش تا وسط ها
 بپوشاند. شیخواست با موها یم

 ادیز یلیاش نداشت، امشب خ یدر زندگ یجانیده سال که ه نیا برخالف
اما بدش  د،یایخوشش ب یو شلوغ جانیاز ه یلینبود که خ یداشت. آدم

 تجربه اش کند! البته با دوزِ کم. یآمد گاه ینم
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 یکس يبرا یداشت حت جانیه يخودش به اندازه ا عاد،یبرگشتنِ م اصال
نبود که؟ شوهرت بعد از ده سال برگشته باشد و  يزیمثلِ او. کم چ

 تی! جلوتیها یعشق یب ت،یها ییرا به رخت بکشد! تنها تیها یفیبالتکل
سبز شود و با نگاهش بخواهد مسخت کند! بخواهد دوباره نقشِ شوهرت را 

 نبود که! يزی! کم چردیبرعهده بگ

 عادیبه خودشان بودند. م دنیدر آن سو مشغول رس عاد،یسو و م نیدر ا وفا
 یم دهیبود که به آن اندام ورز دهیپوش یرنگ یمشک یهم کت و شلوار اندام

! پیخوشت یبود اما عضالن یغول تشن نبود نه! عضالن يِآمد. از آن گنده ها
سال ها فکر کرده بود! چه طور  نیهم در ا شیمقدار عضله ها يرو یحت

 بدهد؟! یلیو یلیعکس، دلش را قباشد که حالِ وفا را به هم نزند و بر

داشت! هر  جانیانداخت. او هم ه يقد نهیبه خود در آ یکار، نگاه انِیپا در
را داشت. مثال  عادیآن م يچه قدر که عوض شده بود، هنوز ته مانده ها

کرد و  یم میاش قا يجد يکه داشت به زور، پشتِ چهره  یجاناتیه نیهم
 ! انقدر شلوغش نکن.هیعروس هیزد: فقط  یبه خود تشر م

او، گذراندن  دنِیدانست که شلوغ کردن دارد. که د یخودش هم م اما
 هم شلوغ کردن دارد!  یلیبا او، خ یساعات

 مانیو اجازه بخواهد به دنبالش برود اما پش ردیخواست با او تماس بگ اول
کرد، خالفِ حرفش عمل  یکار را م نیشد. مگر قرار نبود منتظر بماند؟ اگر ا

 نبود! میعجول قد عادِیکرده بود! او که آن م
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قدم  وستهیهمه سال؟ آهسته و پ نیبهت گفتم تو ا ی! چعادیعجله نکن م -
 بردار...

****** 

در  نیملسِ فرورد يو با صفا گرفته بودند. هوا بایز یشان را در باغ یعروس
همه . دیمال یو خود را به آن ها م دیرقص یحاضر در باغ م يآدم ها انیم
سرد شود و با  یلیشب هوا خ انیکرده بودند ممکن است در پا ینیب شیپ

 ریهم دلپذ یلیخ چ،یگرم تر هم آورده بودند. اما سرد که نبود ه یخود لباس
 بود. اریشان،  یو الهام در شب عروس لیبود. شانس با سه

 د،یکه رس یهست انجام بدهد. اما وقت يزودتر آمده بود تا اگر کار عادیم
 یبه آمدن عروس و داماد هم نمانده بود! نگاه يزیحاضر بود و چ زیمه چه

 انداخت و زمزمه کرد: دمانیو چ ناتییبه تز

 پسر! ناز شستت. يچه کرد -

چه قدر سنگ تمام گذاشته بود و او چه؟ او  لیخودش افتاد. سه یعروس ادی
آرام نداشت!  یبود و دَم ایگاهِ مح یگاه و ب يِمزاحمت ها ریتمامِ شب درگ

 يرا هم به خود، هم وفا زهرمار کرد! بعد هم آن تئاتر یآخرش هم که عروس
دهد! در دل  لییخواست جان به عزرا یاجرا کرد و مثال م ابانیکه وسطِ خ

 : پسركِ احمق!دیغر

 نیباغ چرخاند. در هم يفکرها بود و سرش را به سمت ورود نیهم در
وارد شد و نفسش را بند آورد.  لیقد بلند و خوش استا یلحظه، خانم
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بفرستد! همان طور مات و مبهوت،  نیینتوانست بزاقش را جمع کند و پا
بود؟ بهتر که  دهیشد. او را ند یتر م کیو نزد کیاش شده بود و او نزد رهیخ
توانست  یکرد نم یم يو از نگاهش حالش را نخواند! هر چه ظاهر ساز دیند

 یرا جار م زیفوضول؛ همه چ يِپدرسوخته ها! ردیچشمانش را بگ يجلو
 زدند!

 گرم نشده بود؟ یلیگشادش کرد. خ یاش برد و کم قهیبه  یدست

 يافکار خودش بود اصال متوجه حضور او در چندمتر يِکه تمرکزش رو وفا
 یی! بوستادیدفعه؛ ا کیگرفته بود که  شیطور راه خود ا پ نیاش نشد. هم

 را اعالم کرد! که به مشامش خورد، حضورِ او

بود چرخاند و با او چشم در چشم شد.  دتریکه بو شد یرا به سمت سرش
 يِهم گذاشته و با لبخند يبدنش رو يرا جلو شیبود. دست ها عادیم

 دتریکه در دلش افتاده بود، آتشش شد یجانیکرد. آن ه یمردانه، نگاهش م
 ینداشت! تعجب م دهیهم فا یلیکرد اما خ یشد. خود را به آرامش دعوت م

توانست  یم شهیداد. هم یکار جواب م نیا شهیکرد از خودش! هم
همه  یعنیسخت شده بود؟  زیکند. اما حاال چرا ان قدر همه چ يخوددار

 خوش بو بود؟! یِمستوف عادیم نیاش بخاطرِ ا

او  ررسیجوابش را داد و بعد از ت یلب ریسالم کرد. وفا هم ز یبه نرم عادیم
همان طور او را دنبال کرد تا از نظرش محو شد. با رفتنِ او،  عادیدور شد. م

 انداخت: رونینفسش را محکم ب
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تونم خودمو جمع و جور  یکنه که نم یکار م یدختر با من چ نیاوف! ا -
 کنم؟!

 .هیا یآرام تر شد و با خود زمزمه کرد: چه موجود خواستن یکم

پر با شده بود. صورت  ،يو داماد هم آمده بودند و بساط رقص و شاد عروس
است. شبِ  نیستاره باران بود. درستش هم هم یعروس و داماد، از خوشحال

و تا حدِ  يلذت را ببر تیدر آن نها دیتکرار است که با یب یآدم شب یعروس
ر حال ه به! قبل از آن که مشکالت به تو سالم کنند. یو برقص یکُشت، بزن

 یخواه یکنند. م یات باز م یکه مشکل و درد، راهشان را به زندگ
! تا نیتنهاتر ای یباش نی. عاشق ترنیرتریفق ای یباش ایآدم دن نیپولدارتر

دست از سرت  یزندگ د،یآ یرود و م ینفست م یتا وقت ،يزنده ا یوقت
 یم حتدَم، را کیکه  یفکرش را هم بکن دینبا چوقتیبرنخواهد داشت! ه

که اگر نبود، همه مان  رد،یهست که فکرت را به کار گ يزیچ شهی! هميشو
 نیا میگفت یو به خدا م میکرد یاعتصاب م ،يکار یو ب یغم یاز شدتِ ب

 مانیمشکل برا یکم میخواست ی! از او ممیخواه یمزه را نم یب یِزندگ
 ...میادامه بده ،یراهِ طوالن نیو به ا میبفرستد تا با آن سر و کله بزن

 ،یی! هر کدام در سوگرید يزیم يتنها نشسته بود و وفا رو يزیم يِرو عادیم
 یدلش م عادیکردند! چه قدر م یرا نگاه م تینشسته و جمع ییبه تنها

نشسته باشد. با همسرش، با  زیم کیخواست االن کناِر او، با هم سر 
. بخورند ینیریو ش وهیو الهام حرف بزنند، با هم م لیدلبرکش... با هم از سه

 با هم..
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بود!  دهیهم بودن ده سال به طول انجام یب نیهم بودند. و ا یحاال چه؟ ب اما
 گرفتند!  یاش را م یسالگ ازدهیتولد  دیبا گر،ید یکه کم یده سال

که  نیدهانش برد. هم يو آن را جلو ختیر یخود آب پرتقال يبرا عادیم
 از کنار، او را متوجه خود کرد: ییخواست بنوشد، صدا

 نم؟یبش شتونیاجازه هست پ -

با آن لباس  شیوفا يبود خوش بر و رو و خوش لباس! هرچند، به پا یزن
 . با آن لب ها.. لب ها... لب ها...دیرس یجذابش نم

و  اوردیدرب يباز يعقده ا دید ینم یلیتکان داد و زن نشست. دل يسر
 بودند. یکنارش خال يها یصندل یاجازه نشستن ندارد وقت دیبگو

داشت با لبخند گشاد و  کهیدر حال ختیر یخود شربت ينشست و برا زن
 داد! یرا قورت م عادیفراخش، درسته م يچشم ها

 !نیهست لیسه یمیشما دوست صم دمیشن -

 .یمیو قد یمیبله. صم -

به  عادیگرفت تا بردارد. م عادیرا برداشت و به سمت م ینیریظرف ش زن
 خود برداشت و گفت: يبرا یکیدستش را باال آورد. زن  ینف ينشانه 

 الهام هستم. اسمم ساراست.  یمیو قد یمیچه قدر جالب! منم دوست صم -

 گرفت: عادیرا به سمتِ م دستش

 باهاتون خوشبختم! ییاز آشنا -
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بود که در آن ورِ  یچندسال یدانست. ناسالمت یم يدست دادن را عاد عادیم
 کرده بود! دستش را جلو آورد و دستِ زنِ گرم را فشرد: یآب زندگ

 .عادیم -

بزرگ و براقش  يبلندِ لختش را پشِت گوش زد که گوشواره ها يموها سارا
 زایچ نیمن از ا يِوفا دمیدر دل گفت: تا حاال ند عادیدر آمدند. م شیبه نما

 !ادینم ایباز لینگیج نیبت، ابندازه. آخه به اون با اون همه صال

دور  نیزبیت يِاز نگاه وفا نیو سارا مشغول صحبت کردن بودند و ا عادیم
حسد در ته دلش  یکند! انگار کم یم خودیب يدانست چرا فکرها ینماند. نم

 ! خب به ناحق هم که نبود! او هنوز شوهرش بود. نه؟دیجوش یم

مردا  نینبوده؟ حتما بوده! ا یساال با کس نیدل گفت: از کجا معلوم تو ا در
مرده! االنم که نشسته و با اون  هی عادمیروز تنها بمونن. م هیتونن  ینم

 گه و ... یخانومِ خوشگل، گل م

کرد! مگر حرف زدن گناه بود! حرف  یبود که م ییخودش آمد. چه فکرها به
 خودیب يفکرها نینبود. پس ا يا یزدند. او که آدمِ سطح یزدند که م یم

 چه بود؟ يبرا

. اما دندیرقص یشد که م یتیبه جمع رهیرا از آن دو گرفت و خ نگاهش
که داشت، اصال نتوانست فکرش را منحرف کند. همه اش  يبرخالفِ قصد

... کالفه ردیبگ رنظرشیداد که به سمتِ او برگردد. که ز یقلقلکش م يزیچ
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در دلش رخنه  عاد،یزگشتِ محسِ قلقلک دهنده چه بود که با با نیشد. ا
 بود؟ دهکر

نگاه  یدزدک نیفکرها، ا نیداشتند. ا یخودش هم تازگ يِرفتارها برا نیا
 شناخت! یها! خودش را نم تیحساس نیکردن ها! ا

 شیبلند شد تا صحبت ها لیسه شِیرفتن به پ يبه بهانه  زیاز سر م عادیم
کند و کارش سخت  گرید يخواست وفا فکرها یکنند. نم دایبا سارا خاتمه پ

 دیخند یگفت و م یو م ستادهیکه کنارِ چند مرد ا لیسه يِشود. به سو
 رفت و گفت:

 .نیگم داداش! خوشبخت بش یم کیتبر -

 گذاشت و از آن جمع فاصله گرفت. عادیم يشانه  يِ دست رو لیسه

دونم چرا  ینم یقسمتِ خودت، چون قسمتت شده ول شاالیشه بگم ا ینم -
 !یکن یم يش دوراز يدار

 کنم؟! یم يدور -

 سر تکان داد: لیسه

پس چرا  ؟ياریکه دلِ زنتو به دست ب یآره! چته پسر؟ مگه تو برنگشت -
 !؟یکن ینم يکار چیجا و ه هی یمثلِ ماست نشست

 جوابش را داد: یکالفگ یمکث، با کم یبعد از کم عادیم
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مالحظه  نیا يبرگشتم؟! همه  یک يدونم برا یخودم نم يفکر کرد -
 یحرکتِ غلط، گند نزنم به همه چ هیکه با  نهیهام بخاطر ا اطیکردن و احت

 و کامل از دستش ندم!

داداش! زنا دوست دارن بخاطرشون  سیدرست ن میجور نیا یدرسته ول -
پست بزنن. دوست دارن برات  یسمتشون و اونا ه ي. دوست دارن بریبجنگ

کارا رو انجام  نیا دیاون چه طور با ،ینکن يکار چیتو ه یناز کنن... اما وقت
 بده، ها؟

 یاول را باز کرد. داشت خفه م يو دو دکمه  دیاش کش قهیبه  یدست عادیم
 شد!

 ؟یحالو داشت نیتا به حال ا -

 کدوم حال؟ -

... مثلِ من! وفا رو دارم و یو نداشته باش یرو داشته باش يزیچ هی -
 ... ستیندارمش... زنمه و ن

 تکان داد و برادرانه گفت: یبه عالمتِ نف يسر لیسه

شم!  یم وونهیداشته باشم چون د چوقتیخواد ه ینداشتم و دلمم نم -
وقتشه  گهید ،يشنو ی. از من ميصبر کرد یلی. خعادیم يطاقت آورد یلیخ

 دست به کار شو! ،یزنت رو برگردون يخوا ی! اگه میشروع کن

 عادیعروسش رفت. م يِکرد و به سو یرا گفت و از او عذرخواه نیا
خواست  یکرد. نم یاو فکر م يمستاصل، همان جا مانده بود و به حرف ها
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نکند که غلط  يقرار بود کار یتا ک ؟یبکند درست... اما تا ک یحرکتِ غلط
 نهعجول و  عادِیرا هم درآورده! نه به آن م اطیکرد شورِ احت ینشود! حس م

که او  يزیبد بود! چ يزیدر هر چ طیالك پشت! افراط و تفر عادِ یم نیبه ا
 افتاده بود... رشیگ

گرفت. حق با  میقدم زد. با خود فکر کرد و تصم یجمع دور شد و کم از
که او را تحت  نیخواهدش. بدون ا یکرد م یبه وفا ثابت م دیبود، با لیسه

ما سخت تر از روند ... ايکرد! سخت بود آر یکار را م نیا دیفشار بگذارد، با
 رییتغده سال هم مگر وجود داشت؟ مگر سخت تر از  نیاو در ا یپختگ

سال  نیداد در ا ینشان م دیتا آسمان هم بود؟! نه! با نیدادن خودت؛ از زم
 !يداد... به زود یها که نبوده و ترکش کرده، از خود چه ساخته! نشان م

فرصت را  عادیخود بازگشت، م يکه شام سرو شد و هرکس به جا نیاز ا بعد
 ،یزبان یخوانده بود! نگاهش با زبان ب ییزهای. از نگاهِ وفا هم چدیمناسب د

 با من حرف بزن!  ایگفت ب یم

شد. وفا متوجه او نبود. باز هم  کیاو نزد زیشمرده شمرده، به م يقدم ها با
 کرد سامانشان بدهد. تا یم یاش بود و سع ختهیغرق در افکار برهم ر

که به مرحله آخر  یشد، اما وقت یرفت و موفق م یهشتاد نود درصد هم م
! هر دیرس یو به صفر درصد م دیپاش یدوباره از هم م زیهمه چ د،یرس یم

بست شان، باز آن ها  یکرد و با طناب م یرا کنار هم جمع م شیچه فکرها
 نیافتاده بود با ا يریکردند! عجب گ یزدند و خود را از بند رها م یزور م
 !شیزورگو يِفکرها
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آن بر خود  کیبود،  ستادهیکه در پشتش ا یتوسط شخص شیلمسِ بازو با
ساعدِ او نمه  يِبود که دو انگشت شست و اشاره اش را از رو عادی! مدیلرز

خود  یگونه نوازش و از خود ب نیکه او را ا نیا نِیو در ح دیکش ینمه باال م
 خواند: یکرد، م یم

 يستمگر ینی... وگرنه هر که تو بياموزیوفا و عهد نکو باشد ار ب -
 داند...(حافظ)

 لیخورد، حاال تبد یکه ته دلش وول م یکوچک يحس قلقلک دهنده  آن
را به ته رسانده  شیاش شده بود و نفس ها نهیدر وسط س یبه توپ بزرگ

فرو رفت که  نیریش ياز دهانِ او، در خلصه ا تیب نیشدن ا يبود. با جار
 برد! یهم به آن پ عادیجز خودش، م

وفا از جا  دند،یرس -او يسرشانه -انیپا يبه نقطه  عادیانگشتان م یوقت
را از دستِ آن توپِ  شی. نفس هاستادیبرخاست و رخ به رخِ مردِ عاشق، ا

 بزرگ پس گرفت و زبانش را حرکت داد:

 !میحرف بزن دیبا -

 نیا دنیآزاد شد. ماه ها بود منتظر شن عادیدر دِل م يزیحرف، چ نیا با
 کوتاه بود!  يجمله 

 تکان داد و راهِ کنارش را نشان داد: يسر

 .لیبا کمالِ م -
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جذاب را  يِفرفر يِپشت سر. داشت آن موها عادیجلوتر از او راه افتاد و م وفا
از  یرفت، کم یکه پشت او م نیح نیبرد. در هم یو حض م دید یم

آن پوستِ  دنِیره رفتند و پشتش را معلوم کردند. با دبه کنا شیموها
که وجود دارد نبود...  یی. رنگِ پوستش، جزو رنگ هادیخوشرنگ لبش را گز

و  دهیپوست را د نیا یبار ک نیبود که هنوز کشفش نکرده اند! آخر یرنگ
 نیبود، ا دهیسال بود! بعد از آن هرچه رنگ د یلیجان داده بود؟ خ شیبرا

 که مختص به دلبرکش بود... ابیرنگِ خاص و کم  نیرنگ نبود. ا

آن که  ی. ان قدر بستادیا یکنار درخت د،یخلوت رس ییبه جا یوقت وفا
 يگرید زیهم از چ دیبفهمد تند قدم برداشته بود که نفس کم آورده بود. شا

 کم آورده بود؟ نه؟

او را در چنگ  فِیرا پشتش مُشت کرده بود مبادا تنِ نح شیدست ها عادیم
 رفته و لمسش کرده بود، حالش خراب بود! شیحد هم که پ نیبکشد. تا هم

بارها به آن فکر کرده بود را بر  یمدت نیکه در ا یگرفت و جمالت ینفس وفا
 زبان راند:

 یکنم. خودم و خودت خوب م ینیمقدمه چ ایبرم  هیحاش نمیب یالزم نم -
 .میحرف بزن یراجع به چ میخوا یم میدون

 زمزمه کرد: یفتگیبا ش عادیم

 ...یکن یم یکار خوب-
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نگاهش را معطوفِ چشمانِ خمار او که حاال خمار تر هم شده بودند،  وفا
 کرد:

خسته  فم،ی. ده ساله بالتکلیرو روشن کن فمیوقتشه تکل یحاال که برگشت -
 شدم.

 در دل گفت:  عادیم

 اجازه بده.شم. فقط تو به من  یم تمیقربونِ خستگ -

طرفِ وفا را مسدود کرد.  کیگونه  نیدرخت کرد و ا يرا ستونِ تنه  دستش
بود، به دهان او  قهیاش دست به  ختهیبه احساساتِ برهم ر کهیوفا در حال

 کرد. ینگاه م

 روشن کنم؟ يچجور يکنم... دوست دار یباشه، روشن م -

 که منقلب شود، با اخم گفت: نیبه او زل زد. وفا قبل از ا طنتیبا ش و

 شانس دوباره بدم! هیرو شروع کنم و به خودم  يدیجد یخوام زندگ یم -

 او افزون کند: يکلماتش را رو رِیجلوتر برد تا تاث یسرش را کم عادیم

 ؟يشانس بد هیشه به منم  یم -

گفت در برابرش  یبه صورت او شد. چرا دلش م رهیخ هیچندثان يبرا وفا
 ینجاتش م شهیکه هم یرفته بود؟ عقل يشو؟ پس عقلش کدام گور میتسل

 عادیم يکرد؟ به دست ها ینم دایگشت، مغزش را پ یداد!  چرا هرچه م
 باشد... دهینگاه کرد! مبادا او مغزش را دزد



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 414

 خود را جمع و جور کند: يتالش، توانست تا حد یاز کم بعد

 وقته تموم شده! یلیمنو تو، خ تِیحکا -

انگشتانِ او، آن  يبار از رو نیاو کرد و ا کیدوباره دو انگشتش را نزد عادیم
 را آرام آرام، نوازش کنان باال برد:

کارا با هم  یلیگم تموم نشده... ناقص مونده! هنوز خ یاما من که م -
 ؟یتجربه اشون کن ي... دوست ندارمیرو تجربه نکرد زایچ یلی. خمینکرد

که آن چشمانِ خمار با آن  دیفهم یشود. م یکه دارد شل م دیفهم یم وفا
 يدیکه دارد اتفاق جد دیفهم یدهد. م یبلند دارد کار دستش م يمژه ها

 یم دیشد... با یگفت و از او دور م یجمله م کی دیافتد! با یم شیبرا
 یخوب يزهایعاشقانه، به چ یجا ماندنش، در فصلِ بهار، در باغ نیرفت... ا
 شیسال ها نیا يِ ها يت وا بدهد و تمام خوددارخواس یشد! نم یمنجر نم
 یحاال حاالها منتظر م دیاو از هم بپاشد. او با يِآبِ خوردن، جلو یِبه آسان

 ماند... مثلِ او که سال ها...!

 . ومدمیبدم! هنوز با اومدنت کنار ن یتونم بهت شانس ینم يزود نیبه ا -

 یِلیبه م یلیکرد و از م یصامت و خاموش، تنها داشت نگاهش م عادیم
 برد. یصورتش، لذت م يِاجزا

گشت به  یبر م دیاو بود تا بعد از آن، برود. با يِاز سو یمنتظر حرف وفا
 يسر کی يتکرار يها دنیرقص دنیو د یخانه... خسته شده بود از عروس
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نشست و از حس و  یم شیها یرفت، کنار شمعدان یم دی... بايآدمِ تکرار
 کرد! یداشت خفه اش م عاد،یشد. م یگفت. داشت خفه م یحالش م

را محکم به  شیدرخت کند و جلوتر رفت. وفا لبها يدستش را از تنه  عادیم
 از هر زمان. دتریهم فشرد. شد

شانه اش کنار زد و گوشش را جلو برد.  يِاو را از رو يِبا دست موها عادیم
چه بودند که  بیعج دِیجد يحس ها نیاز قلبش عبور کرد. ا دیجد یحس
 جانش شده بودند؟  يِبال

 کرد: یگوش دختر خال يِرا تو نشیخوشبو و آتش يِها نفس

 ... يکنم تا هروقت که تو بخوا ی! صبر مادهیز یلیصبرِ من خ -

****** 

 :دیپرس د،یچ یرا م زیم يرو کهیدر حال الهام

 نکنه ناراحت بشن؟ -

 گذاشت: زیم يرا رو وهیبه کمک همسرش شتافت و ظرف م لیسه

و برادرِ وفا،  عادیمن به عنوان دوسِت م نهیناراحتم شدن شدن، مهم ا -
 مو به جا آوردم. فهیوظ

 گفت: يبا دلسوز الهام

 ییساال به تنها نی. هر دوشون تو الیسوزه سه یهردوشون م يدلم برا -
 . وقتشه به آرامش برسن.دنیعذاب کش
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 گذاشت: زیم يرو زیرا ن يشکالت خور لیسه

 وقتشه... گهیآره، د -

 گفت: لیکه آمد، سه فونیزنگ آ يصدا

 شون اومد! یکی -

 یروبوس لیدر دست. با سه ینیریش يبود. با جعبه ا دهیزودتر رس عادیم
 گفت. کیمشترك شان را، تبر یکرده و شروع زندگ

 باشه که اول من دعوتتون کنم! نیفکر کنم رسم ا -

 بشنوند، گفت: عادیکه فقط خودش و م يطور لیسه

 تزا بده! نیهر وقت زنت اومد خونت، اونوقت از -

که زن در آن نباشد  يگفت! خانه ا ی. راست مدندیحرف، خند نیدو با ا هر
 !ستیکه خانه ن

کار، ابرو  نیبا ا لیجعبه گذاشت. سه يدر آورد و رو بشیاز ج یپاکت عادیم
 :دیدر هم کش

 ه؟یکارا چ نیزشته مردِ گنده! ا -

 هم گفت: الهام

 عاد؟یآقا م نیدیهمه زحمت کش نیچرا ا -
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قبول نکردنِ حرف آن ها باال گرفت و به سمت  يدستش را به نشانه  عادیم
 شانی. صحبت هاوستیبه او پ قهیهم بعد از چند دق لیرفت. سه ییرایپذ

 :دیپرس لیکه گُل انداخت، سه

ازت نشد! اوضاع چطوره؟ با وفا به کجا  يخبر گهید م،یبعد از شبِ عروس -
 ؟يدیرس

 :دیبه چانه اش کش یدست عادیم

تونه بهم  ینم يزود نیخوام، اونم گفت به ا یشانس م هیبهش گفتم  -
 کنم. یوقت خواست، منم گفتم صبر م ییجورا هیشانس بده! 

 کالفه دستش را در هوا تکان داد: لیسه

 یده! اون آدم یداره لفتش م یلی! خدهیکارا از وفا بع نیکنم! ا یتعجب م -
 و درست، انقدر وقت بکشه!  یجواب منطق هی يکه برا ستین

بود. وفا آدم طفره  لیحق با سه دینداد و در فکر فرو رفت. شا یجواب عادیم
 رفت؟ یاو طفره م يِداشت برا یرفتن که نبود. حاال چرا ه

 میتصم يسه ماه برا یعنی. یشه که تو برگشت یم نایسه ماه ا بایاالن تقر -
خواستت، همون  یشناسم، اگه نم یکه من م یینبوده؟ اون وفا یکاف يریگ

ده،  یهمه لفتش م نیداره ا یتو صورتت! اما وقت دیکوب یبار اول نه رو م
! وگرنه اون آدمِ ادیکه نتونسته باهاش کنار ب يزیشده! چ يزیچ هیحتما 

 همه ناز و ادا نداره! نیا م،یدیکه ما د یرک
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گفت، سه ماه  یباال برد و به فکر فرو رفت. راست م یرا هالل شیابروها عادیم
که با خودت کلنجار  نیا يهم بود. سه ماه برا ادیگرفتن ز میتصم يبرا
زودتر  یلیخواست که خ ینه؟ اگر نم ای یخواه یآدم را م نیا ایکه آ يبرو
 هست؟! يدیما یعنیکند...  یکه هنوز دارد فکر م نیگفت! اما ا یم دیبا

پرسش گر، به  يبلند شد. با چهره ا فونیآ يفکرها بود که صدا نیا در
که  لیبلند شود، الهام جواب داد. سه لیکه سه نیشد. قبل از ا رهیخ لیسه

 شده بود، گفت: عادیم يِمتوجه نگاه ها

 .میوفا رو هم دعوت کرد -

. دلبرکش بود؟ چه قدر نییپا ختیاش ر نهیسطِ ساز و يزیحرف، چ نیا با
 تاب تر شده بود!  یب ،یکیدلتنگش بود! چه قدر بعد از آن شب و آن نزد

. با دیاز راه رس گر،یدر دستِ د يا هیدر دست و ساك هد یبا دسته گل وفا
نبود که اهل دوست  یگفت. وفا آدم کیکرد و بهشان تبر یالهام روبوس

 کیو روابطِ او، محدود به  یدر ارتباط. دوست يادیز يبا آدم ها ایباشد  يباز
... او لهامها، ا یو تازگ لیشدند. محدود به فروغ؛ سه یآدمِ خاص م يسر
 یراه م یاش راه بدهد. اما وقت یرا در زندگ یکس ،ینبود که به راحت یآدم

 داشت. یداد، تا ابد نگه شان م

 ادشیلحظه  کی عاد،یم دنِی! با دگرید یبلند شد و بعد از او شخص لیسه
 یکه حساب یبه او ماند. بعد از شبِ عروس رهیرفت سالم کند و همان طور خ
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خواست با  یکرده بود، دلش نم داریو آن ها را ب يبا احساساتِ خفته اش باز
 . اما حاال؟وداحساساتش نش رِیو اس ردیبگ میاو روبرو شود تا با عقلش تصم

سوال در  يسالم داد که عالمت ها يبرگرداند و طور لیسه يرا رو نگاهش
 امده،یخوشش ن ادیکارِ او ز نیوفا از ا دیفهم لیشد! سه یم دهیآن لحن، د

 برخورد کرد و گفت: ياما عاد

 خواهر جان!  يخوش اومد -

 یلباس، با الهام به اتاق رفت. کم ضیتعو يکرد و برا یتشکر کوتاه وفا
هم در زد و وارد اتاق شد. وفا نگاهش را از  لیکه سه دیطول نکش شتریب

 .امدهیاو برداشت تا به او بفهماند از کارش، خوشش ن يِرو

گفتن دارد، اتاق را ترك کرد. وفا  يبرا ییحرف ها لیسه دیکه فهم الهام
 بود، گفت: لشیهمان طور که مشغولِ جمع و جور کردن وسا

 !يداد یانتخاب م يازه و بهم اج ادیاون هم م یگفت یبهتر بود بهم م -

 گفت: تیبا جد لیسه

 یاز چ يدار نم،یفکر کردن ندم. بب يکارو کردم تا بهت اجازه  نیاتفاقا ا -
 ؟یکن یفرار م

او رو شده، سکوت کرد و تنها نگاهش کرد.  شیدستش پ دیکه فهم وفا
 تر شد: کینزد لیسه

 ؟یگرفتارش ش یترس یآره؟ م عادیاز م -



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 420

 بهت بگم! يزیمورد چ نیخوام در ا یواقعا نم ل،یسه -

 سماجت به خرج داد: لیسه

من مثل برادرتم؟ اگه هستم  یگفت ی. مگه نمیخوام بهم بگ یاما من م -
 بدونم! فمویهم که... بهم بگو تکل ستمیکه همه جوره کنارتم! اگه ن

مکث کرد  یو کم دیکش یقیرا دلخور کرده، نفس عم لیسه دیکه فهم وفا
 زدن، آماده کند. يِرا برا شیتا حرف ها

 شیرا سر زانوها شیاش بود نشست و انگشت ها یکیکه در نزد یتخت يِرو
 گذاشت.

 یاحساساتم بشم. م ریباشم و اس کشیخوام نزد ی. نميدیآره، درست فهم -
. خودتم خوب رمیبگ میفکر کنم و تصم انیجر نیدر مورد ا یخوام منطق

 ماهره! اغوا کردن يِاون چه قدر تو یدون یم

 زد و با فاصله، کنارش نشست. یلبخند کوچک لیسه

 کنه. آره؟ یرو داره تجربه م یاحساسات هیمن،  يِپس خواهر کوچولو -

 سر تکان داد. تنها

و  یکن یاستفاده نم طیاومده چرا از شرا شیفرصت پ نیخب حاال که ا -
 ؟یچش یعشق رو نم يمزه 

 چشم، نگاهش کرد: ياز گوشه  وفا

 آدم؟ نیبا ا -
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 آدم چشه؟ نیمگه ا -

 رییهر چه قدر هم تغ یعنیشن.  یکه آدما عوض نم یدون یم ل،یسه -
 هم عوض نشده! عادیم هیما ریشه. خم یعوض نم شونیوجود هیکنن، ما

 درنگ، پاسخ داد: یبعد از کم لیسه

که داشت، به  یتیو ترب طیوفا. اون طبق شرا ستیبد ن عادیم يوجود هیما -
 هی يکرد. اون پسر نازدونه  یاون شکل در اومده بود و اون کارا رو م

و  یپول یرنگِ ب چوقتیتموم بود که ه زیپولدار و همه چ يخونواده 
تحت فشار گذاشته شد... به نظر من  ،يا دفعهیبود. حاال  دهیمشکالت رو ند

بار آورده بودن مقصر بودن. پسرشون رو لوس و تخس  یلیخانواده اش هم خ
خواست براش فراهم کرده بودن، نذاشته بودن آب تو دلش  یم یو هرچ

 نیاگه به ا دیخواستن به اجبار زنش بدن! اونم که د هویتکون بخوره، بعد 
رو به  وت ي نهیک یول رفتیپذ ست،ین يخبر شیازدواج تن نده از پول و آسا

که اون  يبود یتنها کس ی! ولینداشت يریکه تو، تقص یدل گرفت. در صورت
 ؟ي... قبول دارزهیتونست زهرش رو بهت بر یم

 چاق کرد: ینفس لیدوباره سرش را تکان داد. سه وفا

هست؟ نه! چون تو  يحاال نگاهش کن؟ از اون پسرِ لوِس لجباز خبر یول -
رو خودش کار کرده و عوض شده... خودش خواسته و تونسته  یمدت نیا
 بشه که االن هست. ینیا

 به حرف آمد: وفا
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 ست؟یتظاهر ن راتییتغ نیاز کجا بفهمم همه ا -

 ینیو بب یامتحانش کن یتون ی. مدیشه فهم یشانسِ دوباره م هیفقط با  -
 نه؟ ایهمون آدمه  ایآ

 بار شانس داشت... خودش از دستش داد. هیاون  ل،یاما سه -

 اجبار بود نه شانس! هیکه اون  میدون یوفا جان! خودم و خودت خوب م -

 داشت هنوز مقاومت کند، جواب داد: یکه سع وفا

 شه؟ یشه از اجبار هم شانس ساخت. نم یم -

او نافذ شد و  يِفرستاد. بعد در چشم ها رونیب ینفسش را با کالفگ لیسه
 او بگذارند: يِرا رو ریتاث نیشتریکرد کلماتش ب یسع

همه وقت رو  نیکه ا یمثلِ تو، به آدم يا دهیشه خانوم عاقل و فهم یم -
 شه؟ یشانس بده. نم ،يخوا یبشه که تو م یخودش کار کرده تا اون

بود که به اون شانس  نیاش ا یحرف، دهانِ دختر بسته شد. منطق نیا با
 شه،یهم يِبرا ایداد  یاز دستش م ای یعنیبود، شانس!  شیبدهد. اسمش رو

دار شود  حهیاحساساتش جر ن،یب نیر اد دیترس یآورد. اما م یبه دستش م
 ریاس دیترس یاش م یبار در زندگ نیاول يو خامِ آن چشمانِ خمار! برا

 شیرسوا ،یخجالت يآن ترسوها دیترس یاش شود... م یاحساساتِ پنهان
 کنند!

 کار کند، ادامه داد: نیبه ا یکه او را راض نیا يبرا لیسه
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 طیهست که با چه شرا ادتی ؟یاون گذاشت يِ بار خودت رو جا هیوفا جان  -
شد؟  یداشت کور م ه،یکه چشماش از گر ادتهیرفت؟  رانیاز ا ،یوحشتناک
که  نیا دِیتو برگرده رفت. به ام شِیکه درمان بشه و پ نیا دیفقط به ام

کردن!  ششد؟ همه جواب یبسازه! اما چ یعال یزندگ هیتو،  يِ برگرده و برا
 یافسردگ یدون یبود؟ م دهیرس یتو اون ساال به چه جنون عادیم یدون یم

 بار... کیگرفته بود و  دیشد

 دنیشد که منتظر شن رهیوفا خ يتشنه  يرا قطع کرد و به چهره  حرفش
 است. 

نکرده و نرسونده بودش  دایکرد و اگه پدرش اونو زود پ یبار خودکش هی -
 تموم کرده بود؟ مارستان،یب

 گفت: رتیبا ح وفا

 نگفته بودن. يزیدونستم... به من چ ینم نارویمن... من ا -

 یتو چه لجن یخواست تو بفهم یچون خودش نذاشت. نم میآره، نگفت -
 کرده!  ریگ

 یسال بعد از وقت کیبار تو اون ساال باهام تماس گرفت. درست  هیفقط  -
 که رفته بود...

 :دیپرس لیسه

 گفت؟ یو بهت چ -
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. يریطالقتو بگ یتون یم يخورم... اگه بخوا ینم به دردت گهیگفت من د -
فقط زنگ زد و به من که زنش  يخبر یسال ب کی. بعد از لیسه نیهم

 کردم؟  یکار م یچ دیگفت. من با نویبودم و منتظرش، ا

 .ی. اما نخواستیکه جدا بش یداشت نویتو حق ا -

 بود، گفت: دایکه در لحنش هو یبا حسرت وفا

 اوردهیتو ازدواج اولم شانس ن یمن بد شانس بودم. وقتنه، نخواستم...  -
دادم؟  یم یزندگ لیتشک گه،ید یگرفتم و با کس یطالق م دیبودم، چرا با

 ...لیسه ستیراحت ن يبار که نشه، بار بعد هی

 حالِ وفا را منقلب کرده، گفت: دیکه د لیسه

و الهام  عادیم مییجا نیاست ا قهی... چند درونیب میبر ایباشه، حاال پاشو ب -
 تنهان. پاشو، پاشو دخترِ خوب!

****** 

 یاز سرگذرانده بود و م عادیکه م یاتفاقات دنیاز آن حرف ها و فهم بعد
 نیاز ب شیها يریتمام سخت گ باینصف شان هم نبوده، تقر نیدانست ا

رفت که چه طور و چگونه، با او حرف را  یرفته بود و حاال، با خود کلنجار م
 د؟یرا بگو مشیو تصم شروع کند

اش  ییمبل روبرو يکه رو يمردِ زخم خورده ا يِسوخت برا یم دلش
 داد. یو الهام گوش م لیسه يبه صحبت ها زیر ينشسته و با لبخند
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که زخم ها عالوه بر صورت و جسمش، روحش را هم تحت  يمرد يبرا
زد، چرا نوبت به  یبودن م یکه دم از منطق ییشعاع قرار داده بودند. وفا

 رفته بود؟ یطرفه به قاض کیبود، ان قدر  دهیکه رس عادیم

دانست  یم دیبود درست... اما با دهیکش یمانده بود، درست... سخت تنها
توانست باشد با آن اتفاق  ینبوده! چطور م یو راحت شیهم در آسا عادیم

 داده بود؟صورت،  نیکه به بدتر یافتاده بود؟ با تاوان شیکه برا یمیعظ

بود  بی! عجندهیکرد. به گذشته ها، به حال، به آ یمبل فرو رفته و فکر م در
روند!  یم شیسه کلمه، انقدر به هم مرتبند و همگام با هم، پ نیکه  ا

 دیها قدم بردارد. با یراحت نیداد به ا یکه با او داشت، اجازه نم يگذشته ا
 ...دیبود و با یتر م اطیبا احت

 :دیچیدر گوشش پ عادیم يِبایز يِصدا

 )یکاشان ضیتو، دل بردارم...(ف يِ من نه آنم که ز سودا -

که با تمام  ي. شعردیشن یم عادیاز دهان م يبار بود که شعر نیدوم يبرا
که خود سروده  ییخوانده بود... در ذهنش به دنبال شعرها شیاحساس برا

آمد را در جوابِ  یاز همه، به حس و حال شان م شتریکه ب یبود گشت و آن
 او، زمزمه کرد:

که از تو در من جا ماند.  یراهنیپ نیرفتن تو زمستان بود، و برف آخر -
 ... و من هنوز زنده ام...یبرف يدرونم پُر شد از آدم ها

 وصله زد و ادامه داد: عادیرا به چشمان پر تمنا و مخمورِ م نگاهش
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مُرده در برف، عکس خواهم  ياز عاشقانه ها اورم،یرا که در ب راهنمیپ -
 فرد) يتقو میگرفت...(شاعر: مر

 کرد همچنان: یبغل عشق، نگاهش م کیبا  عادیم

 کنم...فقط تو بخواه! یاون برفا رو آب م يخودم همه  -

خورد؟ پس  یدر قلبش تکان تکان م يزیحرفا ها چ نیا دنیبا شن چرا
و مردان  رندیگ یمقرار  ریگفتند زن ها با حرف تحت تاث یراست بود که م

 با بوسه و...!

 نظر داشت، در دل گفت: ریآن ها را نامحسوس ز يِ که هر دو لیسه

 تمومه! گهید -

و خنده خوردند، وفا  یکه شامِ دستپخت عروس خانم را با شوخ نیاز ا بعد
 اجازه نداد: لیخواست به الهام در شستن ظرف ها کمک کند که سه

 شورم. ی! خودم با خانومم مستیخانوم، کار شما ن ینه آبج -

بود آن دو را با هم تنها  نیبه الهام زد. در واقع قصدشان ا یچشمک و
و به  رفتیپذ د،یطور د نیبگذارند تا بتوانند حرف بزنند. وفا که وضع را ا

 شتریب هیگرفت. چندثان يجا عاد،یم ییرفت و در مبل روبرو ییرایپذ
 نگذشته بود که وفا دهان باز کرد:

 بگو. يکه نبود یده سال نیام بگو... از ابر -
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اش  یذوق کرد اما در ظاهر مخف د،یحرف را از دهانِ او شن نیکه ا عادیم
 ی! حاال میفرصت نیبود... منتظر چن يزیچ نیکرد. مدت ها بود منتظر چن

 يآمده بود، برا شیپ شیکه برا ییزهایآن سال ها و چ يتوانست از همه 
 حل کند. ش،یرا برا زیو همه چ دیبگو شیوفا

را به هم  شیتنه اش را از مبل کند، به جلو خم شد. کف دست ها عادیم
 را سر زانوانش نهاد. شیچسباند و ساعدها

 نیبوده. هم روزید نیکنم انگار هم یبهش فکر م ی... وقتشیده سال پ -
 قدر... دور. نیبرام و هم کهیقدر نزد

 کرد و نفس گرفت: یمکث

درمان، خانواده  يجا جوابم کرد برا نیکه برام افتاد و ا یاتفاقبعد از اون  -
 یاگه احساس ،يگرفتن ببرنم اونور تا اون جا درمان بشم. اگه تو نبود میتصم

نداشت. من  یزنده موندن و درمون شدن ارزش گهیبهت... نداشتم، برام د
 یعنی. بودم.. شکنندهو  فیضع یلی! خامیکنار ب زایچ نینبودم که با ا یآدم

شدم برم و  یاون اتفاق، برام آخر خط بود... اما به خاطر داشتن تو، راض
 هرجور شده، درمان بشم! چه نقشه ها داشتم... 

 يجفت شان داشت برا يکه برا ینیریش يِکرد و حسرت آن نقشه ها مکث
 سال ها در جانش نشست. نیبار در ا نیهزارم

شد رفتم و همه دونه دونه،  یکه م يسال اول هر دکتر کی... میبگذر -
 يکار چیبود که ه يبه حد میدگید بیشدت ضربه و آس یعنیجوابم کردن. 
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 میعق ،یو چهارسالگ ستیمن تو سن ب یراحت نیشد براش کرد. به ا ینم
 شده بودم!

بود.  نیهنوز سنگ شیبرا یچهارحرف يکلمه  نیکلمه، ا نیزبان آوردنِ ا به
 وندیاش پ یکلمه که با زندگ نیشود... ا یگران تمام م یلیمرد خ کی يِبرا

 ماند...! یم یاش باق یبخورد، تا آخرِ عمر، سرشگستک

تو  ي. نخواستم برگردم و تو چشمارانینخواستم برگردم ا گهیبعد از اون د -
که بهت  ییگفتم با وجود تموم آزارها یگفتم بهت؟ م یم ینگاه کنم! چ

 یدر حقت ب یکاف يکردم، کنارم بمون؟ به اندازه  دایکه پ ینقص نیدادم و ا
بود اگه  ضمح یِ بود. خودخواه يادیز گهید يآخر نیکرده بودم! ا یانصاف

و  یتماس گرفت يخواستم. مادرم بهم گفت چندبار یازت م يزیچ نیچن
 یو من گفته بودم بهت بگه نم یباهام حرف بزن ی. خواستيدیحالمو پرس
به ته  گهیصحبت کنم! نشستم با خودم فکر کردم... من که د یخوام با کس

 يبرا تانداشت! حداقل به تو بگم  یبرام  ارزش یبودم و زندگ دهیراه رس
 گهی... گفتم دتیدنبال زندگ ي. زنگ زدم و گفتم بريریبگ میتصم تیزندگ

 یزود اقدام کن ای ریگفتم و منتظر بودم د ویخورم! همه چ یبه دردت نم
با  يچون بهم گفته بود ،ي! مطمئن بودم دوستم ندارينکرد يتو کار ...یول

 نیهم ي... برایواسه احساس نذاشتم. حقم داشت ییکه کردم جا ییکارا
 ؟یش یهمه اش برام سوال بود که چرا جدا نم

 جواب داد: کیسوال، تنها  نیدر برابر ا وفا

 خاص. لیدال يسر کیبه خاطر  -
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. دهانش خشک شده بود دیبرداشت و سر کش زیم يآب را از رو وانیل عادیم
 انقدر پشت هم حرف زده بود.

 یکه همه اش دلم م يگرفتم. طور دیشد یمدت که گذشت، افسردگ هی -
اومد، چون  ینم شیپ تشیموقع چوقتیه یخواست خودمو خالص کنم. ول

 بار که بر حسب اتفاق تنها موندم... هیبودن!  شمیبابا پ ایمامان  شهیهم

که سر  ییروزها، اُفت داشت گفتن از آن بال نیمردِ ا يرا خورد. برا حرفش
 خودش آورده بود!

شدم.  يا گهیجور د ه،ی. بعدِ اون قضدیاما شانس آوردم که بابا به دادم رس -
کنن.  یم یزندگ یجسم يها تیهمه آدم دارن با معلول نیبا خودم گفتم ا

از لحاظ  ام،یم از پسِ خودم بر بتونم خود یاز اونا! حداقل من م یکیمنم 
نگاه کردم. تا  دیشانس جد هیمثل  می! از اون به بعد به زندگنمیتام یمال

! هیتا دمِ مرگ رفتن و برگشتن، چه حال یدون یو نم يحاال تجربه اش نکرد
کنم و  ی. خودمو خالص مستیبرام مهم ن میجون و زندگ یگ یقبلش م
چنگ  یسمونیکه دمِ رفتن به هر ر زه،یشم! اما جون ان قدر عز یراحت م

 اون ور!  يتا نر يانداز یم

 زیم يرو شانیشان شد و برا کینزد ینیریو ش يچا ینیس کیبا  الهام
نرم کردن  يبرا يچا نیبا نگاهش از او تشکر کرد. واقعا به ا عادیگذاشت. م

 داشت. اجیاحت ش،یگلو

 !رهینامعلوم خ يشده بود و به نقطه ا عادیم يغرق در حرف ها یحساب وفا
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 خورد و ادامه داد: ياز چا یقلپ عادیم

 گهیکه دارم، د یتیکردم با اون وضع یهنوز بهت احساس داشتم... فکر م -
 دنتید يدلتنگ ترمم کرد. برا چ،یکه ه دیاز سرم بپره. اما نپر نایعشق و ا

 هی نیهم يجرئت روبرو شدن باهات رو هم نداشتم! برا یدادم ول یجون م
 عمرمبهش، چند سال از  دنیرس يکه برا یمیبزرگ گرفتم... تصم میتصم

 ... ارزشش رو داشت! یشد ول یگرفته م

 :دیبه دهان گذاشت و جو ینیریش يا تکه

 ینیا دیو باهات روبرو بشم، نبا شتیگفتم اگه قرار باشه دوباره برگردم پ -
که کنارش احساس  ی. اونيخوا یکه تو م یبشم اون دیکه هستم باشم! با

ده...  یکه آزارت نم یکنه! اون یکه سربلندت م ی! اونیکن یم یخوشبخت
برد!  نبه هشت سال زما کینزد د،یآدمِ جد نیبه اون هدف و شدنِ ا دنیرس

... يازش بساز دیآدمِ جد هیو  یرو نابود کن یکه هست یاون يکه بخوا نیا
 هی نی... ایکن لیاز اول آجر به آجر وجودِ خودت رو تکم يکه بخوا نیا

 ...ستیدو سال ن یکیو سخته که کارِ  یطوالن يپروسه 

که خودشون  نیشن، مگر ا یگن آدما عوض نم یبودم که م دهیشن شهیهم
 یکردم که شدم اون دایبخوان! و من خواستم... انقدر خواستم و بهش باور پ

 ي. اما همه ستمینقصم، چون ن یو ب یگم االن عال یشدم! نم یم دیکه با
 ی! آدممروبرو کن دیآدمِ جد هیگردم، تورو با  یبرم یتالشم رو کردم که وقت

دوباره  يو بخوا يریبگ دهیجسمش رو ناد يِاون نقصِ بزرگ تو دیکه شا
 ...شیریبپذ
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به سکوت  اجیکه حرف زده بود، احت ایرا که گفت، سکوت کرد. به اندازه  نیا
 شیتوانسته بود همه حرف ها رون؟یبود ب ختهیرا ر زیکردن داشت. همه چ

 گذار باشد؟ ریرا به او منتقل کند؟ توانسته بود تاث

! ستیداد که قصدش چ یهم حالش بهتر از او نبود. کاش به او خبر م وفا
خودش  يو دارد برا هدیبر زیکرد که انگار از همه چ یرفتار نم يکاش طور

 گذراند!  یآن ور، خوش م

ور تنها بود و  نیبود، وفا ا يخودساز ریآن سو با خود درگ عادیکه م یحال در
حال ساده  نیتوانست در ع یم زیدانست! چه قدر همه چ یرا مقصر م عادیم

 باشد! دهیچیو پ

 کشدار، وفا دلِ سکوت را شکافت: یقیبعد از دقا باالخره

 رو بشناسم. دیآدمِ جد نیخوام ا یرو گرفتم... م ممیمن تصم -

. روحش به پرواز در آمد! عادیحرف، انگار جان برگشت به جسمِ م نیا با
 يجمله  نیشد بشنود؟ باالتر از ا یحرف، چه بود که م نیباالتر از ا
 ! چه بود؟یموجودِ دوست داشتن نیاز دهانِ ا یخواستن

 گفت: تیزد و با خلوص ن يلبخند

 کنم.  ینم مونتیپش -

****** 

 ) www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی(ساخته و ته



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 432

 یکه تازه م یبار مثل دو آدم نیاول يو شوهر بودند، اما داشتند برا زن
گذاشتند! هر دو  یرا بشناسند و با هم آشنا شوند، قرار م گریکدیخواهند 

را  ریکلماتِ دست و پا گ نیداشتند، اما تمام ا یفینسبت به هم حق و وظا
 یم شیپ وکردند  یوع کنند! شروع مخواستند از نو شر یکنار گذاشته و م

 دست خدا و اعمالشان بود... ریمس یرفتند، باق

بار کجا بروند و چه کار کنند و  نیاول يبود دوست دارد برا دهیپرس عادیم
 !میقدم بزن میکه بتون ییجا هی میجواب داده بود: بر یوفا در کمال روراست

 نیبهتر میبرو دیگو یمطمئن بود او نم یتعجب نکرده بود، حت عادیم و
بروند  ییکه خواسته بود تنها جا یآدم نی. اشیتجر ای اورانیرستوران در ن

استقبال  شنهادشیشناخت. از پ یبود که او م ییکه قدم بزنند، همان وفا
و  ظیحرا انتخاب کرد که هم راحت بتوانند قدم بزنند و از م ییکرد و جا

و خورده  یس عادِ ین باشد. ملذت ببرند هم امکانات در دسترس شا شیفضا
قرار نگذاشته بود، حاال استرس داشت و  یساله، بعد از مدت ها که با زن يا

ها در ظاهر سرکوب  نیرا گم کرده بود! البته، تمام ا شیدست و پا ،یکم
 !یدنیگرفته بود ند یجشن نه،یشد! اما قلبش درونِ س یم

سه ماه  نیکه در تمام ا ییها "بود! از همان طور يطور کیهم... وفا هم  وفا
داشت. عالوه بر جسمش، روحش هم  یتازگ شیکه برا یبود! همان حال

ارتباط  يبا مرد عاد،یسن، به جز چند بارِ کوتاه با م نیباکره بود! تا به ا
با هم  يادیز هپا فراتر نگذاشته بود. هنوز را يهم از حد عادینداشت و با م

 داشتند...
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مورد عالقه اش،  يآهنگ ها عادیورد نظر برسند، مکه به مقصد م یزمان تا
از  ندیتا بب دییپا یکرد و در همان حال هم وفا را م یرا پل یلیزندوک یعل
او هم در آرامش به آهنگ ها  دید ینه. وقت ای دیآ یسبک خوشش م نیا

 :دیندارد، پرس یتیدهد و شکا یگوش م

 بذارم؟ يا گهید زیچ ،يسبک رو دوست ندار نیاگه ا -

 آمد: رونیکه با آهنگ ها در آن شناور بود، ب یاز حس وفا

 نه، خوبه! حسش رو دوست دارم. -

لبان مردِ  يِ آن که خودش حواسش باشد لبخند رو یحرف، ب نیبا ا و
 کنارش نشانده بود.

رفت،  یرفت باال نه؟ داشت راه را درست م یطور م نیهم تازاتشیام داشت
 نه؟

 :دیکش نییرا پا شهیتوقف کرد و ش يسرسبز پاركِ بزرگ و کنارِ

 م؟یجا خوبه بر نیا -

 گشت. نیپارك کردن ماش يِبرا ییکرده بود، به دنبال جا دییوفا تا یوقت و

 یماه، م بهشتیارد زیدل انگ يزدن با دلبرکش، چه قدر در هوا قدم
 صورتش را پوشش داد. يخواست بچسبد. از فکرش، لبخند زودگذر

بودند و حاال  یافتنیدور و دست ن شیبرا زهایچ نیچه قدر ا شیسالِ پ ده
 و قابل لمس! کیچه قدر نزد
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زن بود، ده سال تمام با خود و  نیروزها و ا نیسال در انتظار ا ده
 نیا ياحساساتش کلنجار رفته و خود را کنترل کرده بود و به خود وعده 

 کند نه؟ فیروزها را داده بود! حاال حقش بود با تمامِ وجود، ک

وجود  نیب نیهم در ا یتیاتفاقات بود اما... واقع نیتمام وجود منتظر ا با
از داشتن و به دست آوردنِ آن،  ز،یچ کی الِیآرزو و خ شه،یداشت. هم

 یحس م ،یهست شیو در آرزو يرا ندار يزیوقت چ ،یعنیبزرگ تر است! 
ن یبا وجود ا ،یرس یبه آن م یاست! اما وقت یچه قدر خاص و خواستن یکن

... يشو یم یجانیقلب، ه میکه از صم نیبا وجود ا ،يشو یکه خوشحال م
افتد! دستِ انسان هم  یهم از چشمت م یاما آتشش که سرد شود، کم

آن شور و  ،یکن یو کنارت حسش م يآور یکه به دستش م يزی... چستین
جمع  التیاش... چون خ يدهد! چون دار یاز دست م تیسابق را برا جانیه

وسط، به  دیایاز دست دادنش ب ایرفتن  يِروز پا کی... اما اگر هستاست که 
خودت، نگه اش  شِیتا باز هم پ یبکن يهر کار يو حاضر يزیر یهم م

 است... نیهم یآدم تیخاص ،یدان ی! ميدار

داشت  یاش بود، قدم بر م یکه تمامِ هست یداشت در جوار زن عادیم حاال
 نیبودنِ ا یچشم از صورتش بردارد. انگار هنوز واقع يآنکه لحظه ا یب

 صحنه را باور نداشت!

که حس و حالش را خراب نکند،  نیا يکه متوجه نگاهِ او شده بود، برا وفا
مرد هم حق داشت  نیا دیبه روبرو بود. شا رهیگرداند و خ یسرش را بر نم

 !اوردیدر ب یسال ها، تالف يبه اندازه 



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 435

 لب به سخن گشود: یفتگیبا ش عادیداشتند، م یر مطور که قدم ب نیهم

 صحنه رو تصور کردم؟ نیسالها، چند بار ا نیتو ا یاگه بدون -

 را با زبان تر کرد: شیلب ها وفا

 ؟یکه باهاش وقت بگذرون یرو داشت یاون جا کس -

 یم يکه دور بود کنجکاو ییسال ها نیاو و ا يکه دختر داشت درباره  نیا
او را باز کند!  خِ ی یبود! پس باالخره، توانسته بود کم نیریش شیکرد، برا

 هوا گرفت! يِرو ،یمنظورش را از کس

بهت  یخودت، با کس الِینه! جز خ یکن یها که فکرش رو م یاز اون کس -
موندم  یتنها هم نبودم! اگه بدون دوست م ينکردم! اما خب، تنها انتیخ
نبودم و  يا يآدمِ منزو وقتچیکه من ه یدون یتونستم تحمل کنم. م ینم

 لیکس مثلِ سه چیداشتم! البته، با ه ازیبه وجود دوست در کنارم ن
 ...ییکسا هیبودن  ینشدم ول یمیصم

بود که  عادیبار م نیاو تکان داد. ا يحرف ها دییتا يسرش را به نشانه  وفا
 :دیپرس

 و با فروغ...  يدر ارتباط بود لیدونم که با سه یالبته م ؟یتو چ -

 نیداشتم، اول ازیدر کنارم بود و هروقت به کمک ن شهیهم لیآره، سه -
به گردنم حق داره. فروغ هم...  یلیرسوند! خ یبود که خودشو م ينفر

 یمن داشته باشه. کس يتو داره رو برا يبرا لیکه سه یگاهیاحتماال جا
 نبود... گهید
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که  ییزهایرا فاکتور گرفت. دوست نداشت از ارتباط و چ رومندین پارسا
دانست ناشرش است بس بود.  یکه م نیآمده بود، بداند. هم شیپ نشانیب
کرده بود، باز هم  شرفتیکرده و پ یهر چه قدر هم که در خارج زندگ عادیم
 !یرتیبود و غ یرانیمرد ا کی

 ! درسته؟زارهیو احتماال فروغ از من ب -

 زد، جواب داد: یخنده هم در آن موج م یکه کم یکرد و با لحننگاهش  وفا

 شک نکن! -

او را  یکه کم نیا يبرا عادیبود. م یفروش یبستن شانیها یکینزد در
 و جو را عوض کند، گفت: اوردیسرحال ب

 ؟یموافق یبا بستن -

 موافقم! -

 :دیپرس عادیرفتند؛ م یطور که به آن سمت م همان

 باشه؟ یچه طعم -

 فکر کرد: یکم وفا

 چطوره؟ یبستن جیآب هو -

 يبرا یبستن جیآب هو وانیاستقبال کرد و دو ل شنهادشیاز پ عادیم
دستان خود  نیرا ب يگریاز آن ها را دستِ او داد و د یکیخودشان گرفت. 

 نگه داشت.
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بودند،  دهیتن وانیوفا که دورِ ل يِ به دست ها یچشم، نگاه ياز گوشه  
 انداخت. باز هم نزده بود! دلش

شده  کیبه هم نزد شتریبار قرمز بزند. اگر ب کیکه  نیا يزده بود برا لک
 یدوست داشتن يآن قرمز ها رِیکرد! ده سال بود تصو یتقاضا را م نیبودند ا
که  نیبعد از ا دیچشمانش کنار نرفته بودند که نرفته بودند! با ياز جلو

 دهیکش يگفت قرمز بزند به آن ناخن ها یشد؛ م کینزدبه او  شتریب یکم
آن انگشتان  يو رگبارِ بوسه حواله  ردیتا او دستانِ نرمِ او را در دست بگ

 بود! نیسال ها، هم نیدر تمام ا شیاز خواسته ها یکیکند.  لیشک

را حاال  ینیقوسِ ب نیاو انداخت. با خود فکر کرد چه قدر ا مرخیبه ن نگاه
گفت  یو چهارساله به آن م ستیب عادیکه آن م یقوس نیدوست دارد. هم

نفر ان قدر  کیتوانست به  یبود که م يقوز! اگر قوز هم بود که تنها قوز
 .دیایب

و سرش  ردیبعدا که توانست او را در آغوش بگ دیقوس پل زد به موها! با از
کن. دلم  یپرکالغفرو کند، در گوشش زمزمه کند:  شیموها يِ را تو

 خواد. یم یپرکالغ

 يبود برا لیتکم زیفر... همه چ يها یقرمز و رژ سرخ به همراه پرکالغ الك
 بکر نه؟ يِرقم زدن عاشقانه ها
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پارك بود افتاد. به  يکوچک که در باغچه  یصورت يبه گل ها عادیم نگاه
 میو پشتش قا دیاز آن ها را چ یکیوفا متوجه نشد،  یکه حت يطور یآرام

 .ستادیکرد. وفا  را صدا زد و ا

باال  عادیبپرسد، دست م يزیکه خواست چ نیو هم دیبه سمتش چرخ وفا
 عادی. مدیعقب کش يالله اش و فور يرو د،یآمد. انگشتانش کنارِ گوشش خز

 کار خودش را کرده بود. 

 يِکه تو یزد و به گل یکه تازه متوجه کارِ او شده بود، لبخند کوچک وفا
 نیبه او ا يبود که مرد يبار نی. اولدیفرو رفته بود، دست کش شیموها

 احساسش را ابراز کرده بود! ن،یچن

 تمام نشده بود. عادیم ياما دلبر هنوز

 هست؟ تیدر هوا يگردد. چه عطر یم وانهیزند بر سر، دلم د یم تیهوا -

 تکان داد: یاطالع یب يرا در هوا به نشانه  دستش

 دانم!(موالنا) یدانم، نم ینم -

خوانده  عادیکه م يکه احساساتش قلقلک داده شده بود، در جواب شعر وفا
 شروع شود. "م"گشت تا با  یتیبود، به دنبال ب

 )یبافق یتو کشد؟(وحش يکه باشد که جفا م،یما نباش -

 را پرسش گرانه باال انداخت. شیابروها عاد،یاو هم در جوابِ حرکِت م و
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 نیوفا قصد مشاعره کردن با او را دارد، به راه افتاد و هم دیکه فهم عادیم
 خواند: يشعر "د"داشت، با  یطور که قدم بر م

تو دست از سر و سامان  یگذشته از سر و سامان من مپرس! من ب گرید -
 )اریام!(شهر دهیکش

... افتیبعد ادامه  یشان تا مدت ی... و شعرخواندینوبت به وفا رس دوباره
کدام شان متوجه گذر زمان به آن سرعت نشدند. قدم زدن و  چیکه ه يطور

 ن؟یبرتر از ا ي... چه بزم عاشقانه ایجان اریدر بهار با  یشعر خوان

و  کی. نه به رستوران شدیبه اتمام رس ش،یها یآن شب با تمام سادگ 
با هم قدم زدند و  یکردند! تنها ساعات یبیرفتند نه کار خاص و عج یگران

 بود. يزیاز هر چ شتریجفت شان، ب يِوقت گذارندند... اما ارزشش برا

که گذرانده بودند فکر  یگذاشتند، به شب نیبال يسر به رو یوقت شانیدو هر
که با او  یسر زده و به لحظات ریگشاد، دستش را ز يبا لبخند عادیکردند. م

 شد. یم یالبه ح یکرد و دلش حال یگذرانده بود فکر م

را  يزیکرد فکر چ یم یبرخالفِ اکثرِ اوقات که قبل از خواب سع ز،ین وفا
فکر  عاد،یکه گذارندند و او، م یرفت، داشت به شب ینکند و زود به خواب م

خاص بود، قرار با شوهرش آن هم  یقرارِ او بود. البته کم نیاول نیکرد. ا یم
کردند! به  یم شاعرهداشتند و م یها در کنار هم قدم بر م وانهیمثل د یوقت

 سال به دنبالش بود؟  یبود که س یهمان عشقِ خاص نیفکر کرد، ا نیا

 به خود نداد: هنوز زوده که از عشق حرف زد!  شتریب یالبافیخ ي اجازه



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 440

 روحش را نخورند! ن،یاز ا شتریکرد دل به دل خواب بدهد تا فکرها ب یسع و

****** 

م ملک زاده، تب کرده. با مادرشون تماس خان ستیحالِ رهام خوب ن -
 د؟یایب دیتون یدر دسترس نبودن. شما م میگرفت

 فکر کند، جواب داد: يکه لحظه ا نیا بدون

 رسونم. یزود خودمو م یلیخ -

بودند. فروغ خواهرش  زیعز شانینداشت. هر دو یفرق شیبا فروغ برا رهام
که  نیبا وجود ا یبود و رهام، خواهرزاده اش! محال بود نرود سراغش حت

اش مانده بود.  يهم از ساعت کار یساعت کیبود و  رگاهیدر تعم نشیماش
رفت و ساعت آخر را اجازه گرفت تا برود. شغل فروغ و  ریبه دفتر مد

وقت بگذارند و او  رهام يبرا ادیتوانستند ز یبود که نم يطور شوهرش
 ازیبچه ن نیگذراند. عمه اش گفته بود ا یوقتش را در مهدکودك م شتریب

 شیرها دینبا يآور یدارد. گفته بود بچه که م يشتریبه محبت و مراقبت ب
 امادربزرگش بود ام یعنیعمه  شِیهم پ یسالگ کیبه حال خودش. تا  یکن

 گریکه مادرش کمردرد و زانو درد و هزار مشکل د نیا يبعد از آن، فروغ برا
کهولت  لیکرد.  پدرشوهر و مادرشوهرش هم به دل یداشت، او را مهدکودک

آمدنِ  ایقبل از به دن شیدو سال پ نیشان هم یکیرفته بودند.  ایسن، از دن
بود. پس  شخصهم که م ماهیفر فیقبل از ازدواج شان. تکل يگریرهام و د
 به دادِ رهام برسد، وفا بود. ییوقت ها نیتوانست در چن یکه م یتنها کس
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شماره  ر،یکه راحت تر به آن جا برسد آژانس گرفت. در طول مس نیا يبرا
را دوباره  گریکه قرار بود هم د یمدت نیصفحه اش افتاد. در ا يرو عادیم ي

 :دیسبز را کش ي رهیزدند. دا یبا هم حرف م یبشاسند، گاه

 جانم؟ -

 . یخسته نباشسالم!  -

 . نطوریسالم. توام هم -

 گفت. شیکه صحبت کردند، وفا از رهام برا یکم

 نگرانشم. یلیرم مهد دنبالش. گفتن تب کرده! خ یدارم م -

 ضرب گرفته بود، گفت: زیم يبا خودکار رو کهیدر حال عادیم

 ؟يدار نیماش -

 رم دنبالش. ی. با آژانس دارم مرگاههیاز شانس تعم -

 اش کنده شد: یتعلل کند، از صندل يآن که ذره ا یب عادیم

 فقط آدرس بده. -

 شیخوشش آمده بود، تعارف نکرد و آدرس را برا شنهادیپ نیکه از ا وفا
 کی يکارها يور آن ور برود و همه  نیسخت بود با آژانس ا شیفرستاد. برا

 انجام بدهد. ییکوچک را، به تنها يپسربچه 

و داشت  دهیزودتر از او رس قهیساند. وفا چنددقزود خودش را ر یلیخ عادیم
 کرد: یبا مسئول مهد صحبت م
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 کرد. یعطسه م ادیسرما خورده. صبح ز ادیاحتمال ز -

 که بچه بخواد سرما بخوره! ستیهم ن یآخه فصل -

 تاسف تکان داد: يبه نشانه  يسر زن

 شه! یم ضیاز بچه خوب مراقبت نشه، معلومه که مر یوقت -

فروغ  يها یو کار و سخت یگرفت. او که از وضع زندگ دهیاش را نشن طعنه
که  نیا ياست و برا تیمسئول یمادر ب کیکرد او  یخبر نداشت! البد فکر م

 فرستد مهد کودك! یبچه راحت باشد، او را م يِ ها طنتیاز شر ش

حال در آغوشِ وفا  ی. رهام بافتیادامه ن شانیصحبت ها عاد،یوارد شدنِ م با
 کرد!   یه خواب رفته و خس خس مب

گرفتن رهام جلو برد. وفا  يرا برا شیجلو آمد و دست ها یبا نگران عادیم
 داد: عادیم لِیرهام را تحو

 .مشیشه! بهتره زودتر ببر ادتریترسم تبش ز یم -

سر تکان داد و فورا با هم از آن جا خارج شدند. زنِ مسئول که با  عادیم
 دهانش باز مانده بود، لب زد: عاد،یم دنِید

 بود؟ از بهشت اومده بود؟ یک گهید نیا -

 ****** 

 نییپا نیو از ماش ستادیکرد ا دایکه پ يمطب دکتر نیتر کیدر نزد عادیم
شناخت، اما هرکس که  یبود، او را نم دهیبار د نیاول ي. رهام را برادیپر
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 کیکه او  نیا يِاو هم ارزشمند بود. سوا يارزش داشت، برا شیوفا يِبرا
 .یدوست داشتن تینها ینبود و ب شتریمعصوم ب يبچه 

 یلیرا پرداخت کرد و خ تیزیکند، و يقبل از آن که وفا بخواهد کار عادیم
 عادیبچه سرم و دارو نوشت و باز هم م يِزود، وارد اتاق دکتر شدند. دکتر برا

 نی. در تمامِ اردیاو را بگ يِرفت تا داروها زد و رونیبود که فورا از آن جا ب
برد. نمه نمه داشت  یم حضداشت و در دل،  رنظریمدت؛ وفا حرکاتِ او را ز

 نیکه، ا نیکنند. به ا رییتوانند تغ یکه، آدم ها م نیکرد. به ا یبه او باور م
مرد  نیتواند ا یکه، م نی. به استین يو با درك بودن؛ ظاهر یهمه آقامنش

 را...

فروغ تماس گرفت.  رد،یرفته بود تا داروها را بگ عادیکه م یزمان يفاصله  در
روبراه است!  زیآمده گفت، گفت نگران نباشد و همه چ شیپ تیوفا از وضع
شد.  یراحت نم الشیخ د،ید یمادر بود و تا فرزندش را نم کیاما فروغ 
 رساند. یزود خودش را م یلیگفت خ

بهتر  يکه برا ییها وهیو م وهیکادو و آبم يجعبه  کیبرگشته بود. با  عادیم
سرم بود و آن دو، کنار تخت او  ریشدن رهام، موثر بودند. حاال رهام ز

 بودند. ستادهیا

ماند. به گذشته  رهیشد؛ خ یم دهیدر آن د یوفا که نگران يبه چهره  عادیم
ه بود.. به که تنش را در بر گرفت یی. به گرمایزد... به آن روزِ برف زیها گر

 ادیبه  يدونفره  یِبود.. به آن سرماخوردگ دهیکه با آن ها جنگ یاحساسات
 ...قی. آن پرستار. آن تزرمارستانی... به آن بیماندن
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که رها به  یکه با خشم؛ حرکتش داده بود. به آن زمان يآن پرده ا به
دستانش محصور  نیدستش چنگ زده بود و او، با تمام وجود دستش را ب

 ه بود. کرد

 گذشته ها افتادم. ادی -

 یکدامش؟ خودش خوب م ادیبه  دیکه خودش هم در آن فکر بود؛ نپرس وفا
 زند. یاز چه حرف م عادیدانست م

 .نطوریمنم هم -

با او  یو راحت تیمیاعتماد، صم نیا يکرد و ثمره  یبه او اعتماد م داشت
شان کرده بود. رو کردنِ همه  میبود که قا یبود. به زبان آوردن احساسات

 بود. زیچ

 زد: يزیآم طنتیلبخندِ ش عادیم

 داشتم؟ یاون جا بهت چه احساس یدون یحتما م -

 عادیصورتِ جاافتاده و جذاب م يِکرد. نگاهش را از رهام کند و رو یمکث وفا
 چسباند:

 دونم. یاونموقع نه، اما االن م -

 خوبه! یلیخ-

دم و بازدم بود،  کی يرفت، کنار وفا قرار گرفت. فاصله شان به اندازه  جلو
 ...تیبرا میهم که نگو عادیمنجمد شد. از م نهیدختر در س ينفس ها
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 شانیداد. انگار هر دو یم تیموقع رییتغ عادیخورد و نه م یاو تکان م نه
را به سمتِ چپ خم شد و دستش  عادیوضع بودند! م نیخواهان ماندن در ا

 بدنش را چک کند. يرهام گذاشت تا دما یشانیپ يرو

و توانست نفس  دیخز رونیآورد، از کنارش ب ریکه فرصت گ نیهم وفا
 . در دل با خود گفت:ردیبگ

ده، آره...  یبهم دست م یفهمه چه حال یکنه! م یم يجور نیاز قصد ا -
 یب زایچ نیکه انقدر تو ا یکنه تا من پام بلغزه! من یکارا رو م نیمطمئنم ا

که نتونم به  يبشم و بلغزم؛ طور کیخوام انقدر بهش نزد یتجربه ام... نم
فهمه چه  یمدونم خوب  یباشم... م یفکر کنم جز اون! نتونتم منطق یچیه

 !زمیر یبه هم م يطور

 آورد: رونیاو را از فکر ب عاد،یم يِصدا

 تر. نییخداروشکر تبش اومده پا -

 گفت: يتر به رهام انداخت و با شاد قیدق ینگاه

توام هستا. تو حس  هیآقا رهام چه قدر خوشگله! وفا! به نظر من شب نیا -
 ؟ينکرد

در  رهیو خ دیکه توانست خودش را جمع و جور کند، به سمتش چرخ دختر
 رهام، لب زد: یمعصوم و تپل يچهره 

 نگفته. نویا یدونم. تا حاال کس ینم -
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در چشمانِ او  رهیانگشت گرفت و خ نیفرِ رهام را ب يِموها يحلقه  عادیم
 گفت:

 توئه!  يموها هیشب یلیموهاش که خ -

به جانِ  فتدیناکس ساطور برداشته بود ب عادیرا به هم فشرد. م شیها لب
 قلبش؟

 زمزمه کرد: یفتگیلحنش را آرام تر کرد و با ش عادیم

 ام... یمشک يحلقه ها نیعاشقِ ا -

نکند و حالِ او را از  يرو شیپ شتریکه ب نیا ي. برادیمنظورش را فهم وفا
 که هست، مخروبه تر، گفت: ینیا

تونستم انقدر  ینم ،يممنونم. اگه نبود یلیبابت اومدن و کمک هات خ -
 برسم! زیزود به همه چ

کرد، کمر صاف کرد و  یم ریجمله در آسمان ها س نیا دنیکه با شن عادیم
کننده، از نوكِ کفش تا فرقِ سرِ دختر را پله پله باال  وانهید ینگاه. با ستادیا

 آمد و با همان لحنِ اغواگرش، گفت:

تو مهم و  يکه برا يزی. هرکس و هرچیقابل شما رو نداشت خانوم -
 منم هست و حاضرم براش همه کار بکنم! يباارزشه، برا

دل لرزاننده، در  يِها یکینگاه ها و نزد نیا دنیحرف ها و د نیا دنیشن
 روز بس بود نه؟ کی
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او  نِیبود که فروغ خودش را رساند وگرنه معلوم نبود امروز ب اریبا او  شانس
کرد. بودن در  یجمع م شتریحواسش را ب دیآمد! با یم شیچه پ عاد،یو م

 یم لیکرد و تبد یم لیکرد... عقلش را زا یمرد، حالش را عوض م نیکنارِ ا
 که هرگز نداشت! یکه هرگز نبود و احساس یشد به آدم

 یبه نگاهش به دنبال رهام کوچولو م کهیبا دلهره خود را رساند در حال فروغ
 گشت.

 کجاست؟ پسرم خوبه؟ -

رهام برد. فروغ دستِ  شِیحالِ او، دستش را گرفت و او را پ دنِیبا د وفا
 گفت: هیپسرش را گرفت و با گر

 شیزیبچه که چ نی! آخه انهیحال نب نیو او تورو ت رهیمادرت برات بم -
 شد؟ یچ يا دفعهینبود... 

آن دو  عادیآمده. م شیداد چه پ حیتوض شیکرد آرامش کند و برا یسع وفا
را تنها گذاشته بود تا راحت باشند و خود در سالن نشسته بود. فروغ آن 

! دیند یرا حت عادیخود بود که م یلحظه آن قدر دلهره داشت و از خود ب
داده، او  امآمده و او همه کارها را انج عادیکرد با م فیتعر شیوفا برا یوقت

 گفت:

  دمش؟یپس چرا من ند ؟یگ یم يجد -

 .زمیعز يدید یرو جز پسرت نم یکه کس يتو انقدر نگران بود -
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من  يبچه  يانقدر برا چارهیزشت شد! اون ب ی... ولیگ یآره! راست م -
 باهاش نکردم! کمیسالم عل یاما منِ خنگ حت دهیزحمت کش

 دستش را فشرد: وفا

 کن. کیاالن سالم عل میبر اینداره، ب یبیع -

 یکی يتا سالن رفتند که او را نشسته رو عادیهم بلند شدند و به دنباِل م با
آن دو، از جا بلند شد و با لبخند،  دنِ یبا د عادی. مدندیها د یاز صندل

کردند که فروغ  یدادند و احوال پرس. با فروغ دست دیانتظارشان را کش
 گفت:

. اون لحظه انقدر استرس داشتم که متوجه عادیشرمندتون شدم آقا م -
 حضورتون نشدم! 

 بهتره. یلیفروغ خانم. خداروشکر پسر گلتون االن خ ستین یمشکل -

 به او دوخت: ینگاه پر سپاس فروغ

 یرهام به چه حال معلوم نبود ن،ی! اگه شما و وفا نبودنیلطف کرد یلیخ -
 .ونتونمیمد یلی! خادیدر ب

که فرصتِ  فیبا سخاوت سرش را تکان داد و تشکر کرد. اما صد ح عادیم
 شکار کردن نگاه پرمهر وفا را از دست داد...

 یگفت آن ها را م عادیرهام که تمام شد، حالش هم بهتر شده بود. م سرم
تخت نشانده  يِفروغ رهام را رو یگردد شرکت. وقت یرساند بعد خودش بر م
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وارد اتاق  هیهد يبا جعبه  عادیو مشغولِ قربان صدقه رفتنش شده بود، م
شد.  رهیرنگ خ یو بعد به جعبه آب عادیاول به م يشد. رهام با کنجکاو

 :دیبه سرش کش یبه سمتِ او رفت و دست عادیم

 قهرمان ما چطوره؟-

 رهام جواب داد: يِ به جا فروغ

 .عادشیتره عمو مبه یلیخ -

 به سمتِ رهام گرفت: یجعبه را با مهربان عادیم

ما که انقدر زود حالش خوب  يپسرِ قو يخوشگل، برا ي زهیجا هی نمیا -
 شد.

جعبه را گرفت و مشغول ور  دیدرخش یکه در چشمانش م یبا ذوق رهام
 رفتن با آن شد. 

 نیمارو شرمنده کرد یکاف يشما به اندازه  عاد؟یبود آقا م يچه کار نیا -
 امروز.

که براش  رمیبگ هیهد هیپسر خوشگلتون  ينکردم، دلم خواست برا يکار -
 بمونه. يادگاری

و از خود صدا در  دهیکش رونیکه در جعبه بود را ب یبزرگ نیحاال ماش رهام
 اورد. یم
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از او تشکر کرد و بعد از آن، رهام را بغل گرفت و با آن ها  گریبار د فروغ
بود و لحظه به لحظه، در  نیذره ب ریز عادیمدت م نیهمراه شد. در تمامِ ا

کرده که به او  یدانست کار درست یشد... وفا حاال م یکارش موفق تر م
 شانس داده است...

****** 

به  يرفت. عمه کبر یم دیاز باآمده بود و ب ي. چندروزرانیآمده بود ا ماهیفر
مناسبت آمدن دختر دردانه اش، خانواده را دعوت کرده بود دور هم باشند. 

شد که وفا به  یم یسال کیاهللا خان و همسرش.  تیطور هدا نیوفا را و هم
اش بود و پدرش  يپدر يکه آن جا خانه  نینرفته بود. با وجود ا دارشانید

نداشت. سال ها  ندش،یداشت برود و بب یدوست م دیهنوز زنده بود و با
 رونیاسم دار شده از آن جا ب يشناسنامه  ياز آن جا به بهانه  ش،یپ

آن جا را نکرده بود. اگر  يدلش هوا چوقت،یانداخته شده بود و بعد از آن ه
 نیبود! ا فهیوظ انجامو  یلیم یب يزد، از رو یهم به آن ها سر م یگهگاه

نرفته بود. در تهران خودش را سرگرم  دنشانیرا که گذشته بود به د يدیع
 يِموردعالقه اش، با فکرها يها لمیبا ف ش،یکرده بود با فروغ؛ با کتاب ها

 ... تا نرود آن جا. زِیچ کیکرده بود، با هزار و  هیبه او هد عادیکه م یشانیپر

گشت به  یبر م داشت، يبه اصطالح پدر يکه از خانه  یخاطرات خوب تمام
سرنگون  زیکه مادرش زنده بود. بعد از آن و با آمدنِ اشرف، همه چ یزمان

بود. و دوباره به  یو دوباره خوددار م دید یزن را م نیشده بود. حاال دوباره ا
اش  یزندگ تلگفت قا یاست. و دوباره به او نم یگفت مقصر اصل یاو نم
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دوستش نداشته است. و دوباره  چوقتیگفت ه یاست. و دوباره به او نم
 کرد. یکند و دوباره احساساتش را در آن خفه م یم یچاه

 دنیشد تحمل کرد اما ند یکرد. اشرف را م یاشرف نم یِرا قربان ماهیفر
 و مهربانش را نه. طونیش ماهیفر

پشت سر جمع کرد و  ره،یرا با گ شیو موها دیپوش یساده و مرتب لباس
را دوست  شیموها ماهیدانست فر ی. مفتندیب شیاشانه ه ياجازه داد رو

 کرد.  یم فیاز آن ها تعر شهیدارد. هم

بودند. پدرش با  دهیاش رس يپدر و نامادر د،یعمه رس يبه خانه  یوقت
همه مدت؛  نیاست که ا ریکرد تا نشان بدهد از او دلگ یاو، اخم دنِید
دست ساده  کیو با او  اوردیخودش ن يِو سر نزده! وفا هم به رو امدهین
تر شود.  یمیخواست با پدرش صم یدلش نم ،ینداد. تلخ بود ول شتریب

پدرش را از دست داده بود. آن زن، پدرش را از چنگش  ش،یده سال پ نهما
 زش،یقبول کرده بود و اجازه داده بود با زنِ عز گریرا د نیدر آورده بود. ا

 خوش باشد.

ابراز  ياهللا خان اما در ته قلبش دلتنگ دختر بود اما غرورش اجازه  تیهدا
 نیعوض شده بود، ا عادیبود. هر چه قدر که م کتاتوریداد. هنوز د یآن را نم

 مرد نشده بود.
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 یاش را به کار گرفت و با او روبوس یشگیهم استیوفا، س دنِیبا د اشرف
 طینکرد، چون واقعا از شرا زند گله یکه به آن ها سر نم نیکرد. از ا یگرم

 بود.  یشان راض

 دید یم یصحبت نکند. وقت نیاز ا شتریرهام را گرفت تا با او ب يبهانه  وفا
تاب  یکرد. رهام که ب یقطعش م ند،یب یآزار م یاز صحبت کردن با کس

 :دشیبوس یبلند کرد و به آرام نیزم يِبود را از رو

 ؟يخوا یم یچ زم؟یشده عز یچ -

 يفرش نامرتب تو يرا غنچه کرد و دوباره بهانه گرفت. موها شیلب ها رهام
اش از  یناراحت ندیاش را چک کرد تا بب یبیب يبودند. وفا ما ختهیصورتش ر
نه که بله، همان بود. فروغ با مادرش در آشپزخانه مشغول بود و  ایآن است 

هام ر يِحواسش به پسرش نبود. وفا هم مزاحم او نشد و خودش کارها
 ینیریکرد، رهام به ش ضیاش را تعو یبیب يما یکوچولو را انجام داد. وقت

 :دیخند

 .طونیش ایراحت شد -

شناخت و وقت  یرا هم شانه زده و مرتب کرد. رهام وفا را کامال م شیموها
 گرفت.  یکه با او بود، بهانه نم ییها

کرد. مهمانان از  یخود را ط يو عاد نیروند روت زیقبل از شام، همه چ تا
 یو زندگ ماهیراجع به فر ی. حسابدندیکرده و گفتند و خند ییرایخود پذ

 ! ستندیاو ن يکردند و حسرت خوردند که چرا جا ياش در آن جا کنجکاو
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 نیکه گفت ا يزیچ نیو او را در آغوشش فشرد، اول دیوفا را د یوقت ماهیفر
 جمله بود:

 کالرتم؟ ریبهت گفته بودم عاشق ه -

 نیدوباره او را ب ماهیتکان داده بود. فر دییتا يوفا سرش را به نشانه  و
 آغوش فشرده و گفته بود:

 جونم. یکارامل ویالو  يآ -

 و گفته بود: دهینرم او را بوس يابراز احساسات، گونه  نیوفا در برابر ا و

 دختر مهربونم!  شتریمن ب -

برد.  یبه کار م ماهیفر يِبود که وفا آن را برا یمهربون تکه کالم دختر
نه، اما کمتر از فروغ هم دوستش نداشت. به  شتریب دیرا هم شا ماهیفر

کرد. خدا به او خواهر نداده بود  یافتخار م ییدخترعمه ها نیداشتن چن
 ماه،یفر ياارزشمند بودند. بر شیبرا یلیدو آدم را داده بود که خ نیا شیبجا

لنگه کفش  کیطال که پالکش  ریزنج کیبود.  دهیخر یکوچک يکادو
 آن را به گردنش بست، گفت: یپاشنه دار کوچک بود. وقت

 .يعاشق کفش پاشنه بلند بود يبود کتریکوچ یوقت -

 زد: یکوتاه غیج ماهیفر

 وفا جونم. ویهنوزم هستم! تنک -



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 454

نشسته و به حرف  یتک مبل يمشغول صحبت بودند، وفا هم رو همه
 شیبرا یبرد. بعض یم یفکر تک تک شان، پ داد و به طرز یگوش م شانیها

 و دور از باور او. بیهم، عج یبرخ ک،یجالب بودند و به خودش نزد

 يکنارِ او، جا یخال یصندل يِخود را کنار وفا رساند و رو یبه آرام اشرف
 شیگرفت. وفا حواسش هنوز به آدم ها بود و متوجه او نشده بود. اشرف صدا

 را صاف کرد:

 چه خبرا؟ حال و احوالت چه طوره؟ گهیجان؛ دخب وفا  -

! مدت ها یاش شد. پس آمده بود فوضول رهیو خ دیوفا به سمتش چرخ سر
بود و مطمئن بود اگر نپرسد،  دهیو سوال نپرس دهیبود دستش به او نرس

 !ردیگ یغمباد م

 خوبه.  -

 شد؟ ینکن، اما مگر م يکنجکاو یعنیخوبه  نیا دیخوب فهم اشرف

 سالم رسوند. یلیبهت خعاطفه  -

 لطف کرد. حالش خوبه؟ -

به خودش داد و کامال  یموفق شده او را به حرف بکشد، تکان دیکه د اشرف
 شد: لیبه سمتِ او متما
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سروسامون  شیکرده و داره زندگ يخدا به اونم نظر يخداروشکر، انگار -
خواستگارِ پولدار داره که  هی. یستیکه ن بهی! از تو چه پنهون؛ غررهیگ یم
 .هیقسمت چ مینیخواهونشه. تا بب یلیخ

که او در پشت  ییاز کارها چوقتیاو خوشحال شد. ه يقلب برا میاز صم وفا
مهربان و  يدر نظرش او را عاطفه  شهیسرش کرده بود خبر نداشت و هم

در کنار هم نبودند و نشده بود که کامل  يادی! زمان زدید یغل و غش م یب
 او را بشناسد. 

 در هر حال خوشبخت باشه. دوارمیام -

 کرد حرف را به سمتِ او منحرف کند: یزد و سع يلبخند گشاد اشرف

 عادیاز شما چه خبر؟ آقا م ،ی. راستیجوونا خوشبخت باشن اله يهمه  -
 خوبن؟

سوال آخر را نپرسد، امکان ندارد وفا  نیدانست اگر ا ی! مدیقصد پرس از
 ! وفا همان طور که ظاهرش را حفظ کرده بود، گفت:دیاز او بگو يزیچ

 اونم خوبه. -

 وارد شد: يگریشود، از راه د ینم رشیاز او دستگ يزیچ دیکه د اشرف

بابات و باهاش صحبت کرد. چه قدر آقا و  شیاومده بود پ شیچندوقت پ -
 يا گهید زیچ هیاالن  یآقا بود، ول یلیموقر شده! البته اون موقع هم خ

کرده و  رییتغ یلیاز رفتارش خوشش اومد. گفت خ یلیشده... آقا جونت خ
 مرد شده!
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 يشتریب زیبود چ دهیدانست به خانه شان رفته. اما حاال هم که فهم ینم
 .شتریب یپرچانگ يبدهد برا دانیخواست به اشرف م یچون نم د،یپرس ینم

آخر چنگ انداخت و  سمانیراه هم جواب نداد، به ر نیا دیکه د اشرف
 زد: تیخودش را به مظلوم

دوباره با هم  عادیکه تو با آقا م نهیاز آرزوهام ا یکیخداشاهده وفا جان،  -
 . نیو خوشبخت بش نیکن یزندگ

 يِشد و با صدا کیبه او نزد شتریطاقتش طاق شده بود، ب گریکه د وفا
 :دیپرس یخشک

 ن؟یخوشبخت کن ،يمنو با شوهر دادن زور نیهمون طور که آرزو داشت -
و  رمیبگ دهیخوام احترام سنتون رو ناد یاشرف خانم! نم نیتمومش کن

 سال ها تو خودم خفه کردم! نیبزنم که تموم ا ییحرفا

اشرف، از کنارش بلند شد. داغ  يرا گفت و در برابر چشمانِ وق زده  نیا
کالم  کیصر دانسته اما زن را مق نیسال ها ا نیکرده بود.  در تمام ا

که فقط از  ي! پدرزشیپدر عز ؟ینگفته بود! به خاطر ک يزیچ شیجلو
را  شیابروها دیدخترش توقع دوست داشتن و محبت داشت! اما خودش! با

 شیداد! اشتباه کرده بود که به خاطر آسا یکرد و فقط دستور م یم مدر ه
داد،  ینشان نم یکه هنوز هم به دخترش توجه يآن مردِ خودخواه، مرد

 دیاشرف سِحر شده بود، دهانش را بسته بود! با يِکه انگار با جادو يمرد
رفت و  یم رد،یگفت طالق بگ د،یآ یرفت و گفت نم عادیکه م یهمان سال
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رو نداشته باشد  گریزن، تا د نیصورتِ ا يِ کرد تو یرا تُف م شیها فحر
 را رنگ کند!و بخواهد او  ندیکنارش بنش دیایبعد از ده سال ب

شده بود و  یدستانش گرفت. دوباره عصب نیاتاق رفت و سرش را ب به
 دوباره...

 بود. يادیز گرید نیباز و بسته شدن در آمد. نه، ا يصدا

 خواستم بدبختت کنم دخترم... یمن نم -

 يشد از فشار حرف ها یبسته بود. اگر نبود هم مهم نبود! داشت خفه م در
 زده نشده. ادیفر

را از سرش جدا کرد و انگشتش را به سمتِ زنِ خطاکار  شیاز دست ها یکی
 گرفت:

! اگه بودم ستمیمثل دخترت نبودم و ن چوقتیبه من نگو دخترم... من ه -
 ی. نميتو بدبختم کرد قایبدبخت کردنم! چرا، دق يبرا يدیکش ینقشه نم

ت باعث حرفا رو بهت بزنم، اما خود نیزنده ام ا یتا وقت چوقتیخواستم ه
 يو رفتارا فیکث يها استیاز دست بدم... خودت، با س ارمویاخت يشد

 ات! متظاهرانه

 نیبغض دارد. همه ا یکرد کم یگرفته و حس م نییحاال، سرش را پا اشرف
کرد هم به نفع خودش  یفکر م لینه، اوا لیاوا یعنیها را قبول داشت... 

 ز،یو برهم خوردنِ همه چ عادیاست هم به نفر دختر. اما بعد از رفتِن م
 زده بود... خونکشیسال ها، س نیشده و در تمام ا داریوجدانش ب
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 در آمد.  نیرزمیانگار از ز شیصدا

روز عاشق هم  هیکردم باالخره  ی...فکر مفتهیاتفاقا ب نیکردم ا یفکر نم -
آد  یم شیدونستم اون اتفاقا پ یشه.. چه م یخوب م تونیو زندگ نیش یم

که پسره پولدار  نیکردم هم یره؟ با عقلِ ناقصِ خودم، فکر م یو شوهرت م
طور بود... خواسته  نیتو زمون ما، ا یعنیتو بسه.  يکرده باشه، برا لیو تحص

 بود. عادیمثلِ آقا م يمن، پسر يها

 کرد. حاال، بعد از سال ها! یحاال نمِ اشک را در چشمانش حس م وفا

. نی. ببيکرد لیو به من تحمر یخواست یکه خودت م يزیپس تو چ -
 لیتحم یبود وقت نیزم يپسر رو نیگوش کن خانم. اون پسر اگه بهتر نیبب

از هم  یشناخت چیبره. ما ه شیشد خوب پ ینم چوقتیو اجبار بود ه
و  يدینفهم چوقتیکه منو بشناسه ازم متنفر بود! ه نی. اون بدون امینداشت
 چیکه حقم نبود! من ه ییسرم آورد. بالها ییچه بالها دیفهم ینخواه

نداشتم اما من  یچیتو ه یدست چیرو انتخاب نکرده بودم! من ه يزیچ
مثلِ تو که  یزن يشدم! به خاطرِ افکارِ پوچ و احمقانه  یداشتم بازخواست م

نه...  ؟يکار کرد یبا من چ یبفهم یتون یپدرم رو با خودش همسو کرد. م
درکم  چوقتیو ه يدیرو تو نکش دمیه من کشک ییزایدرصدِ چ کی یحت
 !یکن ینم

تخت افتاد. هم چون  يِ حال رو یحرف زده بود. نفسش رفت. ب یلیخ
اش به اندازه  نهیشده و منفجر شده بود! س زتریو لبر زیبود که لبر یآتشفشان
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 یاش زندان نهیسال ها در س نیسنگ يا سهیشده بود. ک یخال یمشُت ي
 حرف ها، اعدام شده بود ! نیشده بود که حاال امشب، با ا

به آن چسباند. هر دو درمانده  يور کیداد و سرش را  هیتک واریبه د اشرف
شان در  نیب زیحزن انگ ی. سکوتدندیفهم یبودند و هر دو حرف هم را نم

بعد از  یگاه، تمام شود! سکوت چیکه انگار قرار نبود ه یرقص بود... سکوت
 !نیآن کوله بارِ سنگ دنِیترک

. بعد از آن شهیهم يبار برا کیرا کنار گذاشت.  زیو همه چ استیس اشرف
توانست دوباره در جلد خودش فرو برود. اما  یرفت، م رونیدر ب نیکه از ا

 گذاشت. یکه شده بود، کنارش م قهیدق کی يبرا

واستم خ ی. من نميما بر شیکه من دوست دارم تو از پ یگفت یراست م -
خواستم افسار شوهرم فقط  یکنه. م یمثل تو با ما زندگ یدخترِ باهوش

ازت  چوقتیبدون من ه نویاما ا یگفت یدستِ خودم باشه! آره، راست م
خواستم دور  یو م دمیترس یم میبودن تو به زندگ کیمتنفر نبودم. از نزد

سرپا نگه داشتنِ  ي. من برايبه من حق بد یبعدا بتون دیدارم. شا هتنگ
بار دوم  يخواستم برا یکارا کنم. نم یلیخودم حاضر بودم خ یزندگ

 شکست بخورم! 

خواستم و تو  یم نویسال ها ا نیخواستم بشنوم. تموم ا یم نویفقط هم -
 .قتیحق دنی. شنيکرد یم غیازم در
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به دست آورده بود اما هنوز  یکند. تعادلش را کم واریاش را از د هیتک اشرف
او و وفا رد و بدل  نیب ییحرف ها نیکرد چن یدر شوك بود. هرگز فکر نم
 شود. اما خودش کرده بود...

شده بود. حال  ختهیو فاسد دور ر دهیگند يبرمال بود. حرف ها زیچ همه
 یهرگز نم دیبهتر بود. شا دند،یکه شن ییها یبا وجود تلخ شانیهردو

 یلی. و خنندیهم را بب گریتوانستند د ینم دیتوانستند هم را ببخشند. شا
 .گرید يها دیشا

 که از اتاق خارج شود، گفت: نیقبل از ا اشرف

 یبساز و زندگ تویخودت زندگ ،یهست نه اشرف ينه اجبار گهیحاال که د -
 کن.

 را بست. در

****** 

اجازه نداد برود. گفت  ماهیبازگشتند اما وفا ماند. فر شانیبه خانه ها همه
 کنار هم باشند و حرف بزنند. ران،یاو آمده ا يحاال که بعد از عمر

دخترها  یمیبخواباند. خودشان هم به اتاق قد يرا سپردند تا عمه کبر رهام
از آن دو  شتریمثل همان وقت ها، ب ماهیحرف زدند. فر يرفتند و از هر در

را  شیو پاها دهیتخت دراز کش ي. رودیخند یآورد و م یدر م يباز وانهید
 :دیپرس یداده بود و مدام سوال م هیتک واریبه د

 ؟یدر ارتباط عادیتو االن با مستر م یعنی -
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 هوم.-

 هست؟ amazingخب چطوره؟  -

که با اشرف  یدوباره سر تکان داد. هنوز سردرد داشت بعد از آن کنتاک وفا
 نکرده بود. یبا او خداحافظ یداشت. موقع رفتن حت

فرش را با انگشت  يبه سمتش خم شد و موها د،یکه حالِ او را د ماهیفر
 برگشت: شیکه مثل فنر کش آمد و سرجا دیکش

 ؟يفرفر يشد یچ -

 خبر داشت، گفت: هیکه از قض فروغ

 يزایاز چ میکنار هم میشب که مثل قد ي نیایبا اشرف.... ولش کن! ب -
 .میخوب حرف بزن

را مثل او،  شیتخت انداخت و پاها يرو ماهیرا گفت و خود را کنار فر نیا
 کنار تخت نشسته بود. نییهم انداخت. وفا اما پا يرو وارید يرو

 فانه. یلی.  خیکارامل ایتو هم ب -

و کار آن ها را انجام داد. حاال  دیشد و کنار آن ها دراز کش میهم تسل وفا
 :دیمقدمه پرس یبودند. وفا بنوجوانِ سرتق شده  يمثل دختر ها

 م؟یرس یم ییبا هم به جا عادیبه نظرتون من و م -

 فورا جواب داد: ماهیفر

 خوب شده. یلیخ یتو گفت -
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 :دیکش آه

 .مینداشت یترسم. ما شروع خوب ی... میآره ول -

 بار گفت: نیا فروغ

 !یشروعِ عال هی. نیاما شما دوباره شروع کرد-

 را به سمت فروغ که وسطشان بود چرخاند. سرش

 تو ازش خوشت اومد؟ -

 را گفت: قتیحق فروغ

 دادم. یتو بودم از دستش نم يِاگه به جا -

 ازش جدا شو! یگفت یاما تو که م -

 :دیخند فروغ

 کردم هنوز همون پسر تخس کله خره. یگفتم چون فکر م یم نویآره، ا -

 سکوت کند: ادیزنتوانست  ماهیسه ساکت شدند. فر هر

 ز؟یکار کنم گا یچ کیمن با ما -

 با خنده گفت: فروغ

 کن. ی. مسافرت. زندگحیعشق و حال! برو باهاش تفر -

 :دیهوف کش ماهیفر

 نه! ایبرسه  ییرابطه به جا نیا دیفروغ؟ باالخره با یتا ک -
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 سرش بزند: يو دستش را برد تا تو دیبه سمتش چرخ فروغ

 فیرو دوشت؟ برو ک يبنداز تیمسئول یو کل یخواد ازدواج کن یدلت م -
افتادن تو مخمصه  ریازدواج و گ ي. وقت برانیرو بکن. هنوز جوون ایدن

 هست.

 فروغ زد: يرا به پا شیاز پاها یکی ماهیفر

 . شرعا زنشه اما رسما گرل فرندش! ستایاالن وفا هم بد ن تیوضع یول -

 . شماتت بار گفت:دیاو کوب يرا به پا شیپا فروغ

 .یستین یو راض يدار تویوضع نیخنگ. بهتر يدختره  -

 لب باز کرد: وفا

 تشیکس از وضع چیچرا ه نیفکر کرد نیبچه ها، تا حاال به ا یراست -
 ست؟ین یراض

 گفت: ماهیفر

 !میستین یراض چکدومیاما ه میهست یفرنتید يتای. ما هر سه تو وضعسی -

 دو دختر نگه داشت: يِدستش را جلو فروغ

. خب نیخوب بگ يزایکم از چ هیاوف! بسه. خسته شدم از ناله هاتون!  -
! يکرد یجر زن یناله کن يخوب. اگه بخوا يزایتو شروع کن. فقط چ ماهیفر
 شروع شد! يباز

****** 
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از برگه  یمی. نرانیماه بود.  فصل امتحانات دانش آموزان و تنفسِ دب خرداد
بود. برگه ها را  یاز آن باق یمیکرده بود و ن حیکالس را تصح کی يها

گرفته  نییبه بدنش داد. گردنش را ان قدر پا یگذاشت و کش و قوس يکنار
را چسبانده  شکرد. نگاه کرد به آفتابِ ظهرِ خرداد ماه که خود یبود، درد م

تر کرد، به یکه فکرش را م يزیاز آن چ عاد،یبود به پنجره. روابطش با م
رفتن ها، امشب شام او را دعوت  رونیکه بعد از ب يرفته بود. طور شیپ

وقتش بود رابطه شان آزادتر شود و  گریکرده بود به خانه اش. به نظرش د
دارد  ازیکرد ن یشوند. در کمال تعجب حس م کیبه هم نزد شتریو ب شتریب
 شتریکند. باش حس  یمرد را در زندگ نیوجودِ ا شتریکنار او باشد. ب شتریب

 .ندشیبب

 یحال هم را خوب م شیرفت. مثل تمام دفعات پ یکرده بود. م قبول
که او از  ییزدند. او به حرف ها یحرف م شانیها یکردند. از روزمره گ

دخترانه.  رستانیدب کی اتیادب ریدب يبه حرف ها عادیزد و م یشرکت م
 افتاده بود، وفا گفته بود: يامروز يبار که حرف از جوان ها کی

خواد. چه  یدرس خوندن ندارن. فقط دلشون شوهر م يبرا يا زهیانگ چیه -
 قدر با زمان ما فرق دارن.

 گفته بود: یحرِف او با شوخ نیدر برابرِ ا عادیم

 که انقدر خواهانشن. هیزیحتما شوهر خوب چ -

 نازك کرده و گفته بود: یپشت چشم وفا
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 .هیزیخوب چ یلیآره خ -

توانستند حالِ هم را خوب کنند. از  یکه م نیبود. از ا یوضع شان راض از
که بعد از سال ها، باالخره  نی. از استیشان ن نیتنش ب گریکه د نیا

 .ندیتوانسته رنگِ آرامش را در کنار شوهرش، بب

 فیگذاشت. در تعر شانیشد اسم زن و شوهر را رو یچند، هنوز هم نم هر
بودند. زن و  دهیبود که آن ها هنوز به آن نرس زهایچ یلیزن و شوهر، خ

کردند. با هم  یرفاه شان، تالش م يکردند. برا یم یشوهرها با هم زندگ
 نیبه ا یشدند. وقت یخواست، بچه دار م یرابطه داشتند. اگر دلشان م

هست و  شانیآن ها فقط اسم زن و شوهر رو دید یکرد، م یفکر م زهایچ
 .شترینه ب

خورد و  یبه جنس کتان که از جلو دکمه م یرنگ دیشب، بلوز سف يبرا
 يبه پاها یلیچسبان. خ نیهم آزاد بود را انتخاب کرد به همراه ج یکم
 نهیآ يِگذاشت. جلو یم شیبه نما بایآمد و آن ها را ز یاش م دهیکش

 کند. یاطیاحت ینشست تا ب

کرد و  یم يدیجد اتِیداشت تجرب یسالگ ینه و س یسالگ ستیسن ب در
خواست خود را  یکرد. م ینم يدانست چون کار بد یرا اصال بد نم نیا

 یرا تجربه م يکه داشت با او احساساتِ خاص و بکر یشوهرش، کس يِبرا
 . دیارایکرد، ب
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نگه  شیرا ده سال در آرزو عادیکه م یناخن ها الك زد. قرمز زد. همان به
که  یکرد. خط چشم لیرا تکم ششیآرا ره،یداشته بود. با رژ لب قرمزِ ت

را باال  شیموها يدادند. جلو یتر نشان م دهیبود چشمانش را کش دهیکش
 انیدلربا هم به خود زد و بعد از پا ي. عطرختیشانه ر يرا رو هیبرد و بق

شد.  يلبانش جار يشد. ذوق رو رهیکه خودش بود، خ یبه زن نهیکار، در آ
کرده. دلش ضعف  بایکه عاشقش است، ز یکس يخوشش آمد که خود را برا

کرد. بعد از آن دورانِ  یعاشقش است.  احساس زن بودن م يرفت که مرد
نداشت، حاال داشت. داشت و از داشتنشان،  یاحساس چیکه ه یطوالن

 بود.  وشنودخ

خوشش  یزد. از بدقول رونیو از خانه ب دیکند، لباس پوش ریاز آن که د قبل
 د.آمد و بدقول نبو ینم

 یشمیشرت  یبه خود بود. ت دنیبا استرس مشغول رس عاد،یآن سو م در
به دست بست و دستش را به  لی. ساعت استیبا کتان مشک دیپوش یرنگ
خوشبو. نگاه که به خود انداخت،  يشده  نیعطر برد. همان عطر نفر يسو

که ناکام مانده بود!  یشده که آن شب شده بود. همان شب یهمان قایدق دید
 ... نه؟دیرس یبه کامش م يبه زود دیشا

 رییکرد پنهانش کند. هر چه قدر تغ یم یسع تینها یداشت و ب استرس
در خود داشت. مثال  یمیقد عادیاز آن م ییکرده بود، هنوز ته مانده ها

در دلش  شتریکه حاال ب نیهمان عادت حرف زدن با خودش. با وجود ا
 دیپرپشتش کش يِبه موها یآورد. دست ین ها را به زبان نمزد و آ یحرف م
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 یان زخمِ لعنت ی. گاهیشانیابرو و پ يزخم رو يشد به جا دهیکش اهشو نگ
شد  یمثلِ االن، ظاهر م یخارج. اما گاه دشیشد و از د یموها پنهان م ریز

 آورد...  یم ادشیرا به  شیاش و حماقت ها يبست به نابود یو کمر م

همه وقت تو  نیکه ا ی. همونشتیپ ادینِروس نباش مرد. زنت داره م انقدر -
 دی. نبانیبا هم بساز یادموندنیشبِ به  هیو قراره  ادی. داره ميحسرتش بود

 ره. یم شیخوب پ زی. همه چیباش یعصب

شان را انجام دادند و  فهیبرداشت. موها دوباره وظ شیموها يرا از رو دستش
 زخم را پوشش...

او،  دنِیپر زد و رفت. با د عاد،یان استرس ها از وجودِ م شتریوفا آمد، ب یوقت
 یو استرس نم ینگران يبرا ییبه وجودش و جا ختیر یعالم م يها یخوش

 گذاشت.

الك  يناخن ها یبرد. وقت شیبرا تویاز دلبرکش، شربت موه ییرایپذ يبرا
 د؟ید یست منفسش در رفت. در د،یچیپ وانیکه دورِ ل دیاو را د يزده 

 چارهیمرد ب نیاش بودند؟ باالخره دلشان به حالِ ا یدوست داشتن يقرمز ها
 سوخته بود و آمده بودند؟ 

 او بود، لب زد: يِبه ناخن ها رهیطور که خ همان

  ؟يباز دستاتو به خونِ من آغشته کرد -

از آن بخورد، ماتش برد.  یرا به سمت لب برده بود تا قلپ وانیکه ل وفا
توانست خود را کنترل  ینم گریکه د عادیمنظورِ او نشده بود. م يمتوجه 
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دست  نیرانش گذاشته بود ب يِکه رو یخم شد و دست شیکند، به سو
 زیر يانگشتان را بوسه زد. از انگشت کوچک تا شصت. بوسه ها يِگرفت. رو

 و رو کردند.  ریکه دلِ دخترِ را ز ییپر حرارت. بوسه ها و

 لب زد: ییدایدست گرفته بود، با ش نیطور که دستِ او را ب همان

 قرمز. يناخن ها نیانگشت ها، ا نیدست هام، ا نیعاشقِ ا -

مرد، با همه فرق  نیکرد ابراز عشق ا یبود. چرا حس م یدنیوفا د حالِ
طور نبوده و نکرده  نیا ک،ی چیبود، ه دهیکه د ییها لمیدارد؟ در تمام ف

آدمِ ناکس... چطور انقدر ماهر  نیخوشبو... ا عادِیم نیمرد... ا نیبودند! اما ا
 بود؟نبوده! چطور ممکن  یزن چیکه گفته بود با ه ییبود؟ او

کرد.  یرفت. دستش را ول نم یکرد. عقب نم یاش م یداشت روان عطرش
داد. نه،  یانگشتانش فشار م نیرا محکم ب وانیکاست. ل یرا نم شیگرما

 شد؟  یم دیهم... با دیشد! شا یمسخ م دینبا

 يحسِ او را رو یدستِ ب عادیم رد،یبا خود بگ یماتیاز آن که وفا تصم قبل
 زد: یساختگ يو لبخند ستادیبرگرداند. صاف ا شیپا

 نوشِ جونت! -

 يمرد سخت بود یلیآشپزخانه، او را ترك کرد. خ يرا گفت و به بهانه  نیا
همه حسرت  نیکه ا يطور دست بکشد. مرد نیکه عاشقش است، ا یاز زن
خود را گرفته بود. سخت بود اما مجبور بود.  يهمه جلو نیبود. ا دهیکش
و  لیکند و از دستش بدهد. احساساتش را با ب يرو ادهیخواست ز ینم
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او  يِزد! هنوز از سو یکشت، اما به او صدمه نم یهم که شده بود م گکلن
 نه. ایخواهد  یدانست او هم م یمطمئن نبود. نم

را نداشت  نیبود اما، قدرت ا خیآب را باز کرد و دستانش را شست. آب  رِیش
نبود. تنها شعله ور  یکه آتشِ او را خاموش کند. آتشِ او که خاموش شدن

 بود. یشدن

در آشپزخانه مشغول آماده کردن شام مخصوص شان بود که وفا  عادیم 
 :دیداد به کانتر و پرس هیشد. تک داریپد شیبرورو

 ؟يپا آشپز شد هیخودت  يکه برا نمیب یم -

 کرد: یساالد سزار سرخ م ينان تست ها را برا عادیم

 !يرینم یتا از گرسنگ يریبگ ادی يمجبور یکن یتنها زندگ یوقت  -

کانتر گذاشت. کارد برداشت تا کاهو ها را خرد کند که وفا  يتابه را رو یماه
 شد: کشینزد

 بده من انجام بدم. -

 بود، با عطش نگاه کرد: ستادهیکه کنارش ا ییبه زنِ دلربا عادیم

 .یخانوم یخوام خسته بش ینم -

به کار  شیاسم را برا نیا عادیکه م نی. قبل از ایبود شده بود خانوم یمدت
طور خوانده شود. اما بعد از آن  نیهرگز ا دیایکرد خوشش ب یببرد فکر نم

 به دلش نشست...  یلیکه او گفت؛ خ
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او  يدستش را جلو برد و با انگشتانش کارد را از انگشتان مردانه و پرمو وفا
 :دیکش رونیب

 خواد انجام بدم. یشم. خودم دلم م ینه نم -

 یبرسد. حساب شیو رفت تا به پاستا دیبه صورتش پاش يلبخند پرمهر عادیم
به  شتریکه ب نیا يسنگ تمام گذاشته و خود را خسته کرده بود فقط برا

 .دیایچشم او ب

گذاشت.  شیروشن کرد و رو زیو دو شمع کوچک ن دیچ ییبایرا به ز زیم
بلند آورد و  هیپا يها وانیکنارِ بشقاب شان گذاشت. ل یرنگ يدستمال ها

 را خرج کرد. شیهنرها يهمه  یحساب

 :دیگذاشت، پرس یدختر م يِظرف پاستا را جلو یوقت

 دونم. ی. هنوز ذائقه اتو نمیدوست داشته باش دوارمیام -

 و ساالد سزارِ خوشمزه انداخت: زیاشتها برانگ يبه پاستا ینگاه وفا

 فکر کنم عاشقشون بشم. -

شام خوردند و  شد. در جوار هم، دیتمد عادیلبانِ م يِحرف، لبخند رو نیا با
 عادی. میو سرزندگ ییحس مشترك داشتند. رها کی شانیگپ زدند. هر دو

 برد، گفت: یدهانش م يِپاستا را به سو يِچنگالِ حاو کهیدر حال

تو  یکه ب ییپس اون وقتا ه،یلحظه که کنارِ توام اسمش زندگ نیاگه ا -
 بودن؟ یبودم چ
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کار  نیگرفت. با ا يرا به باز شیزد و با انگشتانش، موها حیمل يِلبخند وفا
 طاقت از کف داد: عادیتر شد. م بندهیفر

 ..ي! بدجوردارمیخر يخواد برام ناز کن، بدجور یتا دلت م -

از احساساتِ قلقلک دهنده، دل  یانیدر دهانِ دختر ماند. حس کرد جر غذا
غذا را سد  دنِیحلقش آمدند و راهِ بلع يو رو کننده و دل لرزاننده، تا تو ریز

. دستانِ تشنه. صیحر يزل زد. به لب ها عادیکردند. به چشمانِ خواهان م
 یم شیکه در رگ ها ی. به احساساتعادیزل زد. به قلِب م عادیبه تماِم م

را محکم به هم  شیو مالِ خودش را هم. لب ها دید ی. همه را مدندیلول
او را در معذورات قرار داده و حالش را خراب  دیکه فهم عادیفشار داد. م

گرفت. دختر فورا آن را از دستِ او  شیدلستر را به سو يِحاو وانیکرده، ل
 .دیگرفت و سر کش

 يشده بود. قورت داده بود. احساساتش را پرت کرده بود به ته دره  موفق
 ظرف گذاشت: يگلو. چنگالش را تو

 بود. يذیلذ يممنونم. غذا -

بود دوباره  دهیرا ترك کرد. راستش ترس زیم س،یرفتن به سرو يانه به به و
خود را  يو خود را باال بکشند. و او نتواند جلو ندازندیاحساساتش طناب ب

 شیها ي. و تمامِ خوددارصیحر يلب ها يرا بگذارد رو شیو لب ها ردیبگ
 رفت. یم دیهم با دیبر باد برود. شا عادیم شِیپ

****** 
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داده بود. به اتاق  بیاو ترت يبرا يگریخاص د يبرنامه  عادیاز شام، م بعد
 ییپازل. وفا با ابروها يتکه ها يحاو يبرگشت. جعبه ا يرفت و با جعبه ا

 شد: رهیباال رفته بودند، به آن ها خ یکه کم

 !ادیبه نظر جالب م -

 يرا برا زیکه م یرنگ نشست. در حال یتوس يکاناپه  يکنارش رو عادیم
 داد: حیکرد، توض یپازل آماده م دنیچ

 یلیبه من که خ یعنیخوبه!  یلیصبر و حوصله، خ نیآرامش و تمر يبرا -
با هم  نویا يدرست کردم. دوست دار ییساال چندتا نیکمک کرد. تو ا

 م؟یدرست کن

 جعبه.  يِرو يبایز يمنظره  ریشد به تصو رهیخم شد و خ زیم يِبه سو وفا

 جامش بدم!خواد ان یدلم م -

 با لبخند نابش: عادیبعد رو کرد به م و

 !میانجامش بد ایب -

گشتند که به هم  یکوچک يمشغول شدند و دنبال تکه ها ب،یترت نیا به
 بایشدند. تقر کیبه هم نزد یلیکه خ دندیفهم ن،یح نیمربوط شوند. در هم

 ینیکرد. آن موها را، لب ها، ب یداشت نگاه م عادیبودند به هم. م دهیچسب
برد. اما  یاستفاده را م تیوفا مشغول بود و حواسش نبود داشت نها یرا. وقت

نگاهش را حس کرد.سرش را به سمتِ او  ینیکه دختر سنگ دینکش یطول
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 یکه شراب نخورده، مست م ياش شد. به چشمانِ مخمور رهیچرخاند و خ
 کردند!

دستش را  عادیکرد م یکوالك کرده بود. وفا حس م شان،یهردو يها نفس
توانست  یانگشتانش گرفته. نم نیاش و قلبش را ب نهیس يِفرو کرده تو

توانست خودش را نگه دارد. سر  یتوانست حرف بزند. نم ینفس بکشد. نم
نبود و  زیچ چیانگار مرده بود آن لحظه. ه زیجلوتر رفت. همه چ یهر دو کم

. شانیسرسام آورِ تپش ها يتنها قلب آن ها بود. تنها صدا آن دو بودند. تنها
 . عادیتنها آن دو ، وفا، م

درست.  ایدانست اشتباه است  ی. نمدیآب دهانش را بلع یبه سخت عادیم
دانست  ینم چیخواهد. ه یزن را، م نیدانست ا یدانست و تنها م ینم چیه

 شود.  یم وانهیزن د نیا يزند. برا یزن، له له م نیا يِدانست برا یو تنها م

دختر، افتادند. دوباره دلش  يِبازو يِکنان رو طنتیدوباره ش عادیم انگشتان
 را به تب و تاب انداختند. دوباره داغش کردند. 

 يِشود که جعبه از رو لیبه سمتِ او ما شتریتکان خورد تا ب یکم عادیم
لِ خوب شان از هم افتاد. هر دو به خود آمدند. حا نیزم يبا صدا رو شیپاها

ناسزا گفت. وفا دست به صورتش  یلعنت يدر دل به جعبه  عادیگسست. م
حال خوب شان  ،یمسخره گ نیاز او فاصله گرفت. به هم یو کم دیکش
نصفه و  عادیرا که، م یآورد. همان شب ادیرا به  شیشد! سال ها پ رابخ
 عادیم یشمی شرتیکشاند. نگاهش به ت نییولش کرد و او را از اوج پا مهین

که حالِ  نی. با وجود ادیچیشده در مشامش پ نیهمان عطر نفر يِافتاد. بو
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 يبود! به بهانه  ياز حالِ بدِ آنشبش نبود، باز هم ضدحالِ بد یمیاالنش، ن
باز هم  شانی. حال هردوختیبرخاست و به اتاق گر عادیاز کنارِ م فشیک

از  عادیبودند. م یعصب شانیبودند و هر دو صیحر شانیمشترك بود. هر دو
 زیزد همه چ یسابق بود، م عادیپنجره رفت. اگر آن م يِجا بلند شد و به سو

از  يرفتار بد دی. نباردخود را کنترل ک یلیکرد!اما خ یم ریرا خرد و خاکش
 داد! در شانش نبود. یخود نشان م

****** 

نشان داده بود  ختشینشان دادنِ ر يِ را برا یداشت! وقت یخوب يزمانبند چه
 باره!  ی: پشتِ هم مدینداشت! در دل نال یحالِ مناسب چیه عادیکه م

او در پشت در آپارتمانش.  دنِیکرد خود را متعجب نشان ندهد از د یسع
 یشد که عصب یفروبخورد. نم یفروبخورد و ه یکرد خشمش را ه یسع

 بود. عادِیم نیکه ا یجا بود و نه وقت نیکه وفا ا یخواست. نه وقت یشود. نم

کرده بود. مثال  يادیز راتییبودند، تغ دهیکه هم را ند یمدت طوالن نیا در
 ،یاساس يالغرتر شده بود. از تصور پوستِ افتاده اش بعد از آن الغر یلیخ

 یحس، نگاهش م یگذاشته و ب رهیدستگ يچندشش شد. دستش را رو
 یرش نه. قبول مزد س ینم ادیصورتش نه. فر يتو دیکوب یکرد. در را نم

بود.  نشیسنگ ياز گذشته و آن حماقت ها یکرد، او جزئ ینم ای کرد
 شان. نیبزرگتر
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صورتش انجام داده بود. لنز  يبود که رو ییعمل ها راتش،ییاز تغ گرید یکی
 نیکه زده بود. اما با وجود ا يا بندهیفر پِیبود که انداخته بود. ت یروشن
باصالبت و  يِکه بود، بود! او کجا و وفا يا یهنوز همان دهات ر،یتفاس

 کجا؟ کشیش

 دختر به حرف آمد: باالخره

عاشق و معشوق  یزمان هینباشه، ما  یداخل؟ هر چ امیب يبذار يخوا ینم -
 !میبود

بار بود که از عاشق و معشوق بودن با او خود را  نیچندم يدانست برا ینم
 داد.  یفحش م

 يایخواد دعوتت کنم ب یجا بگو. راستش دلم نم نیهم يدار یاگه حرف -
 تو.

کند. چشمانش را  ییتا مثال دلربا دیپوزخند زد. بعد خود را جلو کش نینگ
 را کش داد: شیمخمور کرد و صدا

 دستم؟! يتو و کار بد امیب یترس یچرا عشقم؟! م -

 :عادیشلوار م يرو نییرا سر داد پا نگاهش

 !یداشته باش شوییالبته، اگه هنوز توانا -

 شیبرخورد. در را ول کرد تا راه را برا یلیحرف، به غرورِ مردانه اش خ نیا با
 باز کرده باشد:
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 زود حرفاتو بزن و برو. -

 شیرا گفت و قبل از آن که او وارد شود، راه برگشت به سالن را پ نیا
بود  دهیشده بود و فهم ییبود. متوجه صداها امدهین رونیگرفت. وفا هنوز ب

زن بود.  کی يرفت. صدا یکرد بعد م یمعطل م یمهمان دارد! کم عادیم
 زن! کی يِآشنا يصدا

رفت.  یم ورتمهی عادیمخ م يپاشنه بلندش تو يتق تق کفش ها يصدا
 یداشت خود را م یخواست با همان پاشنه ها خفه اش کند اما ه یدلش م

 خواست!! یفاره مزن، ک نیا دنِینکند! دوباره د یخورد تا کار اشتباه

 :دیکش یمد روز او انداخت و سوت يبه خانه  ینگاه نینگ

 ناکس! ایپولدار شد ی... حسابیتوپ ياو له له! چه خونه  -

 عادیتنگ شده، نگاهش کرد. بدون آن که م يرا گفت و با چشم ها نیا
 نگرفته بود! ادیکاناپه انداخت. هنوز آداب معاشرت  يِکند، خود را رو یتعارف

ضرب  نیزم يرو شیاز پاها یکیداد و با  هیمبل تک يکالفه به دسته  عادیم
 یکه استرس م ییعادت را نتوانسته بود ترك کند. وقت ها نیگرفت. ا
مورد کار کرده بود اما  نیا يهم رو یلیداد. خ ینشانش م نطوریگرفت، ا

 موفق نبود. یلیخ

شنود  یحرف ها را م نیکه وفا در اتاق است و ا نیبود. از ا يجور کی دلش
دانست وفا عاقل است اما، باز هم ممکن بود  ینداشت. م یحس خوب

 طاقت شد: یخود بکند. ب شیپ ییفکرها
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 شده؟ بمیباشکوه نص دارِید نیشه بدونم به چه علت افتخار ا یم -

 لب گذاشت: يشده اش را رو یناخن بلند و طراح نینگ

 . خوشم اومد.يجذاب تر شد ییاخد یها! ول يهنوز اون زبونِ تندتو دار -

رفت.  شیاش را از کاناپه کند و به سو هیکه حرصش در آمده بود، تک عادیم
 او گذاشت و به سمتش خم شد: يکاناپه  يدسته  يِ دستش را رو

 يندار ی. اگه حرفنیرو ندارم نگ مارتیخزعبالت مغز ب دنِ یشن يحوصله  -
 خوشحالم کن. یخداحافظ هیبا 

جا چه کار  نیموقع شب، ا نیوفا آزاد شد! پس آن زن بود! اما... ا نفسِ
را حق خود  نیداد! ا یو با تمام وجود گوش م دهیداشت؟ به درِ اتاق چسب

 نیا يهمه  يِ دانست. او همسرش بود. همسر و دوست دخترش! سوا یم
 اگر! ختیر یطور به هم نم نیالقابِ... به او احساس داشت. اگر نداشت که ا

شد و نشد،  یانجام م دیکه با ينداشت که بعد از به هم خوردن آن بوسه ا
 افتاد! یوضع نم نیبه ا

 يکرد کار یرا از رو بسته، سع ریشمش دیو فهم دیرا د عادیکه حاِل م نینگ
گذاشت و  شیمانتو يدکمه  يِ. دستش را رواوردیکند تا دلش را به دست ب

 حرکتش داد.

 یلیدونم خ یکه م يزیخوشحالت کنم... چ گهید زیچ هیخوام با  یم -
 !يدوست دار
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به جوش آمد. مچ دستش را  عادیاول را باز کرده بود که خونِ م ي دکمه
حرکت او را از کاناپه کند تا از جا بلندش کند. اما چون  کیگرفت و با 

 به جلو پرت کند! یبود، باعث شد او را چندسانت ادیزورش ز

از  شتریکه ب نیو بشه رو دوست ندارم! قبل از اکه مربوط به ت يزیچ چیه -
 ! فتمیخوام باهات در ب یخودت برو.اصال دلم نم ،یکن میعصبان نیا

خود را جمع و جور کرد و به دنبال  یکم د،یطور د نیکه وضع را ا نینگ
 یتوانست او را راض یکه نشد، پس چطور م یکی نیگشت. ا گرید یراه

 کند؟ 

 کاناپه برداشت و در آغوشش انداخت: ياو را از رو فیک عادیم

 به سالمت. -

 يگرید يِرا رو شیاز پاها یکیکاناپه.  يرا گفت و خود را انداخت رو نیا
 انداخت و دستانش را باز کرد و از دو طرف کاناپه را در برگرفت. 

 پا و آن پا کردن، گفت: نیا یبعد از کم نینگ

 هنوز زنته. آره؟ یعنی... ییهنوز با وفا دمیشن -

 کالش! ي کهینداشت! زن یجوابش را نداد. به او ربط عادیم

. نیکرد ینم ی! اگه بود جفتتون تنها زندگستیروابطتون حسنه ن یول -
که تو سرش  ییازت متنفره آره؟ حقم داره! منم بودم بعد از اون بالها یلیخ



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 479

خورد چه برسه بخوام باهات بمونم! به خاطرِ اون  یحالم ازت بهم م ،يآورد
 ! آمارتو کامل دارم!یپنهون کن ویزینکن چ یآره؟ سع یبرگشت

به هم  شیو دستانش را جمع کرد و جلو دیکش يهوفِ کشدار عادیم
 چسباند.

اونو  ه؟یطفره رفتنا و ادا اطوارات! حرفِ حسابت چ نیاز ا ادی! بدم منیبب -
 بگو.

 گرفت: يطرفه ا کیدوشش انداخت و ژستِ  يرا رو فشیک نینگ

گم!  یم یول ه،یحرف حسابم چ یدون یدونم خوب م یکه م نیباشه! با ا -
 !مانیبخاطر برادرم اومدم...نر

تر  کینزد نیتاسف تکان داد. نگ يزد و سرش را به نشانه  يزهرخند عادیم
را زد  شیشود. صدا یم شتریب شیحرفها رِیکار تاث نیکرد با ا یشد. فکر م
 !تیبه مظلوم

خاموش نشد؟ دلت  شتی! آتیتو اون هلفدون دیده سال؟ پوس ستیبس ن -
 خنک نشد؟ 

دو  يدست چپ را رو يچشمانش را بست. انگشت شست و اشاره  عادیم
 چشم گذاشت.

 باال گرفت: نینگ يصدا
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! ياما نبود رم،یبگ تی! ده سال دنبالت گشتم تا ازت رضاگهیبس کن د -
و اومدم  يهمه سال اومد نی! حاال که بعد ايرفته بود يورتو گم کرده بودگ
 !وگرنه...يبد تیرضا دیبا ؟يدیبرم! فهم رمیبگ تیجا، محاله تا رضا نیا

همه سال جمع شده بود و جمع شده بود...  نیشد. ا ینم گری. دنتوانست
و آن، به  نیسال ها به ا نیشان بود! در تمام ا دنیحاال وقتِ از هم پاش

 رد،یرا بگ نیا يِگفته بود اما نتوانسته بود گلو راهیبد و ب ،یخودش، به زندگ
 يکند تو کیرا، شل شیحرف ها يشود و گلوله  رهیدر چشمانش خ

 صورتش!

که  یبرد. تنها کنترل ورشیکاناپه با شتاب بلند شد و به سمتش  يرو از
 نیرا ب شیگلو، بازوها  يِبود که به جا نیتوانست بر خود داشته باشد، ا

 له کند! شیچنگ ها

کرد و چشمانش از کاسه  سیخود را خ یحرکتِ او، از ترس کم نیبا ا نینگ
 .رونیزدند ب

 زد: ادیشد، فر یزد ولومش کم نم یکه هرچه زور م يبلند يبا صدا عادیم

شروع  یاز وقت زی! همه چيمن بود یآفَت؟! آره... تو آفَتِ زندگ یوگرنه چ -
که  یرفت! اشتباه زیهمه چ ي! تو که اومدمیشد که تو رو راه دادم تو زندگ

با  ییکه مرتکب شدم آشنا یکردم نشد که جبران بشه! گناه بزرگ يهرکار
من و  يجلو يستادی! حاال وايدیبه گند کش مویکه تمومِ زندگ ییتو بود! تو

  ؟یکش یباز برام خط و نشون م
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برداشت اما آرام نشد. کلمه ها را با تمامِ خشمش از  يدیخراش شد شیگلو
 یلیو آن ها را س دیکش یم رونیکه در وجودش داشت ب ییگنداب بوگندو

 زن! نیصورتِ ا يِزد تو یم

ازم  يندارم که بخوا یچی! ه؟یکن دمیتهد یبا چ يخوا یم گهید -
ودمو! آره.. ... خموی! زنمو، زندگي... همه رو نابود کردی! همه رو گرفتشیریبگ

 ویچ گهی! ديداغون کرد یکه هزارتا آرزو داشت رو تو جوون يخودمو! پسر
 !؟يریبگ يخوا یم

قرار گرفته بود. چشمانش پر اشک شده  ریلحظه تحت تاث کی يبرا نینگ
که  نیکند. آن لحظه از خودش بدش آمد. از ا هیخواست گر یبود و دلش م

 یزندگ ش،یها یکه به خاطر خودخواه نیانقدر در حقِ او بد کرده بود. از ا
 را. وفا را. برادرش را. عادیچند نفر را از هم پاشانده بود. م

 ادیخودخواه و فر نِیاحساس زود گذر بود. دوباره شد همان نگ نیا اما
 :دیکش

خوبو ازم  يزایهمه چ دفعهیتو که  ؟ينرسوند بیتو بهم آس يفکر کرد -
 ي! خودت باعث شده بوديعادت داده بود ي! تو خودت منو به پولداریگرفت

 يطور یبه الالم گذاشت یل یو ل يدیبهم رس یمن بشم اون آدم! خودت ه
 منو! یخونواده م فرق دارم! تو از من اون آدمو ساخت هیکه فکر کردم با بق

و پول پرست! برام سخت بود اون همه  يآدمِ ماد هیمثلِ خودت!  يکرد
حس رو تجربه نکرده  نیبدم! مگه خودت همرو از دست  یامکانات و راحت

محرومت  زیخواستن از همه چ یمادر و پدرت م یمگه خودت، وقت ؟يبود
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 يو حاضر بود يتوام ترسو بود ؟يو به حرفشون گوش نکرد يدیکنن، نترس
... يمثل من بود یکی! توام یبکن یتون یکه م يداشته هات، هرکار يبرا

 ؟یکن یمنو بازخواست م يحاال چرا دار

او را به شدت  يِاز آتش درونش کاسته شده بود، بازوها یکه حاال کم عادیم
! باز گر گرفته بود.. باز داغ کرده شیآن، افتاد به جانِ گلو يِول کرد و به جا

 !خیوان آب  يخواست، با سر بپرد تو یبود و دلش م

 خود را گذاشته اند، ادامه داد: ریتاث شیکه حس کرد حرفها نینگ

! آره، منم بد کردم، یو ببخش یفراموش کن زویخوام همه چ یاال ازت مح -
که  ییکارا يِ و من به تو. همه ما به وقتش پا يمثلِ تو! تو به وفا بد کرد

 يمنم خوردم... خوردم اما تو نبود ،يخورد ي! تو اونجورمیخور یم مویکرد
رفتم  شتریببد شدم..  شتری! خوردم اما خودمو نباختم... به جاش بيدیو ند

 و منم به نوعِ خودم.  يتو گل! تو به نوعِ خودت عمل کرد

 کهیبرگشت در حال شیکرد و به سو یخال ینینفسش را با حرص از ب عادیم
 دستانش را به کمر زده بود.

 رون؟یب شیاریو نم یکن یاش رو پرداخت نم هیچرا د ،یاگه انقدر نگرانش -

 اونقدر ندارم! -

و من  يفقط خودت از همه باخبر ي. فکر کرديدار ... معلومه کهيدار -
که  يزد غیرو ت هیاون قدر بق ؟يکرد یکار م یساال، چ نیدونم تو ا ینم

 !ياز اونم دار شتریحتم دارم ب
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 کرده بود: دهیدر شیرا برا شیچشم ها نینگ

دونه  هیمحاله  یعنیکه بودم شدم!  یگفتم؟! گفتم بد تر از اون یبهت چ -
! عادیآقا م اوردمیبراش خرج کنم! اون پوال رو آسون به دست ن میتک تومن

 گذشتم! زایچ یلیبه خاطرش، از خ

 زد: يپوزخند صدا دار عادیم

سوزه، من که ازش زخم خوردم  یدلت براش نم یتو که خواهرش یوقت -
واقعا دلم  ی. وقترونیب ادیم دیکه حبسشو کش یعمرا دلم براش بسوزه! وقت

 خواد بکن. یهم دلت م يدم. هرکار ینم تیرضا ،ستیکار ن نیبه ا

 گفت: غیکه کفرش در آمده بود، با ج نینگ

 ،يآره؟ دار ياز دست دادن ندار يبرا يزیچ یآرم! که گفت یپدرتو در م -
که هرگز  رمشیگ یازت م ي. جوريرو دار یعوض ي! اون وفايخوبم دار

 ؟يدی! فهمیتو گور بخواب يدستت بهش نرسه و با حسرت بر

و به سمتش  ردیخود را بگ ينتوانست جلو دیاسمِ وفا را شن یوقت عادیم
 زد: ادیفر نیحمله کرد تا بزندش که نگ

 کنم! کصافت! یم تیرم ازت شکا یم ،یدست بهم بزن -

بودند و به خونِ هم  یفرود آمد. هر دو عصب نشانیاز آن، چتر سکوت ب بعد
 حضورِ وفا را هم فراموش کرده بود. یحت عادیتشنه! م
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گرفته بود خودش را نشان  میبود و تصم دهیحرف ها را شن نیتمامِ ا وفا
که او قدم برداشت تا به  نی. همستیتنها ن عادیبفهماند م نیبدهد تا به نگ

 گفت: نینگ د،یایسالن ب

 ی! منهیبب ختتوینخواد ر چوقتیه گهیکنم که د یپُرش م يجوریرم  یم -
 بگم! ویبرم و بهش همه چ ،یبش تیبه رضا یخواستم اگه راض

 .ستادیوسط راه ا وفا

 یاز گور من بلند م ،يکه سرش آورد ییبگم که همه اون نقشه ها و بالها -
و همش  میکردم! بگم اون شب ما واقعا با هم نبود یشد! که من پرت م

رو از  يزیچه چ يدی! دیخر دوستش داشت يِمن بود! بگم که تو ي سهیدس
 !؟يدست داد

کرد.  ینگاهش م نهیزده و دست به س هیکاناپه تک يدوباره به دسته  عادیم
 ي. دانه هادیدرخش یاش از زورِ خشم، م یشانیبود. پ ختهیبه هم ر يبدجور

 کردند! یباز م یآن، اسک يِعرق رو

گه! الزم به تو و امثال تو  یبهم م عادیکه الزم باشه رو خودِ م يزیهر چ -
 .ستین

تاسف تکان داد.  يسرش را به نشانه  عادیبرق از سر هر دو پراند. م شیصدا
 وفا برگشت. دهانش باز مانده بود: يِبه سو رتیبا ح نینگ

 جاست؟ نیا یک نیبه به... بب -
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 یمرد م نیکنارِ ا دیامتداد داد. االن با عادیم يِرا تا کنارِ پا شیقدم ها وفا
 و واقعا هست. ستین یشیکرد که بودنش نما یثابت م دیبود! االن با

او حلقه زد و خود را به  يدستش را دورِ شانه  عاد،یبرابر چشمانِ ناباورِ م در
 او چسباند:

 عادیچشم من بده کنه. م شِیتونه اونو پ ینم یکس چیو محض اطالعت؛ ه -
 تو قلبِ من ثابت شده. 

از  ش،یپ يکه تا چند لحظه  يعادی. به معادیرا داد به م ایحرف، دن نیا با
توانسته بود او را زنده  ،ییجادو يجمله ها نیبود. با هم ریو زمان دلگ نیزم

 کند!

 :دیبار پرس نیآخر ينگاه کرد و برا عادیبه م د،یکه هوا را پس د نینگ

 ؟يد ینم تیپس رضا -

نداشت! تنها  يزیدست آو گرید نیرا باال انداخت. نگ شیابروها عادیم
 یرفتن آماده م يِخود را برا کهیوفا بود که آن هم پر پر شد. در حال دشیام

 کرد، گفت:

مسئله مهم  نیبرام ا ادمیز یدون یخب! من تالش مو کردم و نشد. م لِیخ -
 کنم! تموم شد. یبهش فکر نم گهیمو بکنم! د ینبود! فقط خواستم سع

 گفت: شانیا کرد و رو به هردوشانه اش جابج يِ را رو فشیک



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 486

از شما دو نفر  چوقتیکنم! ه یم یخوشبخت يبراتون آرزو دیفکر نکن -
روز بشنوم با هم  هیاومد. مخصوصا از تو لنگ دراز! اگه  یخوشم نم
 شم! یم یعصبان یلیخ ن،یخوشحال

 به وفا کرد: رو

 ....!هیمردا دل نبند! همه شون سرو ته  نیبه ا ادیز -

 نینداشت که به ا ینداد. جواب یوفا را کش آورد اما جواب يلب ها پوزخند
 آدم بدهد!

 نطقش باز شد: عادیرفتنِ م دمِ

 .يقبل رفتن بشنو دیهست که با یحرف هی -

 . ستادیهمان طور که به آن ها پشت کرده بود، ا نینگ

 خش برداشته اش را صاف کرد. يِ صدا عادیم

درس  نیازت ممنونم که بزرگ تر ،يکه بهم کرد ییبا وجود همه ظلما -
 .یمنو ساخت نیو از من، ا يمو بهم داد یزندگ

دانست چرا  یرفت. اما نم شهیهم يو برا دی. در را به هم کوبستادینا نینگ
که سال ها بود، تجربه نکرده  یخورد. حس یکِس خوب وول م هیته دلش 

 بود.
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اند و در صورتِ سرش را به سمتِ دلبرکش چرخ عادیاز رفتنِ او، م بعد
شانه اش بود،  يشد. دستش را باال برد و دست او را که رو رهیخ شیبایز

 لمس کرد:

 .يجا بود نیچه قدر خوب شد که تو ا -

 .یو دوست داشتن یواقع يلبخند زد، لبخند وفا

 . يایاز پسش بر ب یخوب تونست -

****** 

را ناهار دعوت کرده بود خانه شان. خواهرش را هم به همراه  عادیم دهیفر
قبول کرد. هم فال  عادیداشت. م زین ییدخترش دعوت کرده بود و نقشه ها
گفت.  یکرد و هم از وفا م یتازه م يداریبود هم تماشا. هم با خانواده اش د

که با  ستخوا یخانه شان شد. چه قدر دلش م یزد و راه يمردانه ا پیت
دونم  یبود. در دل با خود گفت: نم دهیرفت، اما هنوز وقتش نرس یا موف

رسه! انگار داره از راه دور  یاز راه نم م،یکه منتظرش یاون وقت چوقتیچرا ه
 رسه! ینم اد،یم یکه هرچ اد،یم يو دور

. آن قدر دندیکش یرا م عادیم دنیصبرانه انتظار د یو دخترش رز ب خاله
دلِ آن ها را آب انداخته  یاز پسرش و کماالتش گفته بود که حساب دهیفر

و جذابش را  پیخوشت ينوزده ساله نبود که پسرخاله  يبود. دل در دل رزا
 یاش م ردانهپا انداخته بود، با غرور از د يهمانطور که پا رو دهی. فرندیبب

 گفت:
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 یچ ینیبب دی بامن از اول جذاب و خوشگل بود، حاال عادِیآره رز جونم، م -
کنن.  ینگاهش غش و ضعف م مین يشده. حتم دارم صد تا دختر برا

 منه! فِیوزارسی

دارد  گرید دهیدانستند فر یحرف خاله و دخترش را به خنده انداخت. م نیا
بکنند.  یتوانستند قضاوت ینم دند،ید یکند! اما تا او را نم یاغراق م يادیز

 کرد: ینگاه شان م یچشم، با فخر فروش ياز گوشه  دهیفر

وگرنه  زم،یعز يکرد یم يخاله باز یازدواج کرد، تو داشت عادیاونوقتا که م -
بهتر از دختِر خواهرِ خودم؟ هم من  ی! کيذاشتم از دستم بر یمن نم

 يره، هم خواهرم از بابتِ خانواده  ینم يبد يِراحته که پسرم جا المیخ
 رش راحته. نه خواهر جون؟شوهر و مادر شوهرِ دخت

 بشقاب گذاشت: يرا رو شیاستکان چا خاله

حرف  زایچ هیبعد راجع به بق مش،ینیو ما بب ادیشما ب فیوزارسی نیبذار ا -
 !میزن یم

 ی. طبق خواسته خاله اش، حسابدیکش یهمچنان ساکت بود و انتظار م رز
بود که بزرگتر به نظر برسد.با خود  دهیلباس پوش يو طور دهیبه خود رس

 عادی! حتما مالقید يبرعکسِ اون دختره  فه،یمر فیکرد: ظر یفکر م
 . ادیخوشش م

 يِصدا یمنتظرشان گذاشت و تشنه ترشان کرد. وقت عادیم گرید یقیدقا
 از جا بلند شد: دهیآمد، فر فونیآ
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 ! مامان قربونش بره.دیاز راه رس فمونیوزارسی! نییبفرما -

 با،یز فِیوزارسی نیبود تا ا دهیچسب يدر ورود يخاله و رز، با ولع رو نگاه
را تا به حال  عادیم یوارد شود و چشم شان به جمالش، روشن! اگر کس

کرد، باورش  یم فیتعر دهیکه فر یو آب و تاب فاتیتوص نیبود، با ا دهیند
 است! فیوزارسیشد که واقعا  یم

که وارد شد، رز همان طور که نشسته بود، خشکش زد. خاله بلند شد  عادیم
و بلندش کرد.  دیدستش را کش د،یدخترش را شل و وا رفته د یو وقت

 بود! يزینبود نه، اما بد چ فیوزارسی

چشم ها... با  يپا زیر يروشن؛ با چروك ها يِها قهیجا افتاده با شق مرد
 کم نداشت! يزی! چابهت و صالبت در صحبت کردن و رفتار

 یخاله و دخترخاله اش پس از سال ها، سالم و احوال پرس دنِ یبا د عادیم
ها را  هیکرد و ثان یبا آن ها نمود. رز همچنان مسخ شده نگاهش م یگرم
هم. از  یلیبود. خ دهیداد. پسند یاو، از دست نم تِیجذاب دنِیبلع يبرا

 یخوشش نم چوقتیه دندیپلک یم ابانیکه در خ یپسرانِ جوان و سوسول
 .عادیم نیمثلِ هم یکیآمد. مردِ جا افتاده دوست داشت. 

را کنارشان نشاند و اشاره کرد که خواهرش او را به صحبت  عادیم دهیفر
. شربتِ خنک را اوردیاز او ب ییرایپذ يبرا يزی. بعد خودش رفت تا چردیبگ

 پسرش گرفت: يِ روبرو

 پسرم. ادیحال ب گرتیبخور ج -
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 نی. در همدیاز آن نوش یمهربان، شربت را برداشت و کم يِبا لبخند عادیم
با خودش  یچ "!ستادیافتاد و قلبش ا دیسف نگِیبه آن ر دهیفاصله، چشمِ فر
من! هنوز پابنده  ي چارهیب يپسره  يکنه؟ ا یدستش م نویفکر کرده که ا

 "!هیفرنگ خچالی ياون دختره 

کنار خواهرزاده اش نشست و گرم صحبت شد تا حواسِ آن ها را از آن  فورا
 رو به رز گفت: عادیدور کند. م یلعنت يحلقه 

 دمت،ید یم رونی. اگه بيبود کیکوچ یلیخ دمتیکه د يبار نیآخر -
 !يشد یخودت خانوم يشناختم! برا یاصال نم

چشم  عاد،یحرفِ م نیخوشحال از ا دهیحرف ته دل دختر غنچ زد. فر نیا با
 خواهرش امد: يبرا ییو ابرو

 چه قدر خوشگل و بزرگ شده؟  ینیب یآره پسرم، م -

 بو برده بود!  ییزهایکه به چ یکرد، در حال دییحرف مادرش را تا عادیم

را  نشانیکرد آن ها را با هم طرف صحبت کند و ب یم یمدام سع دهیفر
 یبا او با مهربان د،ید یم هم که رز را مثلِ خواهر کوچکش عادیگرم، م

خود  يو رز برا دهیکه فر يگرفت، طور یم لشیکرد و تحو یصحبت م
 کردند.  یاالتیخ

و شاد، غذا را  یمیصم ییدر فضا گریکدیکه به خانه آمد؛ در کنار  پژمان
رز را که کنارش نشسته بود  يهوا عادیغذا هم، م زینوش جان نمودند. سر م

 :دیکش یظرفش م يتو زیاز همه چ شیداشت و برا یلیخ
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 حرف نداره. دهیمامان فر يِرز! دسرا یامتحان کن نمیا دیبا -

 داد: یزد و جواب م یلبخند م یبا خوشحال رز

 .هیکنه عال یکه درست م ییزایخاله همه چ -

باور رساند که در کارش موفق  نیرا به ا دهیو محبت، فر یهمه مهربان نیا
کرد.  یاش م یگفت و راض یرا به او م هیبوده. بعد از رفتنِ آن ها، اصل قض

 رانیبرگشته بود به ا یداد، حاال که چندماه یاو را سر و سامان م دیبا گرید
 کرد! یجور م شیبرا یهمدم دیو تنها بود، با

حرفِ  نیبا ا بود که، دهیرفته و خوش خوشانِ فر شیخوب پ زیچ همه
 حالش گرفته شد: عاد،یم

 کنم رز... یبرادرانه بهت م حتینص هی -

وق زده به خواهرش و بعد رز که داشت  ي. با چشم هادیحرفش را نشن هیبق
 زد. یاو حرف م يداشت برا لکسیاما ر عادیشد. م رهیافتاد، خ یپس م

منتظر بود . دیچیپ یشده، به خود م دهیگز يمثل مار دهیاز ان فر بعد
 يرا وا بکند! لحظه  شیسنگ ها عادیخواهر و دخترش زودتر بروند تا با م

 به او رو کرد و در گوشش گفت: یرفتن، رز با ناراحت

 زن خاله! هینه  نهیب یم کشیاون منو به چشمِ خواهرِ کوچ -

 داده بود: ياو را دلدار دهیفر

 بسپر به خالت. زوینباش! همه چ زایچ نیتو نگرانِ ا -
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را  شیجلو دهیهم عزم رفتن کرده بود که فر عادیاز رفتن آن ها، م بعد
 گرفت:

هم  شیپ یوقته درست حساب یلیبمون مامان. خ گهیکم د هیکجا پسرم؟  -
 .مینبود

بود و به  یاز اول هم مامان عادیرا سست کرد. م عادیرفتن م يحرف، پا نیا با
 بماند و ماند. شتریب یداشت. قبول کرد کم شیاو گرا

اتاق کرد و خودش با پسر تنها  ياستراحت روانه  يپژمان را برا دهیفر یوقت
 شد، کنارش نشست و گفت:

 بود؟ ینظرت راجع به رز چ زدلم،یخب عز -

 جواب داد: یبا روراست عادیم

 !هیدختر خوب و خانوم -

 بچسبونم! دیبا خود گفت: تا تنور داغه؛ با دهیفر

 یلیاون جوون و مهربونه. خ يکنم. سوا یفکرو م نیآره، منم هم -
 ... خوش به حالِ شوهرش!هیاحساسات

تا عکس العملش را  ستیچشم، پسرش را نگر يرا گفت و از گوشه  نیا
 گفت: يعاد عادی. مندیبب

 آره. خوش به حالش. -

 تر کرد و ساعد دستش را گرفت: کیخود را به پسر نزد دهیفر
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 یچه قدر با عشق نگاهت م يدید ؟یت تو نباشچرا اون شوهرِ خوشبخ -
 زد؟  یبهت لبخند م یکرد و ه

 شوکه نشد. یلیکرده بود، خ ینیب شیرا از قبل پ يزیچ نیکه چن عادیم

 ن؟یگ یم نیدار یچ نیدون یمامان جان، خودتون م -

 را باال انداخت: شیابروها دهیفر

 یداره م ينجوریخوام سرو سامونت بدم. سنت هم یدونم. م یبله که م -
 ادویش ي کهی! خدا اون زندهینرس دیکه با ییبه جا تیره باال و هنوز زندگ

رو انداخت تو  یفرنگ خچالی يلعنت کنه که منو گول زد و اون دختره 
 دامنِ مون!

خواست با  یو برنده شد. اما تنها نگاهش. نم زیت عادیحرف، نگاه م نیا با
که نتواند بعدا جبرانش نکند. هر چه نبود، او  دیبگو يزیزبانِ برنده اش، چ

 مادرش بود.

 خورد: یبه وضوح حرص م دهیفر

کم از  هیبهش گوشزد کردم به شوهرت محبت کن. گفتم اگه  يچندبار -
ذره  هی! اما کو گوشِ شنوا؟ زهیر یرو به پات م ایدن نه،یطرفِ تو محبت بب

! يمدت مسخره کرد همه نیخودتو ا یاحساس تو وجودش نبود. توام الک
از اون جدا  یکن یکه م يکار نیاول ران،یا يبرگرد یکردم وقت یم الیخ
 ی. نمیکه نه، چندماه گذشته و دست رو دست گذاشت دمی. اما دیش یم

 ؟يطالقش بد يخوا
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 نه مامان جان! -

 تر شد: يکفر دهیفر

 یزندگ هیو  يد ینم انیپا یمن؟ چرا به اون زندگ يآخه چرا پسرِ ساده  -
من همه صحبتا رو با رز کردم  زم،یعز نیبب ؟يساز یخودت نم يِبرا دیجد

قبول کرد. راجع به بچه دار شدنم گفت که اصال بچه دوست  ویاونم همه چ
ن ازدواج ینداره. اصال اگه هردوتون دوست دار یمشکل هیقض نینداره و با ا

و  نیچرخ یو م نیگرد ی. منیکن یم یاونور زندگ نیر یم نیکه کرد
 ست؟ی. ها؟ خوب ننیکن یرو م ایعشقِ دن

کرد  یم یو صاف نشست. سع دیکش رونیساعدش را از چنگ مادر ب عادیم
 قانعش کند:

بهش  یلینداشته باشه، هرچند خ یبودنِ من، مشکل میکه با عق میریگ -
کم کمش پونزده سال  ن؟یگ یم یرو چ مونی. تفاوت سنستمیمطمئن ن

 باباشم... يازش بزرگترم! جا

 را درشت کرد: شیچشم ها دهیفر

سال از زنش بزرگتر  ستیب گریفالن باز يدیمگه ند ؟ییواه واه واه! چه بابا -
 بود اما چه قدر خوشبخت بودن؟

 :دیاش کش قهیبه  یکالفه، دست عادیم

خوام مثل اون  یآرن مادرِ من! من اصال نم یهمه که مثلِ اونا شانس نم -
 کنم. یسکیر نیچن گریباز



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 495

 :دیکرد و با حرص و جوش پرس زیرا ر شیکه کم آورده بود، صدا دهیفر

تو انقدر  يِحداقل بگو تا منم بدونم و برا ؟یکار کن یچ يخوا یپس م -
 دنبالِ آدم مناسب نگردم!

توانست به او  یبه چشمانِ نگران مادرش شد. نم رهیگرفت و خ ینفس عادیم
 یِکه زندگ يفرزندش! فرزند ي ندهیمادر بود و نگرانِ آ کی. او ردیخرده بگ
 ری. ددیمکث کرد و افکارش را مرتب... وقتش بود بگو یداشت. کم ینابسامان

 ینگران نم قدرگفت و مادرش را ان یم مشیزودتر از تصم دیهم شده بود. با
 گذاشت!

ازتون  خواستم. ینشد که م یاون میو زندگ نیگرفت میبار شما برام تصم هی -
 . رمیبگ میبار، خودم با خواست خودم تصم نیا نیخوام اجازه بد یم

 ان ها نهاد: يِرو يدست گرفت و بوسه ا نیکوچک مادرش را ب يدستها

خوام به من  یازتون م یقربونِ اون دلتون برم. ول ن،یدونم نگرانم یم -
 . می. راستش... من و وفا، دوباره با هم شروع کردنیاعتماد کن

به دلش  يزیشد. اسم وفا که آمد، دوباره چ یدوباره طوفان دهیفر يِها چشم
 چنگ انداخت:

  ؟یبه من نگفت یچیچرا ه ؟یک ؟يچه طور -

بگم. ما از اول  زویخواستم از طرفِ اونم مطمئن بشم بعد همه چ یم -
 لیم یدونم که اونم به من ب ی. حاال ممیهم موفق شد بایو تقر میشروع کرد

 . ستین
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 گفت: یتیسرش را تکان داد و با نارضا دهیفر

به  ،یعنیاومد.  یکه با تو داشت خوشم نم ییاز رفتارا چوقتیبگم؟ ه یچ -
 سرد بود! یلیزن خ هیعنوان 

 کند تا تمرکزش را از دست ندهد. ینگاهش را از چشمانِ مادر نم عادیم

ش چه قدر آزار لیاوا نیدون یمن بود. خودتون خوب م يرفتارا لشیدل -
 یم دیکرد. شا یم يرفتارِ بدتر دیاون بود، شا يِبه جا گهید یدادم. هرک

که تونسته از  هیشد... اما اون! مامان... اون زن بزرگ یرفت، ازم متنفر م
 تشیذا یلیکنه و به من فرصت دوباره بده! من خ یمن چشم پوش يخطاها

خوام به عنوانِ مادرِ من، پشتم  یکردم. حاال حاالها بهش بدهکارم. ازتون م
 . من...نیکن تمونیو حما نیباش

شد. مکثِ او، دلش را به شور  یاز لبانِ پسر کنده نم ينگاهش لحظه ا دهیفر
 انداخت:

 ؟یتو چ -

 زنم. نیا ي وونهیمن د -

را گفت... راحت شد..  زیکرد. تمام شد... همه چ یرا با فشار خال نفسش
و رها  دهیآرام استخر، خواب يآب ها يِ داشت که رورا  یراحت... احساس آدم

 است... 
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 ریمادرش تاث يِ کرد رو یاز آنچه فکرش را م شتریب عاد،یم يها صحبت
استراحت به  يبلند شد و به بهانه  دهیگذاشت. بعد از آن حرف ها، فر

بود، ساعت  دهیتخت دراز کش يِهمان طور که رو د،یاتاقشان رفت. اما نخواب
 شیارهابه گذشته و ک ی. وقتندهیبه االن، به آ ش،یها فکر کرد. به ده سال پ

بود که  ينکرده و رفتار امروزش همان رفتار رییتغ چیفکر کرد، متوجه شد ه
ترفند ها به چنگ آورده بود. اما  نیکرده بود. وفا را هم با هم شیده سال پ

آن موقع توانسته بود  دیاقل کجا؟ شاو ع دهیمردِ فهم نیکجا... و ا عادیآن م
توانست. با  یاما االن نم ست،خوا یکند که نم يبه کار یبه زور او را راض

گوش بدهد؟ آن موقع پولِ  شیکند به حرفها يتوانست کار یم يزیچه چ
به آن ها  یمتک عادیبود. آن موقع م دهیبه دادش رس یبانک يبابا و حساب ها
 یکه تنها زندگ یچرخاند. کس یبود که شرکت پدر را م یبود. اما االن کس

 کرد.  یم

طور در اتاق محبوس کند و ساعت ها فکر...  نیآمد خودش را ا یم شیپ کم
 در کار بود. یمهم زیچ یعنیآمد،  شیپ یوقت یول

بار با دخالت و  کیدانه اش هم بود؟  کی یکیمگر مهم تر از پسر  يزیچ
کرد درست است. اما  یکرده بود که گمان م يزور و اجبار، او را وادار به کار

 شیکرد. اصال مگر او بچه بود که بخواهد برا یدوباره اشتباه م دیچه شد؟ نبا
بود که بفهمد چه  دهیرس یبگردد و زن جور کند؟ خودش به سن و عقل

کرد  یآمد. حس م یش نمخوش یلیخ چوقتیمناسبش است! از وفا ه یکس
 ینبود و م يکه دختر لجباز نیاست. اما از ا یاحساس یدختر سرد و ب
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به اندازه  ،یسالگ ستیآمد. در ب یخوشش م یلیچه کار کند، خ دیدانست با
 ابخود را در برابرش بچه به حس یکه گاه يشد! طور یاش م یاو حال ي
 آورد! یم

 یرا گرفت. م مشیکردن، تصم نییباال و پا یکل ال،یفکر و خ یاز کل بعد
 .دیایبار با دل پسرش راه ب نیخواست ا

****** 

به هم  شتریگذشت، ب یکردند. هر روز که م یم يرا سپر یخوب يروزها
و  ختیبرنامه ر عادیبار م کی یخواهانِ هم. حت شتریشدند و ب یم کینزد

ن همه شان را رستورا کیوفا را بعد از سال ها با خانواده اش روبرو کرد. در 
 مزهخوش يغذا کیخواهد در کنارِ خانواده اش  یدعوت کرد و گفت دلش م

 يشتریهم توقع ب عادیکردند. م یبا هم رفتار م يو وفا عاد دهیکند. فر لیم
 يبودند رو رفتهیبس بود که به او احترام گذاشته و پذ شیبرا نینداشت. هم

کرد. به  یبه مادرش افتخار م عادیروابط شان کار کنند. بعد از مدت ها م
 درست بردارد.  يکرد قدم ها یم یمادرش که سع

تر شده و هم را  کیبه هم نزد شیاز پ یلیخ عادیکه وفا و م نیوجود ا با
 يشدن، خبر یکیو خانه  یآن چنان یکیبلد شده بودند، هنوز از نزد شتریب

کند و  يمنتظر بود وفا اشاره ا عادیخواستند، اما م یم شانیهردو یعنینبود! 
 ینم یحرف یکی چیرا بدهد! فعال که  ه شنهادشیپ عادیوفا دوست داشت م

 یلیخ عادیم يکردند. برا یزدند و به همان منوال، با هم رفت و آمد م
 یکه دلش م ییسخت بود کنار همسر و دلبرکش باشد اما نتواند با او کارها
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اش  يدار شتنیکرد. هرچند خو یم يدار شتنیخواهد را بکند! اما مدام خو
دانست  یداد. م یم امهافتاد اما فعال که اد یاو از نا م يِ پا شیهم داشت پ

گذارد مثِل آن دفعه! اگر  ینم مهیرا نصفه و ن يکار گریاگر وا بدهد، د
 اصال! د،یکش یرفت، دست نم یکه تا تهش نم یکرد؛ تا زمان یشروعش م

 یهم م يبه خانه  یبار وفا او را دعوت کرده بود به خانه اش. وقت نیا
دادند. مثال پازل  یکه هر دو دوست داشتن را انجام م ییها تیرفتند؛ فعال

 شیخواست شعرها یاز وفا م عادیم ای دند؛ید یم لمیف ایکردند،  یدرست م
 عاتموضوع مشترك که هر دو راجع بهش اطال کی ایبخواند.  شیرا برا

 کردند و راجع به آن صحبت.  یداشتند انتخاب م

 ؟يدوست دار یبود: غذا چ دهیپرس وفا

! یخوشگلت درست کن يکه با اون انگشتا یجواب داده بود: هر چ عادیم
که اونجا  یدوست دارم بخورم. چندسال شتریرو ب یرونیا لیاص يغذاها یول

 بودم، از خوردنشون محروم بودم!

 "یبهشت يغذا"گفت یبه آن م عادیبود. م يقورمه سبز یرانیا يغذا نیبهتر

 يعالقه  گری. حاال ددیبه خود رس یرا بار گذاشت و بعد از آن کم خورشت
رنگ، سست  نیدانست او در برابر ا یبود. م دهیبه رنگ قرمز را فهم عادیم
 خان. عادیسستت کنم م یبد نباشه کم دیگفت: شا یشود و با خود م یم
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 راهنیالك و رژ قرمز، پ يدر قرمز در آورد. به عالوه  شب شورش را آن
 دیشوهرت، با يِکه برا نیداشت! مگر نه ا یبی. چه عدیهم پوش يکوتاه قرمز

 ! ؟یباش نیاتریح یب

 خواست؟! یزن، آغوشِ شوهرش را م نیا نکهینه ا مگر

و   دیکش یبه رخ م يرا، بدجور شیها یجذب تن بود و برجستگ راهنشیپ
 چارهیگذاشت. ب یم شیاش را، به نما ییکایمدل آمر ي دهیکش يِپاها

 شتنیخواست خو یم يهمه دلبر نیدلش. امشب در برابر ا چارهیب عاد،یم
 هم بکند؟! فبها! يدار

 را هم فراموش نکرده بود.  دیسف يها صندل

 یکیرفت و با انگشت اشاره،  شیها یشمعدان يِبه سو عاد،یاز آمدنِ م قبل
 از برگ ها را ناز داد: 

 ششیبهتون بگم پ يزیچ هیمن.  شیجاست، پ نیا گهید ي قهیتا چند دق -
 ن؟یکن ینم یدهن لق

 :دیزده اش را به هم مال کیمات يها لب

 .ادیخوشم م یلیازش خ -

چند لحظه،  يجانش. برا يشد تو ختهیر جانیزنگ خانه بلند شد. ه يصدا
 يرو ادهیکه از خودش ساخته بود کرد: نکنه ز يزیبه چ یهول کرد. و نگاه

 کرده باشم؟!
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 نیگرمِ و آتش يِهوا يدارد تو چارهیب عادِیدانست م یزنگ زد. نم دوباره
 .  دنشید يزند برا یمرداد له له م

که  دیرا د یگل يبلکه شاخه ها دیباز کرد، خودش را ند شیرا که به رو در
ول شد. دستش را  ششیگل ها، ن دنِ یصورتش گرفته شده بود. با د يِ روبرو

 يدورِ ساقه  دیچی. دستش را که پردیبگ عادیجلو برد تا آن ها را از دستِ م
. حاال گل را کندساعدش نشست و او را از جا  يِرو عادیگل ها، دستِ آزاِد م

 شانیهم، نفس ها دنِیتر آورده و رخ به رخِ هم بودند. با د نییاز صورتش پا
در، وفا  يِخواست همان جا جلو یدلش م عادیبه پا کرد. مآشوب  نهیس يِتو

جز الشه  يزیکرد، چ شیرها یبغل و چنان فشار بدهد که وقت يِتو ردیرا بگ
 گل ها نمانده باشد. ي

 !یسالم خانوم -

 !يسالم... خوش اومد -

 یقوا م دیتجد دی. نفس نداشت. باعادیم یحت ایجان  عادیم دیبگو نتوانست
 کرد تا بتواند حرف بزند.

. وفا به ستین یکه چطور در آن لحظه توانست از هم دل بکنند، گفتن نیا
را در تب و تاب رها کرد. داشت  عادیغذا خود را از او دور ساخت و م يبهانه 

 یگرمش شده بود که دلش م يزد. به قدر ی. داشت پر پر مشیمرد برا یم
 ریندازد زیز تن بدرد و بعد خود را بکه به تن دارد را ا یراهنیخواست پ

 دوش آب سرد. 
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 و به سمتِ آشپزخانه رفت: دیکه حالش جا آمد؛ بو کش یکم

 ! یهوووم، چه کرده خانوم -

او را از بر  عادیشد م یدانست. مگر م یرا م نیا عادیهول کرده بود و م وفا
 نباشد؟ 

 یرا م زیگشت تا گل ها را در آن بگذارد اما همه چ یم یدنبالِ گلدان به
خواست به  عادیکرد. م یرا باز م یاشتباه يها نتیجز گلدان. کاب افتی

 کمکش بشتابد که وفا خشک گفت: 

 کنم. ی! خودم حلش مستیالزم ن-

و از  دیایب کشینزد عادیخواست م ینگفت. نم يمهر یب يِرا از رو نیا
با آن  عادیخواست م یخودش.  نم يرو زدیغذا را بر يقابلمه  ،یحواس پرت

کند.  يشود و باز هم بخواهد خوددار کشینزد یلعنت يچوب و کاکائو يبو
را  ودخ نیاز ا شتریب د،یایدانست اگر ب یکند. م یکار را نم نیدانست ا یم

 احساسش نخواهد کرد! يشرمنده 

وار خواهانش  وانهیه دکرد ک ینگاه م یزده به کانتر، به زن هیهم تک عادیم
... به آن یدوست داشتنت ي. آن قرمزهایو خواست فیبود. به آن اندام ظر

چند قدم با او بود و  يها در برابرش، با فاصله  نیرنگِ جذاب پوست. همه ا
شد... تنها  یمشد که ببرد.  یم یعنیتوانست از آن ها لذت ببرد!  یاو نم
زد  یبود دست دراز کند و او را بکشد در آغوشش اما به خود تلنگر م یکاف

 خراب نکن! زویهمه چ م،یر یم شیبا هم پ میانقدر خوب دار یکه: وقت
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هردو با احساسشان در جنگ بودند، شام خوردند. قشنگ معلوم  کهیدرحال
که حس کرده بود وفا از  عادی. مستندیکدام شان در حال خود ن چیبود ه

 بود: دهیبار پرس کیناراحت است،  يزیج

 دونم؟ یشده که من نم يزیچ -

 وفا رك جواب داده بود: و

 !ستین یگفتن -

 بود!  یبود. عشق کردن ینبود. لمس کردن یگفتن نه

بود بشقابش را هم بخورد آن قدر که از غذا خوشش آمده بود.  کینزد عادیم
و خنده کنان  دیآن کش يِرو یباد کرده بود. دست یاش، کم يشکمِ عضله ا

 گفت:

 زنم! یخوشمزه ات ادامه بدم، شکم م يبه خوردن غذاها نجوریاگه هم -

 .یدر دل گفت: حتم دارم با شکم هم جذاب وفا

کند!  یم یکار، احساساتش را قربان نیکرد با ا ی! حس ماوردیبه زبان ن اما
ود که به شان کرده ب یسال ها کرده بود! قربان نی.. در تمام ایبه راست

نداده  دانیکرده بود که به شان م یتوجه نکرده بود! قربان شانیخواسته ها
بروند و  اشتگذ یکرد. که نم ینم شانیکرد که رها یم یبود! داشت قربان

. که بعد از سال ها، از دلِ زندی. که با او در آمعادیخود را بچسبانند به م
 نفسِ راحت بکشند! کیو  اورندیب رونیخاك سر ب
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 :دیپرس عادیکه سفره را با هم جمع کردند، م نیاز ا بعد

 ه؟یامشبمون چ يخب، برنامه ها -

امشب شان، در آغوش گرفتن هم و در  يدوست داشت برنامه ها یلیخ
 آغوش گرفتن هم و در آغوش گرفتن هم باشد! اما..

 کرد، گفت: یهمان طور که ظرف ها را جا به جا م وفا

. درام عاشقانه مینیخواد با هم بب یهست که دلم م یعال یلیخ لمیف هی -
 ؟ینیب یم

 :نتیکاب يِتو ندیها را به دستش داد تا بچ وانیل عادیم

خوب هم  يدرام عاشقانه  هیاز  یول نمیب یم یاکشن و جنگ شتریب -
 کنم. یاستقبال م

 را بست: نتیکاب در

ساخته شده اما محشره.  2004سال  ست،ین دی. جدعادیم هیعال لمیف نیا -
 خوبه. یلی. حسش خنمشیخواد بازم بب یاما دلم م دمش،یبار د هی نکهیبا ا

 . هیحتما عال ،يو دوسش دار یکن یم فیاگه تو ازش تعر -

 :دیکرد و دوباره به آشپزخانه رفت. از همان جا پرس یرا پل لمیف وفا

 ؟یبا پاپ کورن موافق -

 چه جورم! -
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ظرف پاپ کورن آمد و  کیدر حالِ پخش بود، وفا با  ییابتدا تراژیت یوقت
 کینشست. چه قدر قرار بود خوش بگذرد به آن ها، آن هم با  عادیکنار م

 خورند. یکنار هم نشسته اند و پاپ کورن م یدرام عاشقانه وقت لمیف

در نقش خود فرو رفته  یحساب گرانیداشت. باز ییباال قیبود. تعل یخوب لمیف
 نبود، جذاب به آن پرداخته شده بود. دیکه جد نیودند. سوژه هم با اب

 دهیحساس رس یلیخ ياز قسمت ها یکیگذشته بود و  لمیدو سوم  ف بایتقر
داد. دو عاشق که پس از سال  یقرار م ریتحت تاث یلیکه وفا را خ ییبود. جا

کنند تا مثل دو  یروبرو شده اند و تمام تالششان را م گرید کیها دوباره با 
 نبود. یشدن شتریب ییتا جا نیبمانند اما ا یدوست معمول

شده بودند و  قیبود. سوار قا نشیاز نظر وفا محشر تر لمیف يصحنه  نیا
آب بودند و لباس  سیگرفته بود. هر دو خ دیزده بودند که باران شد یگشت

شد و راه رفتن  ادهیپ قیبود. دختر زودتر از قا دهیبه تن شان چسب شانیها
پسر که داشت  يِشد و به سو مانیبود. وسط راه پش یگرفت. عصب شیرا پ
 زد: ادیکشاند، برگشت. فر یرا باال م قیقا

 "چرا؟ ؟یچرا واسم نامه ننوشت "

 داد زد: یاش بود. دختر دوباره با ناراحت رهیمات خ پسر

 "سال منتظرت بودم. 7واسه من تموم نشده بود! من  "
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آنکه بفهمد  یفکر کرد که خودش هم ده سال ب نیحظه وفا به ال نیا در
و به او  دیایکه ب عادیو عاشقش کند. م دیایکه ب عادیمنتظر بوده. منتظر م

 کس نداده بود. چیرا بدهد که ه یاحساسات

 در حس رفته بودند. یهردو حساب عادیاش گرفته بود. وفا و م هیگر دختر

 "!رهید یلیخ گهیحاال د "

 عاد،یشد. حاال وفا و م کشیرا گفت. پسر نزد نیا یبا درماندگ دختر
 خوردند! یکدام پاپ کورن نم چیشده بودند و ه لمیف خکوبیم

 "نامه. کی يسال روز کیتا نامه نوشتم.  365منم  "

 :دیپرس رتیبا ح دختر

 "؟یتو نامه نوشت "

 "بله "

 دختر شد. کینزد

 "تموم نشده بود. هنوز تموم نشده. "

 شیو به جانِ لب ها دیصورتِ غرق باران دختر را جلو کش شیدست ها با
 افتاد.

 باران. يِ بوسه ها. صدا يشان بود. صدا يِنفس ها ياز آن صدا بعد
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کار را بکند.  نیخواست ا یصورتش را به سمتِ وفا چرخاند. نه. وفا نم عادیم
بزند که  ادیتوانست فر یاش، جسارت نداشت و نم یبار در زندگ نیاول يبرا

 کم اورده است.

خواست او را وادار کند تا نگاهش کند. خسته شده  یتر شد. م کینزد عادیم
 خودش زده بود. ي نهیبود انقدر دست رد به س

دو  يعاشقانه  يِ. چشم از صحنه هادیدختر به اتمام رس يِ ها يخوددار
 عاد،یم يِچشم ها دنِ یبرگرداند. با د عادیعاشق کند و سرش را به سمِت م

 خورد! یاساس یچیپ عادیکار دلِ م نیرا محکم به هم فشرد. با ا شیلب ها

در آن لحظه زل  ی. هر کسرونیب ختیر یخروار خروار حس م عادینگاهِ م از
 !ستیدردشان چ دیفهم یها، م يآن گو يزد تو یم

نفس  يآمد. صدا یآن ها م يِنمه نمه جلو رفت. هنوز صدا شان،یهردو سر
 نفس زدن ها.

هم  عادیکار را تمام کند. م عادیخواست م یمنتظر بود. با تمام وجود م وفا
نکن!  يرو شیپ یلیزد که خ یم بیبه او نه یخواست و هم حس یم

احساساتمو  يبزند: چجور ادیدوست داشت آن حس را خفه کند و فر
 کنن؟ یدارن خفه ام م یسرکوب کنم وقت

به دست آورد و دستانش را دو طرف صورتِ دختر نهاد. سرش را جلو  جرئت
بود که احساساتش را از بند آزاد کند. تنها چند  یبرد. تنها چندسانت کاف
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خواستند  یکه م يزیشد، هر دو به چ یم یچند سانت اگر ط نیسانت... ا
 .دندیرس یم

و  دیا بوسدو طرفِ صورتِ وفا ر عادیکرد. م یشد اما راهش را کج ط یط
 .دیعقب کش

 چه طور فرار کرد: دیکرد و نفهم یخال اریاخت ینفسش را ب وفا

 !ارمیرم پاپ کورن ب یم -

. هنوز پاپ ستین شیب يکار، بهانه ا نیدانستند ا یهم خودش م عادیم هم
 خواست؟ یپاپ کورن م یبود و اصال چه کس یکورن در ظرف باق

. اما وفا نتوانسته بود دیایپا و ان پا کرد تا وفا به خودش ب نیا یکم عادیم
 یآشپزخانه وقت م يِتو يخودیخودش را جمع و جور کند. و داشت ب

فکر  یحس کرد االن الزم است برود و او را تنها بگذارد. حت عادیکشت! م
فکرش به هم  یکرد ممکن است با رفتارش او را ناراحت کرده باشد! حساب

 درست است.  يدانست چه کار یو نم بود ختهیر

 دیبه چانه اش کش یکه وفا در آشپزخانه بود، از کاناپه بلند شد. دست یزمان
 امتداد داد: شیو آن را تا گلو

 فکر کنم بهتره من برم.-

خواست که بماند  یم یزبان یکرد نرود! با زبانِ ب یبا نگاهش التماس م وفا
 یدنیفهم زهایچ یلیخ فتد،یبه کار ن یزبانِ لعنت نیاما افسوس که تا ا

 !ستین
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به  ییلویهزارک ياش بدهند. انگار وزنه ها ياریخواستند  ینم عادیم يپاها
رفتن  يِکردند! پس پا یآن ها وصل شده بود که انقدر کند حرکت م

 بود؟  نیا ند،یگو ینداشتن که م

 رهیدستگ يِرا هم رو شیاز دست ها یکیو  دهیبه پشت در رس عادیم
 گری. ددیرا کش شیگذاشته بود کهخ که وفا با دو خود را به او رساند و بازو

خواهد به خواسته  یم دیفهم یم دیکند. فهم یدارد چه کار م دیفهم ینم
بار هم که شده، خود را رها  کی يخواست برا یدلش جواب بدهد. م ي

کند،... بار هم که شده، عشق  کی يبپاشد... برا رونیکند... احساساتش را ب
 عشق!

کرد. او هم  ینگاهش م دند،یپر یور و آن ور م نیکه ا يبا مردمک ها عادیم
 ...دیایدانست چه قرار است به سرشان ب ینم

پنجه بلند شد.  يِ رو یرا گرفت و جلو رفت. کم عادیبا دست صورتِ م وفا
 یآن گذاشت و به نرم يِ را رو شیبود. لبها شانیپ يمقصدِ اول زخم رو

در  يزد و داشت از پا یپوستِ هم غلت م يِ تندشان، رو يِنفس ها. دیبوس
 آوردشان. یم

پنهان  شهیچانه بود و هم يِکه رو یلب بود... همان رِیزخمِ ز يبعد مقصد
 دایخود را پ يِجا شانیبود... لبها یی.  بعد از آن، مقصد نهاشیته ر ریبود ز

 کردند.
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هم  يبود. طور عیدو آنقدر حرص و ولع داشتند که حرکاتشان تند و سر هر
 دهند. یکار را انجام م نیبار است دارند ا نیانگار آخر دندیبوس یرا م

 یشده و داشت آن را خرد م دهیچیپ رهیهنوز محکم دورِ دستگ عادیم دستِ
 فشرد. یکمرِ وفا را م گرشیکرد. دستِ د

اش نمانده بود. همان طور که  نهی نفس در سبه نامِ يزی. چدیعقب کش وفا
 دیلحظه حس کرد تند رفته است! نفهم کی. دیعقب کش د،یبلع یهوا را م

قدم  کیکرد و هنوز  عادیچه کار کرده است و خواست فرار کند. پشت به م
 خورد. زیل رهیدستگ يِاز رو عادیبرنداشته بود که دستِ م شتریب

دانه  شیاو را از پشت در آغوش گرفت که وفا حس کرد استخوان ها يطور
 نیا يِداشت عوضِ تمام حرص و حسرت ها عادیشود. م یدانه دارد خرد م
او را  يگردنِ دختر برد و ذره ذره  يِ آورد. سرش را تو یسال ها را در م

 .دیبلع

اش  نهیاز س ینفس، آه یبود. وفا از شدتِ تنگ ادیز عادیدستانِ م فشارِ
 نکرد. هر دو همان جا به زانو در آمدند... یداد اما اعتراض رونیب

****** 

 ) www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی(ساخته و ته

 شیبرهنه روبرو يکه با باال تنه  دیرا د عادیآمد، م رونیب سیاز سرو یوقت
پُرِ  يِبودند. با آن موها يگریکه مخمورتر از هروقت د ی. با چشمانستادهیا
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 يمردانه، سرش را به نشانه  راهنیدلبرکش در پ دنِیبا د عادیشلخته. م
 تکان داد: یچارگیب

 !؟یروبرو کن بایز يصحنه  نیمنو با ا یاول صبح ادیچطور دلت م -

کنار رفت. آمد از کنارِ او  سیدرِ سرو يِزد و از جلو يلبخند دلبرانه ا وفا
و او را  دیکش نیدورش پرچ عادیگذر کند و به آشپزخانه برود که دستانِ م

 سباند.محکم به خود چ

 یراه م یتپش نیبار است که قلبش چن نیچندم شبیدانست از د ینم
همه آغوش،  نیآن را دارد که از فشارِ ا میدانست هر لحظه ب یاندازد. تنها م
 از دست برود.

من  ي... اادیاز مردا به زنا م شتریمردونه ب راهنیگن پ یپس راسته که م -
 .. ادیمردونه بهش م راهنیکه انقدر پ یزن يبرا رمیبم

 فشرد: یاو را م يبرهنه  يِشانه ها شیبا دست ها وفا

خوردن درست کنم؟ دارم  يِ برا يزیچ هیبرم  يذار یخدا نکنه... حاال م -
 کنم. یضعف م

 مهمانِ گونه اش کرد، دستانش را شل نمود: ياز آن که بوسه ا بعد

 اومدم.. یصبر کن قهیکنم دلبرکمو! دو دق یم تیتقو امیخودم االن م -

 .سیداخل سرو دیرا گفت و پر نیا

 کرد، گفت: یبود حال م دهیکه پوش یراهنیبا پ کهیدر حال وفا
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 !یکه ازم گرفت يا يبا اون همه انرژ ،یکن تیتقو دمیبا -

 آشپزخانه رفت. يِو به سو دیخند

. هردو شارژ بودند دیچسب شانیبود که آن قدر به هردو يصبحانه ا نیاول
هنوز باور نکرده  عادی. مدندیخند یگفتند و م یتکلف م یو ب شبیاز دبعد 

 يزیبعد از سال ها انتظار به چ یعنیکه از سر گذرانده بودند را!  یبود اتفاقات
 شیبود سال ها پ ادشیموفق شده بود؟  یعنیبود؟  دهیخواست رس یکه م

 چیه گرید زیچ چیکرد ه یرفته بود؛ حس م رانیاسفبار از ا یکه با حال
وجود ندارد.  يا یخوش چیه ،یتیموفق چی. هستین یوقت، درست شدن

است، غم است و غم است و  شیرو شیهرچه پ نیکرد بعد از ا یحس م
 یکه م یاز زن دیبود. با دهید بینداشت و به شدت آس هیغم. روح

شد و هنوز نتوانسته بود به او ابراز عالقه کند! نتوانسته  یدور م دشیپرست
کرد. داشت فرار  یبود نظر او را راجع به خودش بهتر کند و داشت ترکش م

 کرد.  یم

 چیتواند به ه ینم دیفهم یاو شده است، وقت يسودازده  دیفهم یوقت اما
طاقت  شیراب ایرفتن بدونِ او به آن دن یحت دید یاز او دل بکند؛ وقت یمتیق

از عمر  يادیز يکه سالها یمیرا گرفت. تصم یبه آن بزرگ میفرساست، تصم
زن  نیلحظه و کنارِ ا نی... حاال که در ایبرد ول یاش را به تاراج م یو جوان

بود ارزشش را داشته!  دهیکرد، فهم یبود و با او داشت عشق را حس م
 هم داشته! ادیز یلیخ
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خواست شرکت و کار همه شان بروند  یخواست از او دل بکند. دلش م ینم
توانست ذره  یخارج از اصول و اخالق بود. دوست داشت م نیبه درك! اما ا

رود ببرد و داشته باشد! که هروقت  یبا خود هرجا م شهیاز او را هم يا
 ! اما... ردیدوباره بگ ییرویکند و ن قیدلتنگ شد، آن را به خود تزر

بود.  دهیرا فهم نیا عادیاز تنش کنده بود. م یلیم یمردانه را با ب راهنیپ
 کرد، گفت: یداشت آن را تن م یوقت

مال شماست  راهنیپ نیگرفته! از امروز به بعد، ا یخوب يِ اووف چه بو -
 . هوم؟رمیگ ی! من امروز فقط ازت قرض میخانوم

 گرفتن جواب مثبت بس بود. يِبرا نیزد و هم یبخش تیلبخندِ رضا وفا

دانست از کجا  یکه خودش هم نم یحال کیبود.  يجور کیرفتن وفا  دمِ
حال  نیا دیفکر کرد فهم شتریب یدلش. وقت يِبلند شده و آمده نشسته تو

به  شبیبا آن همراه است. از د زین ی. بجز عشق، وابستگستیتنها عشق ن
 شتوابسته شده بود. دلش دا یاو حساب يِور، به آغوش، به حضور، به بو نیا

او را  راهنیگرفت و دوست داشت کنارِ پ یکوچک بهانه م يمثل بچه ا
 ؟ينر شهی: مدیو بگو ردیبگ

 یحاال که زن ستین ستهی.. شاستیاش ن ستهیحال شا نیکرد ا یم حس
اش  یرفتارها را از خود نشان بدهد! اما دل که سن حال نیساله است ا یس
 یخواه یخواهد.. حاال هر چه قدر م یاو را بخواهد، م یقتشود! و ینم
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کند که  یهمه شان را رد م ي. طوراوریو منطق ب لیدل شیو برا نیبنش
 گذارد! ینم یمخالفت يجا تیبرا

نشسته و  یصندل يِ گرفته رو ينگاه کرد که با چهره ا ییبایبه زنِ ز عادیم
آن خواستن  يِ آن نگاه رفت... برا يِ کند. دلش برا یآماده شدنش را نگاه م

 که در چهره اش بود.  يالل شده ا

خم کرد، درستِ کنار  شیشد. سرش را به سو کشیاو در فکر بود، نزد یوقت
 و آرام لب زد: دیگوشش ... لبانش را به گوشش مال

 خواد.  یم یدلم پرکالغ -

 اد،عیحرف و حرکِت م نی. با اختیر نییدختر پا ياز پشت گوش ها آتش
مجالش  عادیدرشت شده نگاهش کرد. م يِبه خود آمد و با چشم ها یناگهان

 کیانداخت و بعد از  ریرا گ شیلب ها گرید یحرکتِ ناگهان کینداد و در 
 کرد. یبا او خداحافظ ،یکامِ طوالن

****** 

رنگ در  نیبه ا شیموها یرفت و ک یوقت گرفت، ک شگاهیاز آرا یک دینفهم
پاسخ داده است! دوباره  ،یقلب تیاو، با رضا يبه خواسته  دیآمد؟ تنها فهم

که به زور و اجبار  يساله ا ستیهمان دختر ب يچهره اش شده بود چهره 
که با  ودب یشوهرش داده اند. اما حاال فقط چهره اش آن بود، حاال با کس

تجربه کرده  گر،ید یبه نوع گر،یقبولش کرده بود. همان آدم را، بار د لیم
 بود!



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 515

رفت،  عادیم ینتوانسته بود خودش را جمع و جور کند. آن روز وقت هنوز
او را  شیبه حضورش، به عاشقانه ها عادیگرفت. م ایدر کی يدلش به اندازه 

دانست از  یکرده بود! نم شیرحمانه، رها یطور ب نیعادت داده بود و حاال ا
حالش سر  هتواند ب یشده و نم فیباشد؟! از خودش که انقدر ضع ریکه دلگ
نمانده بود؟ اصال مگر آن ها زن و  ششیکه پ عادیاز م ایبدهد،  یو سامان

 عادیرا به م نیا دیکردند؟ با یم یبا هم زندگ گرید دیشوهر نبودند؟ مگر نبا
 بدهد؟ شنهادیماند خودش پ یمنتظر م ایگفت  یم

همه  دیشا ایشود!  یسخت م زیشود، همه چ یآدم عاشق م یقدر وقت چه
 یبزرگ م یبه معضل لیرا تبد زهایچ نی! کوچک ترردیگ یرا سخت م زیچ

 !دیبگر شیخواهد برا یکند و دلش م

حال بود؟! نه!! مگر  نیبود ا شیتجربه ها نیبار و اول نیهم وفا چون اول دیشا
افتند؟ نه!  یحال م نیتجربه ها دارند، به ا نیکه از ا یپسران ایهمه دختران 

حال  نیشب با هم بودن باشد! ا کی يتوانست فقط به خاطر تجربه  ینم
ن سال ها به یکه تمام ا يزیفراتر بود. احتماال همان چ يزیشک چ یب

 دنبالش بود... همان عشق!

گفته بود  عادینداشتند. م يداریاز تماس، د ریدو سه روز گذشته بود و به غ
ماند و بعد از آن جنازه  یتا شب آن جا م باره سرشان شلوغ شده و کیبه 

که دوست داشت کنارِ او باشد،  نیرسد! وفا هم با وجود ا یاش به خانه م
خواهان  مه عادیدانست م یبد قرار بدهد. م طیخواست او را در شرا ینم

 دیاما با د،یفهم یخواند م یکه در گوشش م ییرا از جمله ها نیاوست، ا
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 یکردند! نم یرا حفظ م تمیر نیبهتر بود هم دیکردند. هردو. شا یصبر م
 دانست! ینم زیچ چیحاال ه زدان،یهمه چ یِمنطق يِدانست. وفا

کند دلتنگ است! فروغ  یحرف زده بود. گفته بود حس م یفروغ هم تلفن با
 در جوابش گفته بود:

 یبود دلش تنگ م میا گهید یهرکس ن،یکه شما گذروند یبعد اون شب -
 شد!

 زنم! یباهات حرف م يان دارم جدفروغ ج -

 خنده اش را قورت داده بود: فروغ

چرا باهم  ن،یخوا یشم! خب شماها که انقدر همو م یم يباشه، جد -
 ده؟یوقتش نرس گهیبه نظرت د ن؟یکن ینم یزندگ

 ازم بخواد.. نویدونم! بنظرم بهتره اون ا ینم -

 ؟يخوا ینم نویچرا؟ مگه توام هم -

روزا چقدر احمق و خنگ شدم  نیشه ا یدونم! باورت م ی... نمیچرا ول -
 فروغ؟

 بود: دهیخند فروغ

اول، همه اش تو  يشه، چون خودمم تجربه اش کردم! اون بارا یباورم م -
 کرده بودم. یرو عاص چارهیبودم و اون ب زونیخونه از سروکولِ رضا آو

 از خودت چه خبر؟! رهام چه طوره؟ -
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 بمونه؟ زیبذارم سورپرا ایم خوب! بگ يِ از منم خبرا -

 زیسورپرا ،یکاف يروزا به اندازه  نینکن. ا زیمنو سورپرا گهیلطفا تو د -
 شدم.

 یماه، با رضا م نیگم! تو هم یم زهیخاطرت عز یلیهوووم... باشه! چون خ -
جور  نیکه تو ا یدون یمسافرتِ دبش! البته بدونِ بچه. م هی میبر میخوا

 یفسقل! رهام رو م يگذره، نه بچه ها یمسافرتا نه به مادر و پدرا خوش م
 مامان. شیذارم پ

چندوقته همه اش کار  نی. انیدار ازیسفر ن نیچه خوب! هردوتون به ا -
 .نیکرد

قراره دوباره  یعنیخودمون!  يِ برا ختمیخوب خوب ر يِبرنامه ها یآره، کل -
 بشم!  زونیبدبخت آو يِ از سروکولِ رضا

 کارو بکن. نیحتما ا -

 !يکرد ینم يموردا همکار نی! قبال اصال تو ايراه افتاد نمیب یاوهوع! م -

 بود. دهیخند دوباره

کنم. خب،  یم يتجربه بودم، حاال تا دلت بخواد همکار یقبال چون ب -
 ؟یگفت یم یداشت

****** 
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 يبرا یبخو يمدت، برنامه ها نیسبک شده بود و در ا عادیم يکارها
 يِالیخواست او را ببرد کردان. به همان و یداده بود. م بیخودش و وفا ترت

 یجیمه يبرنامه ها یلیکه پدرش هنوز نگه اش داشته بود. خ ییبا صفا
را،  دنیکش ییفا یچندروز ب نیا یخواست تالف یدلبرکش داشت. م يبرا

 ! اوردیبدر 

 یم زونیخودش را م يبرنامه ها دیکه تابستان بود و کالس نداشت. با وفا
تهران راحت شوند!  يآلوده  شهیهم ياز شرِ هوا يکرد که بروند و چندروز

شد! در  یم یحال هی... از فکر کردن به آن ها، دلش گرید يزهایچ یلیو خ
 یم گرچشمانش بود. م يجلو ییایآن زنِ رو رِیچندروز، همه اش تصو نیا

بود که در  رینظ یاو و آن شب ب الیتوانست کار کند؟ همه اش فکر و خ
 یبه خودش م یشد و وقت یحواسش کامال پرت م ی! گاهدیپلک یسرش م

که اصال در باغ نبوده است! باالخره توانسته بود کارِ  ستیقیدقا دید یآمد؛ م
اگر ده  دیصورت! شا نیرا تمام کند. آن هم به بهتر شیناتمامِ ده سال پ

توانست از پسش  ینم یخوب نیه بود، به اآن کار را انجام داد شیسال پ
 زهایچ یبعض یرا خراب تر کرده بود! گاه زیبا آن کار، همه چ دی! شادیایبرب
 نیشود! حاال به ا یدگیبهتر، به آن ها رس ینصفه بمانند، تا در زمان دیبا

 ،يهمه تنش و دلسرد آنداشت که آن موقع، با  مانیداشت. ا مانیحرف، ا
رفتن به کردان را مطرح کرد، او  شنهادیبا وفا پ ینبود. وقت یوقت مناسب

 گفت:

 انجامش بدم. دیهست که با یکیکار کوچ هیفقط قبلش  م،یموافقم. بر -
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 یم رتریروز د کی. تنها به او رخصت داده بود. يبود چه کار دهینپرس عادیم
 .دیرس یرفتند. وفا هم به کارش م

و االن چه  ی. اما آن موقع با چه حالابانیخ نیپا گذاشته بود در ا دوباره
زنِ سرشار از  کیاحساس بود و االن  یب يِزنِ تنها کیآن موقع  ؟یحال

بودن در کنارِ مردش. چه  يزد برا یکه دل دل م ی! زنیاحساس و زنانگ
و در به  اج نیآمده بود ا زییتفاوت کند. پارسال پا زیتوانست همه چ یقدر م

را زنده کند. حاال سودازده  شیمناسب تا شعرها يشردر گشته بود دنبالِ ن
 يدیجد يبود و مردم دوستش داشتند. حاال شعرها دهیاش به چاپ دوم رس

فاصله داشتند. آن شعرها پر  ایدن کیدر دست داشت که با آن شعرها، قدر 
... دیجد يشعرها نیا ما. ای. پر از تلخیبودند. پر از رها شدگ ییاز عطر تنها

 .عادیپر از م عاد،یپر از م عاد،یپر از م

بار با او تماس گرفته و  کیبود. فقط  دهیپارسا را ند گریاز ان شب د بعد
 يخواست خبر یچاپ شدن را داده بود. خبر داده بود و دلش م دیخبر تجد

بدهد و از برزخ  انیخواست او به انتظارش پا یدلش م رد،یاز جانبِ وفا بگ
هل  شیدستهانگفته بود و باز هم او را با  يزی. اما وفا چرونیبکشاندش ب

 یبودند که پارسا م يادیز يمدت زن ها نی! در ایفیداده بود وسطِ بالتکل
دادند. اما  یم شنهادیپ یکه خودشان حت ییتوانست با آن ها باشد. زن ها

آن احساسات را روشن کند،  فِیتوانست قبل  از ان که تکل یپارسا نم
 ه دلش راه بدهد.را ب يدیاحساساتِ جد
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را پشت سر گذاشت و به مقصد موردنظرش  زشیانقالب خاطره انگ ابانیخ
بود و حواسش به در زدن او  يوارد دفتر شد، پارسا مشغول کار ی. وقتدیرس

 صاف کرد و توجه او را جلب نمود. ییصدا نیهم ينبود. برا

فکرش را هم  یدر، سر جا خشکش زد. حت ياو در آستانه  دنِیبا د پارسا
وفا، دلش را به رعشه  یِ! آمدنِ ناگهانندیجا بب نیکرد او را امروز، ا ینم

 انداخته بود!

 لب زد: اورد،یکه او را به خود ب نیا يبرا د،یکه حالِ او را د وفا

 . بد موقع که مزاحم نشدم؟!رومندین يسالم آقا -

خره توانست. . باالابدیشد چنگ زد تا نجات  یکه م یسمانیبه هر ر پارسا
به غرق  يزی! چدیکش دینفسِ شد کیو  دیکش رونیسرش را از آب ب

 شدنش نمانده بود.

کرد و او را دعوت به  یگرم یسالم و احوالپرس شهیاو، مثل هم دنِید با
 نشستن.

 گذاشت، گفت: یم زشیم يرا رو دیجد يکارها نتیپر کهیدر حال وفا

 که نوشتم رو آوردم. يدیجد يِ شعرها -

 نتیتا نسبت به پر دیطول کش یبود، کم  يگرید زیکه انگار منتظرِ چ پارسا
بهشان  یداشت تا نگاه یطور که آن ها را بر م نیها عالقه نشان بدهد. هم

 گفت: ندازد،یب
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 ؟يخور یم يزیچ -

 ندارم. لیممنون م -

 يِ زن االن به جا نیخواست ا یتکان داد. دلش م یسرش را عصب پارسا
 یآورده باشد! اما خودش هم ته قلبش م شیها، قلبش را برا نتیآوردن پر

 ! ستیخبرها ن نیدانست از ا

کرد:  یانداخت، فکر هم م یم دشیجد يبه شعرها یطور که نگاه نیهم
 !ستین يخبر ییاز تنها گهیکردن. د رییشعراش تغ يِحال و هوا

از شعرها را انتخاب کرد  یکیاز خودش بپرسد،  مایرا مستق نیکه ا نیا يبرا
 تا بخواند:

 لعنت به من -

 را میدردها اگر

 ندازمیب تیپا ریز

 وانمود کنم و

 کند یمعجزه نم گریتو د يها دست

 که در دهانِ تو ییها حرف

 کرده اند توقف

 توانم یکه م ستینسخه ا نیبهتر



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 522

 چمیخودم بپ دور

 فرد) يتقو می(شاعر: مر

 دختر انداخت: ي دهینافذ به چشمانِ کش یاز خواندن، نگاه بعد

 حالِ شعرهات عوض شدن! -

خود  يِرا عوض کرده بود. شعرها که جا زشیحالِ همه چ عادیدانست. م یم
 داشتند...

 دیکه در دهانش توقف کرده بود، اما با يبود به زبان آوردن جمله ا سخت
 گرفت! یجان م ایمرد،  یم ای. دیپرس یم

 آره؟ يعاشق شد -

 یکه هرگز نم ي! کاردیاز او دزد اریاخت یسوال، وفا نگاهش را ب نیا با
 . دیدزد ینم ی... نگاه از کسای...یگستاخ ایبر اثر ترس،  چوقتیکرد.ه

 را خوانده بود، گفت: زیحرکتِ او، تا ته همه چ نیکه با ا پارسا

 میبهش حسود یلیخ ه؟یچ یدون ی! مارهیپس موفق شد دلتو به دست ب -
 شه. یم

شکسته و  یخواست پارسا را با دل یکار را بکند. نم نیخواست ا ینم وفا
خود را  يجور کیآکنده از غصه، رها کند و برود به دنبالِ عشقِ خودش! 

دانست. هر چه نبود، عاشقِ او شده بود! از او  یحالِ او م نیمسئولِ ا
 خوشش آمده بود! پس مسئول بود.
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 یکارو باهات کردم! من خودمم نم نید ااز قص یخوام فکر کن یپارسا، نم -
 !ادیبال به سرم ب نیدونستم قراره... قراره ا

 نیکه در ا ییزهایزد تمامِ چ یم دیبا چارهیپسرِ ب گر؟یمانده بود د ییپارسا
کرد! و چقدر سخت بود  یبودنِ با او ساخته بود را، خراب م دِیچندماه به ام

 شان. یکه با تمام احساساتت، ساخت ییزهایخراب کردن چ

 .نهیاون تونست و من نتونستم. همه اش هم -

 يدلسوز يکه او به پا دیبگو دیدانست چه با یشده بود. نم یعصب وفا
 ز،یکه همه چ دینشکند؟ چه بگو نیاز ا شیکه غرورش ب دینگذارد؟ چه بگو

 نرود؟ شیپ نیبدتر از ا

 

 

منتظر بذارم. اومدم که به انتظارت  نیاز ا شتریخواستم تورو ب یمن نم -
 دیشد. شا یم یاومد چ ینبود و نم عادیتونم بهت بگم اگه م یبدم. نم انیپا

شاعر  چوقتیمن نشده بود، منم ه یوارد زندگ چوقتیه ینام عادیاگه م
 ینمبا تو روبرو  چوقتیکردم. ه ینم یجا زندگ نیا چوقتیشدم. ه ینم

 یاز اول نبود و ما دوتا با هم روبرو م يعادیدونم اگه م ینم یشدم! ول
دونم چون با تو بودن رو  یرفت. نم یم شیچه طور پ زیهمه چ م،یشد

نه.  ایاون، با تو بودم عاشق تر بودم  يِ تونم بگم اگه به جا یتجربه نکردم. نم
قلبم.  می. از صممبگ تونمیم نویخوام بهت دروغ بگم. فقط ا یدونم و نم ینم
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! ستمین ینی. اهل تعارف و سفسطه چیمدت شناخته باش نیمنو تو ا دیتو با
بهت بگم  نویخوام ا یگم! و م یپرده م یدونم درسته رو ب یکه م يزیهر چ
 که...

بنشاند. تا  شانی. تا کلمات را درست سرجاردیبگ یمکث کرد تا نفس      
 ببخشد. امیحالِ او را، الت یکم دیشا

 یمردِ متشخص، خوش رفتار و دانا. و من دلم م هی. یهست یتو مردِ خوب -
خوام  یحفظ بشه. م نمونیب شهیهم م،یکه دار یارتباطِ خوب نیخواد ا

 ناشر من. شهیانتشارات بمونم و تو هم نیشاعرِ ا شهیهم

 یکند. نم یم فتهیاو را ش شتریو ب شتریدانست با هر کلمه دارد ب ینم وفا
او دوست  يِخود را برا شتریو ب شتریلکه بآزارد، ب یدانست نه تنها او را نم

خواست  یرا به او بفهماند. نم نیخواست ا یکند! پارسا هم نم یم یداشتن
بود  دهیکف بدهد! فهم ازو بودنِ او را،  دنیتنها راهِ د نیارتباطِ خوب، ا نیا
تالش  یبود به قدر کاف دهی. فهمستیو با او بودن ن دنیبرا رس یراه گرید

کند.  رونیاز سر ب شهیهم يفکر او را داشتن را برا دیبود با دهینکرده. فهم
شاعرِ محبوبش را از دست  نیا خواهدیدانست که نم یرا هم خوب م نیاما ا

 و گفت: دنقاب به صورت ز نیهم يبدهد. برا

 شاعرِ خوب رو از دست بدم. نیخوام ا یمنم نم -

از  یاو رفت، غم یوفا خوب توانست ظاهرش را حفظ کند. اما وقت يِجلو
دانست  یکه نم یتجربه اش نکرده بود... غم چگاهیدرونش سر برآورد که ه



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 525

قلبش  يگوشه  شهیکه انگار قرار بود هم یچطور از خود دورش کند... غم
 ....شهیو بماند... هم ردیسنگر بگ

****** 

 ی. اما مییبه همان کافه. رفت تا دوباره اسپرسو بخورد. باز هم تنها رفت
کافه.  يبدهد. تا لبخند بزند به آدم ها انیپا ز،یغم انگ ییِتنها نیرفت تا به ا

 عاشق. لبخند بزند و به آن ها بفهماند: من هم عاشق شده ام. يبه دونفره ها

. دوست داشت با آن ها حرف میایب ییتنها گرید ستیشده ام و قرار ن عاشق
 یکه در سن باالتر نم نیا يتا جوان اند عاشق شوند. نه برا دیبزند و بگو

داشته باشند  شانیرو شیپ يشتریکه زمان ب نیا يشود عاشق شد، نه... برا
 نیا ابندیکنند. تا در یزندگ شتریعشق را لمس کنند. تا ب يتا معجزه ها

مثل عشق کنارش باشد،  يعنصر ی! وقتستیآنقدرها هم مزخرف ن یزندگ
شود و مشکالت  یم یعال زیهمه چ نکهیکند. نه ا یفرق م زهایچ یلیخ

کارشان! نه... عاشق شدن تازه شروع  یِروند پ یشوند و م یتمام م
 هکه تا ب یها و هزاران حس یها. دلتنگ یها، تلخ ینیریماجراست. شروعِ ش
الزم است. الزم است تا به آدم  ز،ی. اما با وجودِ همه چيحال، تجربه نکرده ا

 و هدف بدهد. زهیانگ

که  یابانیخ نیکرد. به ا یهم نگاه م رونیبه ب د،ینوش یاسپرسو م کهیحال در
به  ادیزنده است، ز یخواست تا وقت یتا عمر داشت، دوستش داشت. که م

 شهرِ پر از کتاب... پر از شعر... پر از دود! نیجا پا بگذارد و غرق شود در ا نیا
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بود؛  عادیم یآمد! وقت یخوشش نم ییاز تنها میمثل قد گریرفت. د یم دیبا
 عادیاش بود. حاال م يعادیم یب يمالِ وقت ها ییچند؟ تنها يریس ییتنها

 را، آب و جارو کند. شیها ییبود تا تمامِ تنها

****** 

که تا آن روز، از آن محروم  ییرقم زدن عاشقانه ها يآماده بود برا زیچ همه
 ییچه نقشه ها عادیروحش هم خبر نداشت که م یمانده بودند. وفا حت

از آب و  يروند کردان و چندروز یکرد فقط م یدر سر دارد! فکر م شیبرا
 يعاد وز،چندر نیگردند. اما اصال قرار نبود ا یبرند و بر م یلذت م شیهوا

 باشد!

. گفته بود هوا آن ستیساك کوچک لباس بردارد کاف کیگفته بود  عادیم
با وجود دار و درختان بلند و  اش هم! ی. به آلودگستیتهران ن یجا به گرم

 شد که باشد. یهم نم نیاز ا ریمحدود؛ غ يها نیماش

نداشت. آن قدر  ادیبا تراسِ بزرگ و دلباز از آن جا به  الیو کیجز  يزیچ
از آن جا در  يزیرفته و برگشته بودند که فرصت نشده بود چ یهول هولک

 یخوب نبود و نم چیهم که رفته بودند، حالش ه یذهنش بسپرد. وقت
 یمبار بود که به آن جا  نیلذت ببرد! حاال انگار اول زیچ چیتوانست از ه

بگذراند؛ دل  عادیرو را در کناِر م شیکه قرار بود چندروزِ پ نیرفتند. از ا
 آن بازوان و لب ها، تنگ بود! يدلش نبود. دلش برا يِتو
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کرج بودند. آخر هفته بود -از تهران خارج شده بودند و در اتوبان تهران تازه
مرداد هم گرم بود و  يو شلوغ. انگار همه هجوم آورده بودن به اتوبان. هوا

 نگذاشته بود! یرانندگان اعصاب يکالفه کننده و برا

کرد که  یحال صحبت بودند که تلفنِ وفا زنگ خورد. معذرت خواه در
کند و جواب داد. هنوز سالم کامل از دهانش در  یا قطع مر عادیحرفِ م

او چرخاند  يِسرش را به سو عادیحرکت، م نیبود که ساکت شد. با ا امدهین
 روحِ او، شوکه شد. یشده و ب دیصورتِ سف دنِیو با د

که حالِ او را  عادیافتاد. م نیو کفِ ماش دیدستانِ دختر سر انِیاز م گوشه
را نگه داشت.کمربندش  نیجلوتر بود ماش یکه کم یفورا در شانه خاک د،ید

 ینامعلوم يرا باز کرد و به دستانِ او هجوم برد. وفا شوکه شده و به نقطه 
 گونه بروز داد: نیاش را ا ینگران عادیشده بود. م رهیخ

 ! ؟يشد يجور نیشده وفا جان؟ چرا تو ا یچ-

فورا  عادیود فشارش رو به افول است. مزده بود و معلوم ب خیدختر  دستانِ
 از پشت برداشت و آن را به سمتِ دهانِ وفا گرفت. يا وهیآب م

 بخور. نیاز ا کمی -

 برگرداند.  عادیپنجره، مخالفِ صورتِ م يِ وفا آن را پس زد و سرش را به سو 

 شکست. عادیدر وجود م يزیبلندش، چ ي هیگر يِصدا با

****** 
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کرد  یشد. هرگز فکر نم یکرده بود، چشمانش داشت کور م هیقدر گر آن
 نیبگذارد. آخر هرگز به ا هیما شیقدر از چشم ها نیبرسد که بتواند ا یوقت

نتوانسته بود  چوقتیخواهد افتاد هم فکر نکرده بود. ه یاتفاق نیکه چن
 بود. زیعز شیتصورش را هم بکند؛ از بس که برا

شانه  یو به آرام ستادهینشسته بود، ا یصندل يسر او که رو يباال عادیم
روزها، کار را ول کرده بود و هرجا وفا  نیداد. در تمام ا یرا ماساژ م شیها

گذاشت و روزها، هر  یم ارشیاش را در اخت نهیبود، او هم بود. شب ها س
 توانست. یچه را که م

برگردد!  گریخواهد د یگفت نم یبرگشته بود. درس را ول کرده و م ماهیفر
خورد. از هر چه کشور  یبه هم م ماستیگفت حالش از هر چه هواپ یم

 است. از هرچه رفتن است. یخارج

رفت و اکثر  یخودش م يسو و آن سو برا نیخبر، ا یاز همه جا ب رهامِ
 ای ماهیدر آغوشِ فر ایگرفت که  یهم بهانه م یبود. گاه ياوقات در حال باز

 رفت. یشد و به خواب م یوفا؛ آرام م

 ماهی. فرستیگر یمبل م يدر سالن نشسته بود. عمه اش کز کرده رو وفا
مراسم آمده و رفته بودند. روز پنجم  يهم در اتاق بود. اشرف و پدرش برا

و  دیوفا را از جا کند. در را به هم کوب ماهیبلند فر غِیو ج هیگر يبود. صدا
بغل گرفته بود،  راو را د يِلباس ها کهیلدر حا ماهیخود را به او رساند. فر

 :دیکش یم غیج
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تنش  يبو یشه حت یداد... باورم نم یم شهیکه هم ییخودشه... بو يِ بو -
 جاست اما خودش نه!  نیا

و نه وفا  ماهیو نه فر هیگر رِیزده بود ز ماهیفر یِناگهان ي هیو گر غیاز ج رهام
 يوارد شد و کار یبه آرام عادیبه آرام کردنش نداشتند. م یلیکدام م چیه

به انجام آن را نداشتند، بر عهده گرفت. رهام را برد و با او  یلیکه آن ها م
 شد. يباز نیمشغولِ ماش

 کرد. یدر آغوشِ وفا افتاده و ناله م ماهیفر

 شم! یآشغال نم يماهایهواپ نیسوارِ ا چوقتیه گید -

 جواب داد: خت،یر یاشک م یبه آرام کهیدر حال وفا

 ان. لهیوس زایچ هی! بقماهیعمر دستِ خداست فر -

 :دیکش غیج

خوره. همه شون برن به درك که  یبه هم م یلعنت يِها لهیوس نیحالم از -
 خواهرمو ازم گرفتن.

 سوخت، گفت: یفروغ م يدلش داشت از غصه  کهیدر حال وفا

 عمرشون...آخر  قِیچند روز لذت بردن و دقا نیتو ا میدون یحداقل م -

شده.  يآخر عمرشان خوب سپر قیدقا دیادامه بدهد. نتوانست بگو نتوانست
 کار را در حقِ دلش بکند. نینتوانست ا

 :دیاش را محکم باال کش ینیب ماهیفر
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بچه  هیتموم  یِ رحم یمتنفرم که انقدر نامرده. که تونست با ب ایدن نیاز ا -
 پدر و مادر کنه! یکوچولو رو، ب ي

که  یکرد آرامش کند. اما کس یاش چسباند و سع نهیسرِ او را به س وفا
 کار موفق شود؟! نیتوانست در ا یخودش نا آرام بود؛ چقدر م

****** 

اش را تباه کند  ندهینگذاشتند آ عادیپرواز کرد. وفا و م ماهیهفته بعد، فر دو
رهام را دارد. که  يِقول داد که هوا ماهیبه رفتنش کردند. وفا به فر یو راض
 گذارد. ینم شیتنها

نبودند که  یطیهم. در شرا عادیخودش برگشته بود و م يبه خانه  وفا
هم خانه شدن را بدهند. وفا دوباره در الكِ خودش فرو رفته بود و  شنهادیپ
 یآرامش م شهیهم ییخواست تنها باشد. تنها یدلش م ،یاز هروقت شتریب

 د،کرده بو يسپر عادیچندوقت با م نیکه در ا یکرد. تمام احساساتِ خوب
بود. فروغ نه تنها  یسخت يحاال سرد شده بودند. دستِ خودش نبود. ضربه 

 نیدخترعمه اش، که دوست و خواهرش هم بود. سنگِ صبورش در تمامِ ا
 یفروغ کس د؟یایاش، کنار ب یخال يِتوانست با جا یسال ها! حاال چه طور م

 ی. فروغبودکه ن یماهیاو انس گرفته بود. حاال چه؟ فربا  یلیبود که وفا خ
از وجودِ  يبود و رهام؛ تکه ا عادیفقط م گریهم که قرار نبود باشد. د

 فروغش.
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شد. همه اش حال و  یکرد خود را جمع و جور کند نم یچه تالش م هر
را دعوت  عادیزد. دوست داشت زنگ بزند و م یبه سرش م ییتنها يِ هوا

 عادیاش  را از دست بدهد. م ییخواست تنها یهم دلش نم یکند اما از طرف
بود،  دهیاو را د یلیم یب یبه او سر زده بود اما وقت يمدت چندبار نیدر ا
بابت از او  نیو به او فرصت داده بود و وفا چقدر از ا دهیکنار کش یکم

 ممنون بود. 

 یرهام را م ای ندیش تا رهام را ببعمه ا يرفت خانه  یم ایاوقات  شتریب
را دوست داشت،  يموفرفر نیریش يبچه  نیا شهیخودش. هم شیآورد پ

 شیاو غمِ نبودِ فروغِ برا دنِیبه او وابسته شده بود. با د شتریب یلیاما االن خ
 یم نشاننابسناما طیرفت، او از شرا یعمه م شیپ یشد. وقت یکم تر م
 یدهد. م یآزارش م شیگفت کمر دردش دوباره عود کرده. زانوها یگفت. م

خواهد رهام را بفرستد مهد کودك  یرا ندارد و م يبچه دار يگفت حوصله 
 قتایبود و حق ریزن تنها و پ کیخوب است! او  یوضع مال ازمندیاما آن هم ن

 کی. رهام اممثلِ ره یطونیکوچک و ش يسخت بود مراقبت کردن از بچه 
ماند  یم ينجوریبزرگ شدنش. اگر هم يخواست برا یشاد و خوب م يِفضا

 شد!  یو کم حوصله اش، افسرده م ریمادربزرگ پ شیپ

. رضا تک يبودند نه خواهر و برادر يطرفِ پدرِ رهام که نه مادر و پدر از
 ییرهام؛ فکرش را مشغول کرده بود. فروغ چه فکرها یِبچه بود. اوضاعِ زندگ

دارد. حتما روحش در  یچه وضع ندیبچه اش داشت! حاال نبود که بب يبرا
 توانست بکند؟ یآرامش نبود! چه کار م
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****** 

نسکافه به سالن  يبا فنجان ها عادی. معادیم يتنها آمده بود خانه  لیسه
 از فنجان ها را برداشت: یکی لیبرگشت. سه

 !يدار تویعادت نسکافه خور نیپس هنوز ا -

 متفکر بود، جواب داد: کهیحالدر  عادیم

 که نتونستم ترك کنم. هییازون عادتا یکیآره؛  -

 .دمیاز وفا چه خبر؟ بد شن -

 تازه شد: عادیدلِ م داغِ

 طیشرا یلی. دختر عمه اش و شوهرش رو از دست دادن. خيدیدرست شن -
کنم  ی! حس مشیو کم حرف یی. دوباره رفته تو الكِ تنهالیداره سه يبد

 تالش کرده بودم، همه دود شدن رفتن هوا! یهرچ

 داد: یتکان م یناراحت يسرش را به نشانه  لیسه

بغض داشت.  يبهش زنگ زدم؛ صداش بدجور یناراحت شدم! وقت یلیخ -
 بوده.  زیبراش عز یلیبودمش. حتما خ دهیند يطور نیتا حاال ا

 حلقش کرد: يداغ را روانه  ينسکافه  عادِیم

 یم ي! چطورلی... سهکیهم به وفا نزد یلیبود و خ یزنِ خوب یلیآره، خ  -
خوام حاال که بدستش آوردم، دوباره از  یتونم حالِ وفا رو خوب کنم؟! نم

 دستش بدم.
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 یبهتر م زیاون االن تو بحرانه. اونو که رد کنه، همه چ ؟يچرا از دست بد -
 شه.

 گفت: يبا دلخور عادیم

گن  یچهلمشونه... مگه نم گهیروز د! چندلیشه سه یماه م کیداره  -
ذره هم خودشو جمع و جور  هیخاك سرده؟ پس چرا وفا هنوز نتونسته 

 کنه؟

 گفت: د،یاو را د یکه ناراحت لیسه

دوباره؟ پس کو  ي! چقدر کم طاقت شدمی! ترمز کن با هم بريآها يآها -
به دست آوردنِ زنِ موردعالقه اش انقدر صبر  يکه برا یحلزون عادِیاون م
 کرد؟

 :دیکش یگذاشت و هوف زیم يفنجان را رو عادیم

صبر کردم! بس نبود؟ بابا به خدا منم آدمم! ده سال  یلیخ یگ یم يدار -
خواستم  یبودم و م دهیخواستم رس یکه م يزیخونِ دل خوردم... تازه به چ

. یزنت شِی. تو پیفهم ی.. تو نم.لیورق برگشت! سه هویکنم. اما  یزندگ
 اون ؟ی. اما من چیباهاش ش،یدار يِ! هروقت بخوایکن یم یباهاش زندگ

 زنمه، مالِ منه، اما هنوزم ندارمش! 

 ياو به نشانه  يشانه  يِبه سمتِ دوستش خم شد و دستش را رو لیسه
 دادن گذاشت: یدلگرم
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و حقته که  يمنتظر موند یلیندارم که بگم! تو خ يزیپسر! چ يحق دار -
 یباهم زندگ يد ینم شنهادی. چرا بهش پیبرس قتهیکه ال يزیبه اون چ

 کنه؟! یدوره رو ط نیبهتر بتونه ا ،یتو کنارش باش یوقت دیشا ن؟یکن

 یترسم بهش بگم و قبول نکنه... اونوقت م یم یمن که از خدامه؛ ول -
 شم؟! یم یچه حال یدون

 شنهادشویپ دیتو با ،ي! تو مردعادیاز زبون تو بشنوه م نویداره ا ازیاون ن -
چمدون ببنده و  هی. بهش بگو نیکن یوقتشه باهم زندگ گهی. بنظر من ديبد
 شه. یحالِ هردوتون بهتر م نیهم که باش شی. پنجایا ادیب

 نگاهش کرد: دیبا ترد عادیم

 ؟یتو مطمئن -

 آره که هستم!  -

از  يزیچ نیحرف ها به فکر فرو رفت. نکند واقعا وفا منتظر چن نیبا ا عادیم
هم  ل،یسه يِباشد؟! حرفِ بعد لیاو باشد؟ نکند واقعا حق با سه يِسو

 !یناتوان کِیخوشحالش کرد، هم پرتش کرد به قعر چاهِ تار

 شم!  یمن دارم بابا م ،یراست -

که بدجنس  نیامبارك باشد! نه  دی. نتوانست بگودیرا باال کش شیابروها
 یباال نم شیجمله که از گلو نیبود به ا دهیچسب یلزج یِتلخ کیباشد. 

 آمد.
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 !ادی... چه قدر بهت معادی! عمو میش یتوهم عمو م -

جمله ها را را  نیداد و ا یرا فشار م شیلزج همان جا خانه کرد. گلو یتلخ
 يبه وفا بچه ا یتون ینم چوقتی! هیسر دلش: تو ناتوان يِتو دیکوب یم

 !يبدرد نخور  یلی... خيبد

****** 

بود:  نیشان هم؛ ا نیاز ان روز، صد جور فکر به ذهنش آمد و رفت. بدتر بعد
نشسته و با خودش  دیخوادت! شا ینم گهیمشکلت، د نیوفا به خاطر ا دیشا

! هر يریبهش خرده بگ دی! نباادیتونه باهاش کنار ب ینم دهیفکر کرده و د
از حق مسلمش  مخودت؛ اونو ه یِبا خودخواه دیآرزو داره مادر بشه. نبا یزن

 ! یمحروم کن

 یم شیداشت آن قدر خوب پ زیهمه چ یشد. چرا وقت یم وانهید داشت
 یآن قدر با وفا در خوش ن،یاتفاقات افتاد؟ تا قبل از ا نیباره ا کیرفت، به 

 میبه نامِ عق یمهم موضوع! موضوعِ نیا یِ غرق بود که فکرش نرفته بود پ
بود و  رفتهیهم پذ دیبود؟ شا رفتهیمشکل پذ نیوفا او  را با ا یعنیبودن! 

 برده بود... یتازه پ تشیبه اهم دیشده بود! شا مانیحاال پش

گذاشت و  زیم يرا رو شیکند و به جلو خم شد. دستها یاش را از صندل تنه
 گرفت: ینفسِ عمق

ها... برو با  يخود خور نیا يِ. به جاعادیم يد یعقلتو از دست م يدار -
 خودش حرف بزن!
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****** 

عمه اش هم از  یعنیاو بود.  شِیرهام پ ش،یپ يِروز هم مثل روزها آن
بکشد! رهام روز به روز  یبود که وفا رهام را ببرد تا او بتواند نفس شیخدا

 به فروغ! هیشب شتریشد و ب یبزرگ تر م

 ینق م د،ید یشد و او را نم یم داری! اگر بدیخواب یبدونِ وفا نم گرید حاال
 یاخت شده بود. وفا هم حس م یخورد و با او حساب یزد. از دستِ او غذا م

 شود. یم وانهید ند،یروز او را نب کیکرد اگر 

هم غافل کرده بود  عادیاو را از م یو مشغول بودن با رهام، حت یوابستگ نیا
 را به جان او انداخته! ییکرهاکار، چه ف نیدانست با ا یو نم

زدند.  یرفت و رك و راست با هم حرف م یرا گرفته بود. م مشیتصم عادیم
 یباشد؛ ب هی! اگر واقعا مشکلش آن قضدیگو یبه او نم یدانست وفا دروغ یم

 خودیب يرفت تا راحت شود. تا فکرها یکند! شک نداشت. م یم انشیپرده ب
 !ندازدیذهنش ب یرا به زباله دون

. ردیبگ يبهانه ا شی. خواست سر زده برود که نتواند برادیآ یکه م نگفت
که  یوفا به خاطرِ حالِ ناآرام ند،یوقت ها که خواسته بود او را بب یآخر بعض

جواب  ای: بهتره خونه بمونم.  ایرو ندارم.  طشیداشت، گفته بود: االن شرا
 !لیقب نیاز ا ییها

خورد.  کهی عاد،یم دنِیغوشش بود. با ددر را باز کرد، رهام در آ یوقت
آمدن،  ییهوی نیداد. ا یخبر م ش،یآمد از پ یانتظارش را نداشت. هروقت م
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چقدر دلتنگ شده و چقدر  دیفهم دنشیداد. تازه با د رییتپش قلبش را تغ
 یکس یرا قربان یباور داشت که کس دهیعق نیسرکوب شان کرده! قبال به ا

 یفروغ م یرا قربان عادیدانست دارد م یخوب م یلیکند! اما خ ینم گرید
نداشت!  يبابت در عذاب بود، اما چاره ا نیدانست و از ا یرا م نیکند! ا

و  ندیاو را بب يِها يمهر یها و ب يو سرد دیایب عادیخواست م یدلش نم
توجه نشان بدهد.  عادیبه م خواهدیتوانست آنگونه که م یدلخور شود. نم

 شد. یمانعش م يزیچ

 سالم! -

 سالم...-

رهام را  يگونه  یخم شد و به آرام عادی. مدیایداخل ب عادیرفت تا م کنار
به  يلبخند مچهینکرد و ن ی. رهام که او را به خاطر داشت، بدقلقدیبوس
 زد. شیرو

 یخوب يزهایچ ستیبود قرار ن دهیمهرانه، فهم یاستقبالِ ب نیاز هم عادیم
 شیگلو يلزج، هنوز تو یکند! آن تلخ کسرهیر را بشنود. اما آمده بود تا کا

 داد!  یبود و آزارش م

 نیزد و منتظر وفا را نگاه کرد. وفا از ا هیکاناپه تک ي. به دسته ننشست
نشاند  نیزم يِگفتن دارد. رهام را رو يبرا یمهم يحرف ها دیحالتِ او فهم
تا مشغول شود. رهام با آن ها سرگرم شد و  دیها را دورش چ يو اسباب باز
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که دو  نیا وجودزد. با  یآورد و با خود حرف م یهم از خود صدا در م یگاه
 زد! یسالش شده بود، تنبل بود و هنوز خوب حرف نم

به او  کیبدنش به هم گره زد و نزد يرا جلو شیهم ننشست.دست ها وفا
 ش کرد:راحت عادیم د،یبگو يزیکه چ نیشد. قبل از ا

 !میحرف بزن دیبا -

 . دیچک یم میحرف بزن دیبا نیاز ا يدلخور

 جواب داد: ،یدلمردگ با

 .میبزن -

خواست صبور  یخواست تند برود. داغ کند. کم طاقت شود. م ینم عادیم
 یم یدر آتش عشق ینمانده بود؟ وقت شیبرا يصبر یباشد اما چه طور وقت

 کرد؟! یم يریسوخت که معشوقش، از آن کناره گ

 .یکن یبا من زندگ يایخوام ب یزنم. م یحرف آخرو اول م -

 يخواسته ا عادیزده بود که م ییکرد. حدس ها یفکرش را م شیو ب کم
برسد.  جهیآن آماده نداشت. نتوانسته بود به نت يبرا یجواب چیدارد اما ه

نه؟ قبل از  ایشود  یکیخانه  عادیتواند با م ینتوانسته بود بفهمد حاال م
 حرف، اما حاال... نیا دنیرفتِن فروغ، مطمئن تر بود و منتظرِ شن

چه  گر،ید یزمان و در زمان کیجمله در  کیاست! گفتن  بیقدر عج چه
 داشته باشد. یمتفاوت يتواند جواب ها یقدر م
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 را بر زبان آورد: تیواقع وفا

 نگرفتم. یمیموضوع تصم نیهنوز راجع به ا -

خواست و بوسه! زنش را  یآغوش م عادیخواست. م یجواب را نم نیا عادیم
اش را از کاناپه کند و  هیخواست. نتوانست آرام بماند. تک یدر کنارش م
 :ستادیا شیصاف، روبرو

 دیحرفو با نیافتاد، ا نمونیکه ب ییوفا؟ بعدِ اون همه اتفاقا یچ یعنی نیا -
 بشنوم؟!

 جواب داد: یبا کالفگروزها صبرش کم شده بود.  نیهم ا وفا

! وقتش نبود که تو یدون یمنو م طیتو که شرا ؟يبشنو یچ یتوقع داشت -
 !یکن یدرخواست نیچن تیوضع نیا

 شیزد، که بازو یرا گفت و خواست به سمتِ رهام برود که نق نق م نیا
 یم ورتمهیصورتش  يرو عاد،یم یِعصب يِچنگِ مرد شد. نفس ها رِیاس

 رفت:

حرفا و  چوقتیحق با توئه؟ ه شهیآره؟ هم یگ یتو درست م شهیهم -
بود!  نیهم شمیندارن نه؟ معلومه که نه! ده سال پ یتیمن اهم يِخواسته ها

درسته!  يد یو انجام م یکن یکه تو فکر م يزیهرچ يکرد یفکر م شهیهم
 عقلن! یهمه از دم، نفهم و ب هیبق
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توانست از  یبود. م ستادهیا عادیدرشت شده، رخ به رخِ م يِ با چشم ها وفا
داد، اما آن قدر نا  یبه او حق هم م ابد،یاو را در يدلخور تِیجمله ها نها نیا

 دهد: یم یچه جواب دیآرام بود که نفهم

 !یکن یو م يکرد یتو اشتباه م شهیآره! هم اون موقع، هم االن ... هم -

 یکرد. او را م کتریفشرد و به خود نزد شتریاو را ب يِجوش آورد. بازو عادیم
با دلش، با  یچرا کم د؟یفهم یخواست، با تمامِ قلبش، اما چرا وفا نم

 آمد؟ یاش، راه نم یعشقش، با دلتنگ

 کنم.  یباشه!بهم ثابت کن که اشتباه م -

 افتاده بود: هیرا نجات بدهد. رهام به گر شیکرد بازو یسع وفا

 برات ندارم. یاالن وقت -

 یسرد بودند. سرد و برنده. قلبِ دلتنگِ مرد را چاك چاك م شیها حرف
 کردند.

تونم بچه  یکه نم نهیبذار خودم بگم... به خاطرِ ا ه؟یتو چ يسرد نیا لیدل -
 نه؟یدار بشم. هم

کرد! چرا لجباز شده بود  یولش نم عادیکشت و م یداشت خودش را م رهام
 گفت: یدوباره؟ عصب

 . بذار برم بچه خودشو کشت.عادیم اریدرن يانقدر بچه باز -
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 د،یآن که او بگو یکنده شد. ب ش،یاز دورِ بازو عادیحرف، انگشتانِ م نیا با
همه بچه خواستن! او  نیرهام. از ا يبرا شیها یبود. از نگران دهیخودش فهم
شد بچه  یرهام نگران بود، انقدر دوستش داشت... مگر م يکه انقدر برا

 نخواهد؟

 یم یکه عصب ییوقت ها ي. مثل همه دیکش شیدستش را به گلو عادیم
 گفت: هیشد... با کنا

 . خودم تا تهشو خوندم.یبگ يزیالزم نبود چ -

. رهام هم آرام دیبوس یوفا رهام را محکم در آغوش گرفته بود و او را م حاال
آن به رهام حسادت کرد. بوسه و  کی عادیبود، اما م بیگرفته بود. عج

 آغوش حق او نبودند اما حق آن بچه چرا؟ 

و رفته بود. وفا  دهیدر را به هم کوب عادیم د،یبگو يزیاز آن که وفا چ قبل
 یاو نگاه م یخال يِرهام را در آغوش گرفته بود؛ به جا کهیمستاصل در حال

شد.  یمنتقل م ییحس ها نیشد. چن یزده م ییحرف ها نیچن دیکرد. نبا
 بود... هبرداشت نشد ،يگریجورِ د زیبود. کاش همه چ امدهین عادیکاش م

 هم رفت... عادی. فروغ که رفته بود. مدیرا به خود چسباند و اشکش چک رهام

****** 

حق  عادیبه م شتریروز با خود کلنجار رفت. هرچه کلنجار رفت؛ ب نیچند
 شیکه تمام عشقش  را به پا یینبود. او يمهر یهمه ب نیداد. او سزاوارِ ا

 بود.  ختهیر
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بود. گناه  دهیکه پس از سال ها به آن رس یداد. عشق یاز دستش م دینبا
کرد! بعد از آن روز و آن  یبود اگر با دستاِن خودش، آن را نابود م یبزرگ

 عادیتماس هم نگرفته بود. م یاز او نشده بود... حت يخبر گریحرف ها، د
باز  يبا رو آمد ی. اگر مدیایب شیبار، او به سو نیو منتظر بود ا دهیعقب کش

 آمد.  یکرد. اگر م یاز او استقبال م

روزها حجم  نیدانست ا یانتخاب کرد. نم دارشیرفتن به د يرا برا شب
 شیخواست برود و پشت در بماند و حرفها یاش چقدر است. نم يکار

 گلو. يبماسند تو

. خسته بود و خواب ختیقلبش ر د،ید فونیاو را در آ رِیتصو یوقت عادیم
و رفت! سرحال شد... قلبش محکم  دیاو، همه شان پر کش دنیآلود، اما با د

 دیهم استرس گرفت... نکند آمده باشد تا بگو ی! کمدنیشروع کرد به تپ
 را تمام کنند؟! زیهمه چ

وردند. کاش به ذهنش هجوم آ یمنف يآمدنِ وفا؛ بارها فکرها يفاصله  در
شروع. تا بخواهد بماند.  دیتمام. کاش آمده باشد تا بگو دیباشد تا بگو امدهین

 تا مهمانِ بازوانش شود.

. رژ قرمز نداشت. دیرا پشتش د شیرنگ و رو یرا که باز کرد، دلبرك ب در
 بود.  یالك سرخ هم نه. اما هنوز هم خواستن
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را کنترل کرد تا در او را در آغوشش نفشارد. کنترل کرد تا مثلِ آن  خودش
 یلیبازوان، مچاله اش نکند. کارش خ نینزند به آغوشش و ب خونیشب، شب

 سخت بود.

 یکم ند،یداشت بنش می. تصمستادیراه ا ي انهیسالم کرد و وارد شد. م وفا
را بزند!  یصلا يآتشِ خشم او را خاموش کند بعد حرف ها یگپ بزنند، کم

کرد! اما نه  یاز راه شروع م دهی. بهتر بود نرسستیا هودهیکار ب دیاما فهم
 کرد لحنش را نرم کند: ی... سعيمثِل آن روزِ او با دلخور

 دارم. یمهم يحرفا -

جلو رفت. خواست از کنارش رد شود و دعوتش کند به نشستن، که  عادیم
 را به چنگ گرفت. شیوفا بازو

 دم. اشتباه کر -

! زل زد نیرا داشت، جز ا يزیهر چ دنی. توقع شنشیمسخ شد سرجا عادیم
 نیکه داشت. ا ییدر چشمانِ زنِ موردعالقه اش... سخت بود زدن حرف ها

نزده بود. تا به حال اقرار نکرده بود  يگرید يِ جا چیحرف ها را تا به حال، ه
 رستکرد د یفکر م شهی... چون همیکس يکه اشتباه کرده است! نه برا

 گفته بود. ش،یگفته است و کماب

کردم...  یتوجه یکردم. قبول دارم که بهت ب یرفتار م ياون طور دینبا -
 گفتم. حق با تو بود. یبار من درست نم نیاشتباه کردم. ا
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 نیزنِ با ابهت... داشت چن نیشناسد. ا یلحظه حس کرد او را نم کی عادیم
 کارو کرده.  نیکرد؟ وفا با خود فکرکرد: عشق با من ا یبه او م ياقرار

کرد.  یاو را مزه مزه م نیریش يِهنوز آرام مانده بود و داشت کلمه ها عادیم
 منطقِ او بود که حاال حق را به او داده بود.  نیعاشقِ ا

اما  ام،یداشتم تنها باشم تا با خودم کنار ب ازی. نیکنارم باش ذاشتمیم دیبا -
داشتم... نخواستم... نخواستم با رفتارام آزارت بدم... نخواستم  ازیهم نبه تو 

 خودمو؛ برنجونم!  عادیم

کند، وفا  يخود شود و کار یاز خود ب عادیخودم؟! قبل از آن که م عادیم
 شانه اش گذاشت.  يِخود را در آغوشش انداخت و سرش را رو

سر او  يِستش را روکند. د یتوانست بعد از روزها، نفسش را خال عادیم
ها و نرم  يآن فرفر يِ. انگشت ها را برد تودیکش نییگذاشت و شالش را پا

 حرکت شان داد. 

 دلم برات تنگ شده بود دلبرك خانم. -

 را پشتِ کمرِ او، به هم قفل کرد: شیدست ها وفا

 خودم. عادِیمنم ... م -

که  نی! ادیچسب یاو، بدجور به جانش م يِول شد. ابراز عالقه ها عادیم شِین
 بود. ییایدن شیبکشد، برا رونیزنِ تودار و درونگرا، احساس ب نیتوانسته از ا
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هم دستش را  عادیاو بود. م ي نهیس يِکاناپه نشسته بودند و سرِ وفا رو يرو
 نیبودش. هر دو آرام بودند. ا دهیاو حلقه کرده و به خود چسبان يدورِ شانه 
 باحوصله شان، مشخص بود. يها دنیکشاز نفس 

 جان؟ عادیم -

 عشق باران کرد: شیاو را با لبها شیموها يِرو عادیم

 جانِ دل؟ -

 ازت بخوام؟ يزیچ هیتونم  یم -

 بخواه. اگه گفتم نه. زیتو هزارتا چ -

 :دیکش یقینفسِ عم وفا

 بهش وابسته شدم.  یلیرهام... اون بچه... من خ -

 در فکر فرو رفت. وفا اضافه کرد: عادیم

بدم. من  یحیتوض هیبهت  دیبا یکه اون روز گفت یانیاون جر يدرباره  -
 یکردم با هم شانس یقبول نم چوقتیداشتم، ه یبودنت مشکل میاگه با عق

 یبود، همون اول ب یدونستم و اگه مشکل ی. ده سال بود که ممیداشته باش
 يجور هی. مشکل بچه رو يگفتم! خودت برام مهم بود یبرو برگرد بهت م

 نه؟  ای میتون یبا هم م مینیبود که بب نی. مهم امیحل کن میتونست یم

 شد: دهیوفا را باال آورد که سرش هم باال کش يچانه  عادیم

 !؟ی! مادر بش؟یداشته باش يبچه ا يدوست ندار یعنی  -
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من  ي! برایاز هر کس ينه هر بچه ا یدروغه اگه بگم نه. دوست دارم ول -
وقت داشتم که  یلیسال ها خ نیباشه. تو ا یمهمه که پدرِ بچه م ک یلیخ

من بچه نبوده و  يبرا تیبچه ام! اما اولو يبرا یپدرِ عال هیبگردم دنبالِ 
خوام باهاش تا عمر دارم بمونم. اون  یکه م هیمن مرد يبرا تی. اولوستین
 ایدن نیهمه تو ا ستیمچ باشم. قرار ن دیخواد، با اون بامنو بفهمه. منو ب دیبا

شن و  یپدر و مادر دارن بزرگ م یهمه بچه هست که ب نیبچه دار بشن. ا
 کنه و بهشون محبت بده. شونیسرپرست یدارن کس ازین

. چون ستیهنر ن نیخودشو دوست داشته باشه. ا يتونه بچه  یم یهرکس 
 یدوست داشته باش يجور ستویکه مالِ خودت ن يبچه ا نهیبچه اته. هنر ا

کنم رهامو  ی. من حس میخودتو دوست داشته باش يبچه  یتونست یکه م
 دوست دارم...  ياونجور

 محکم تر او را در آغوشش فشرد: عادیم

 . درسته؟میو بزرگش کن میریرهامو بگ يخوا یم -

 زد: ینیریلبخندِ ش وفا

 ؟يدیچطور فهم -

 ت، گونه اش را نوازش کرد:با پشتِ دس عادیم

 چون تو رو از بَرَم!  دمیفهم -

خواد،  یم يریگیدردسر داره و پ یلیدونم خ یم ؟يریگ یرهامو برام م -
 مگه نه؟ يتوام دوستش دار ؟یکن یکارو م نی. اهیشدن یول
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 دوسش دارم.  -

 کرد.  یبا چشمانِ منتظر نگاهش م وفا

که رهام بشه مالِ ما...  نی. اعادیجور حکمته م هی نمیکنم ا یمن حس م -
هم ما بچه دار  میکارو بکن نیخواد. اگه ا یم نویکنم فروغ هم هم یحس م

 . رهیگ یهم فروغ آروم م م،یش یم

 زمزمه کرد: عادیم

 کنم.  ی... مطمئن باش همه تالشمو مزدلمیآره عز -

****** 

غصه ها کهنه شده بودند و به  یها از پس هم گذشته بودند... برخ ماه
داشت،  انیجر یزندگ یآمده بودند. تا وقت دیجد يها یدل مشغول شانیجا

 داشت.  انیبا آن جر زین زیهمه چ

را آسان تر کرده بود.  زیبا قدرت خودش تحمل همه چ  شه،یمثل هم زمان،
توانست نابودشان  یآمد. اگر م یبود که از دستش بر م يتنها کار نیاما ا

 شد. یبهتر م یلیخ زیانسان ها را نو؛ همه چ يند و حافظه ک

کرد. رهام اکثر اوقات  یم ینقل مکان کرده و با او زندگ عادیم يبه خانه  وفا
. رندیخودشان بگ يآن ها بود، اما هنوز موفق نشده بودند بچه را برا شیپ

 دهیکه چندماه به طول انجام ییها يریگ یدادسرا و پ يها يریسخت گ
شوند.  یگفت موفق م یم عادینداده بود اما م یقطع ي جهیبود هنوز نت
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خواست  یگرفت. حاال م یو م ردیوفا بگ يقول داده بود رهام را برا عادیم
 سال ها.  ایماه ها طول بکشد 

بچه در  کیکرد بودن  یهم به رهام عالقه مند شده بود و حس م خودش
 داده است. یخوب يشان، به آن رنگ و بو یزندگ

 ازیبه وفا سخت نگرفته و حرف رفتن به کردان را نزده بود. اما ن یچندماه
داشتند به تمدد  ازیبکشد. هم خودش هم او، ن شیبحث را پ نیا دید یم

گذاشت، او هم استقبال کرد و قرار شد  انیآن را با وفا در م ی. وقتهیروح
چند  و يعمه کبر شیگذاشتند پ یآخر هفته به آن جا بروند. رهام را م

که  شیپ يبار هم مثلِ دفعه  نیا عادیدادند. م یبه خود استراحت م يروز
بار  نیکرد و مصمم بود که ا ایو مه يزیرا برنامه ر زینشده بود بروند، همه چ

 به آن جا بروند و خاطره رقم بزنند.

آن جا نسبت به  يِکرد. به وفا گفته بود هوا یم دادیآذر بود و سرما ب اواخر
 خودش بردارد.  يتهران سردتر است و لباس گرم برا

که تخت دونفره داشت  یرا به اتاق لیشب شده بود. وسا دند،یرس یوقت
 گفت: عادیکه وفا مشغولِ باز کردنِ چمدان شد، م نیبردند. هم

 فعال اون چمدون رو ولش کن. -

 جوابِ نگاهش را داد: عادینگاهش کرد. م یسوال وفا

 .یمخصوص رو بپوش زِ یچ هیخوام  یم -
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و مرتب در کاور،  زیتم ،یمیکمد رفت و بازش کرد. لباس عروس قد يِسو به
 شیکفش، انتظار پاها يهم در جعبه  شیزد. کفش ها یبه آنها چشمک م

 .دیکش یرا م

 بود؟ عادیدر سِر م يبه لباس شد. چه فکر رهیباز، خ مهیبا دهانِ ن وفا

 رو بپوشم! نایا يخوا ینگو که م -

 داشت، گفت: یرگال برم يِ لباس عروس را از رو کهیدر حال عادیم

 ؟یش ی. میخوام دوباره عروسم بش یبه هدف دلبرك جان. م يدرست زد -

 باز کرد: یبهم فشرده اش را، کم يِلب ها وفا

 بود؟ نیخاص... ا يِپس منظورت از برنامه ها -

 وفا آمد:و به سمتِ  دیکش رونیرا از کاور ب لباس

 یِعروس هیحداقل  م،یدینفهم یچیه یآره. گفتم ما که از اون عروس -
 باهات تو اونشب به دلم مونده.  دنی. حسرت رقصمیریبگ یمیصم يدونفره 

 وفا گرفت: يِ را جلو لباس

 خدا به دادت برسه امشب! -

 . وفا هنوز مردد بود:دیخند انهیرا گفت و موذ نیا

 بنظرت واقعا الزمه؟ -

 او گذاشت: يشانه  يدستش را رو عادیم



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 550

 نیخودم تنت کنم؟! ا يخوا یم ی! اگه سختته بپوشزدلمیواقعا الزمه عز -
 !یش یتوام خسته نم يجور

 دراند: شیرا در کاسه برا شیو چشم ها دیکش رونیلباس را از دستِ او ب وفا

 پوشم. یخودم م یول ،یکه انقدر نگرانم یشم! مرس یخسته نم زمینه عز -

 :دیاز گونه اش چ يبوسه ا طنت،یسرش را کج کرد و با ش عادیم

خودم  ،یمنتظرم گذاشت ادیز يدید وقتی. نییپا ایپس زودتر بپوش و ب -
 رو به جا آوردم! یجا مراسم عروس نیاومدم باال و هم

. بعد از دیپر رونیبکند، از اتاق ب یتیکه وفا شکا نیرا گفت و قبل از ا نیا
 ینم ریاو هرگز پ عادیم يها طنتی. با وجودِ شدیتکلف خند یرفتنِ او وفا ب

 شد!

****** 

و قرمز  دیسف يبا بادکنک ها عاد،یبه دستورِ م ییرایاز سالن پذ یقسمت
کرده و چند برگ هم گل  نیرا مز زیم يِ وارمر رو يِ شده بود. شمع ها نییتز
 سرخ پر پر شده اطرافشان را فرا گرفته بود.  يها

دسته گلِ عروسش را به دست  کهیدر حال ده،یکت و شلوار پوش عادیم
بود. قرار نبود جز  بی! عجدیکش یپله ها انتظارش را م نییداشت، پا

 نیو استرس داشت؟ انگار اول جانیباشد، اما چرا انقدر ه یخودشان، کس
 شد! یبود که داماد م يبار
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منتظر بود که وفا  یزده بود، با کالفگ هیپله ها تک يطور که به نرده  همان
 يآمد، لبخند یم نییپله ها پا يِاز رو یبه آرام کهیداد. در حال انیبه آن پا

بود دسته گل  کیاو، هول کرد و نزد دنِیبا د عادیهم به لب داشت. م عیوس
 !دیکه سرِ بزنگاه، آن را چسب فتدیاز دستش ب

افتاده  شیشانه ها يِکه رو یِپرکالغ ياش با آن موها یدوست داشتن يوفا
آمد  یم شیسرخ، مثلِ ملکه ها داشت به سو يبودند، با آن رژِ لب و الك ها

 !رد؟یبگ یکوبیرقص و پا يِقلبش را برا يِتوانست جلو یو او چطور م

خواهدش. نفسش را با  یکرد آب از دهانش راه افتاده آن قدر که م یم حس
شد!  ی. داشت خفه مدیاش کش قهیبه  یپرتاب کرد. دست رونیب یکالفگ

 یاز حد؛ م شیب يِکت را از تن بدرد. داشت از گرما نیشد ا یکاش م
 سوخت. 

اراده  یو ب فیحد، ضع نیتوانست او را تا ا یبود که م یزن، تنها کس نیا
و از همان جا مچ  ردیرا بگ شیپله ها، جلو يِخواست بپرد رو یکند! دلش م

 رونیراست ببرد به اتاق خواب و تا سه روز از آن ب کیدستش را بکشد و 
 ! ندیاین

 ردیبود، دستش را دراز کرد تا دسته گلش را بگ دهیپله ها رس نییحاال پا وفا
 و گفت:

 !یچه دامادِ جذاب -



 

 

 سای| کاربرانجمن نو ای: فرناز رمضان نسندهیسودازَده نو

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 552

کند که وفا دستش  شیلبها يرا طعمه  شیسرش را جلو برد تا لبها عادیم
 او گذاشت: يا نهیس يِرا رو

 نیا يِآقا داماد! االن جلو نیاریرو درست به جا ب ی عروسرسم و رسومِ -
 ست؟یهمه مهمون زشت ن

 نزار گفت: یکه ناکام مانده بود، با حال عادیم 

شکل و  نیباال و گذاشتم تو با ا ومدمیاگه من بگم اشتباه کردم که ن -
 ذره هم پاتک بزنم، حله؟! هی يو نذار یکن يو برام دلبر نجایا يایب لیشما

 يِرد شد تا به سو عادیباال انداخت و از کنارِ م طنتیرا با ش شیابروها وفا
اش را با دستمال گرفت و به دنبالش  یشانیپ يعرق رو عادیسالن برود. م

 روانه شد.

 لیگذاشت و وفا را دعوت به رقص کرد. وفا هم با کمال م یمیمال کیموز
 یره برقصند. در عروسخواستند دو نف یبود که م يبار نیاول نی. ارفتیپذ

 کار سرباز زده بودند. نیشان که انقدر هر دو متالطم بودند؛ از ا

دست  يِتو گرشیو دستِ د دهیچیدورِ کمرش پ عادیم ياز دست ها یکی
او نشسته بود. همان طور که با  يشانه  يِاو بود. دستِ آزاد وفا هم رو يها

 :دیپرس عادیخورند، م یآهنگ تکان م

 يطور نیشروع کرده بودن؛ ا يکه اون جور ییکرد کسا یفکرشو م یک -
 فتن؟یدرست ب رِیتو مس

 با صداقت جواب داد: وفا
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 یعنیبرسم...  جهیبا تو به نت چوقتیکردم ه یراستش خودم هم فکرشو نم -
. اما ارنیروز رو هم کنار هم دووم ب هیمثلِ ما، بتونن  ییآدما دمید یمحال م

 . يباور رسوند نیتو منو به ا

 او را نشانه رفت. یِشانیپ عادیم يِها لب

 .يمنِ سودازده(مجنون،عاشق) شد يممنون که وفا  -

 اش گذاشت و چشمانش را با آرامش بست: نهیس يسرش را رو وفا

 .يداد ادیکردنو  یممنون که به منِ سودازده(آشفته) عاشق -

****** 

 ) www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی(ساخته و ته

 یبا چه حال شیپ ي کرد. دفعه ینگاه م بایو به باغ ز ستادهیدر تراس ا وفا
... و حاال يا ی. با چه دل شکستگیبزرگ يبود. با چه غصه  ستادهیجا ا نیا

 .یبا چه عشق بزرگ

آشنا شده. که  عادیاش راه داده. که با م یرا به زندگ عادیبود که م یراض
آن  يبود که همه  دهیرس جهینت نیرا شناخته. که عاشق شده. به ا عادیم

جا برسند. تا قدرِ هم را بهتر بدانند. که  نیاتفاقات بد و خوب الزم بود تا به ا
در پسِ هر  يراز ا. که حتمستیو حکمت ن لیدل یب ایدن نیدر ا زیچ چیه

 نهفته است... یاتفاق
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دوست  شتریکتاب را ب نیا يدر دستش بود. شعرها دشیشعر جد کتابِ
... حال خودش را و حالِ دیبار یشعرها عشق م نی. از اشتریب یلیداشت. خ

 کرد. یهمه را خوب م

گرفته بود  دنیکه تازه بار یبود و به نم نم باران ستادهیطور آن جا ا همان
هم به او ملحق شد و  عادیکه م دیکش یآن را به مشام م يِکرد و بو ینگاه م

 کرد. رشیبا محصور کردنش در بهشتِ آغوشش، غافلگ

 .ریبخ یمصبحِ خانو -

 که در دستِ همسرش بود انداخت: ینگاهش به کتاب بعد

 ده؟یسراغش نرم. هنوز وقتش نرس يخودت برام نخوند یتا وقت یگفت -

 را نوازش کرد: عادیبا دستِ آزادش صورِت م وفا

 .ياالن وقتشه که بشنو نیهم قایچرا، دق -

 آذر ماه انداخت: یباران يِبه هوا ینگاه عادیم

 !يدلبرك خانمو بشنو يِهوا  شعرا نیبده تو ا یفیچه ک -

ورق زد تا به شعرِ مورد نظر برسد. گفته بود سراغش نرود تا خودش را  وفا
 به او بچسبد.  یبخواند. تا حساب شیتمام احساس برا

داده بود، شروع به  هیشوهرش تک يطور که سرش را از پشت به شانه  همان
 خواندن کرد:

 دارم دوستت
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 ستیعاشقانه ا ریتعب نیا و

 ینامرئ یمثل نخ که

 کند یرا به تو وصل م من

 دستم

 دهانم

 چشمانم

 دارند یتیمیتو صم با

 شوم یدر خود پنهان م یوقت که

 رندیگ یرا م مچم

 یکه هست حاال

 که تو را دارم حاال

 ستیسقف تازه ا یخوشبخت نیا و

 را پناه داده میشعرها که

 نامم که اسمش یب یآدمک زن من

 را يمرد چیه يها حنجره  سال

 نلرزانده بود عاشقانه

 که دوستت دارم امروز
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 ستییاهایهمه رو ریتعب

 فرد) يتقو میکرده ام(شاعر:مر یبا آن ها زندگ که

خودم، همسر، همدل و همراه  عادیکه به من عشق را آموخت: م یکس به
 ام. یزندگ

 انیپا

19:00 
23/11/1396 
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