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شب بود و تاریکی شب شهر را تسخیر کرده بود. ضربه های قطره های باران روی شیشه ها هر لحظه تندتر می شد. 

قطره های باران به شیشه ها می خوردند ولی آرام پایین می آمدند. گویی تسلیم نگاه زیبای دختری می شدند که 

ه ها به باران نگاه می کرد. باران را دوست پشت پنجره ایستاده بود. صمیم آرام و دوست داشتنی از پشت شیش

داشت... پشت پنجره می ایستاد و به زمزمه های عاشقانه آسمان با زمین گوش می کرد. تصویر صمیم روی شیشه ها 

تابلویی فریبنده ساخته بود. چشم های آبیش با رگه های ظریفی از کهربایی در سیاهی شیشه ها می درخشیدند . 

سمانی پاک بود که رگه هایی از غروبی زود هنگام به آن زده است. چشم هایش که پر غرور و چشم هایش مانند آ

آرام در زیر سایه انبوه مژه ها می درخشیدند گویی اینه ای از غروب غمگین سرنوشتش بودند. صمیم اما هیچ از 

یرینش بود... موهای قهوه ای سرنوشت و بازی هایش نمی دانست . معصوم و ساده دل در انتظار آینده و رویاهای ش

و نرمش را از روی گردن سفید و خوش فرمش عقب زد . موها روی بازوهایش تاب خوردند و نزدیک کمر ظریف و 

نرمش ارام گرفتند. پوستش به حدی لطیف و شفاف بود که می توانست تاللوی قطره های باران را روی صورتش 

قهوه ای پیشانی صاف و کشیده غرور خاصی به چهره اش می داد ولی  ببیند. چشم های روشن و خو حالتش با موهای

پشت آن همه غرور معصومیت عجیبی در چهره اش نهفته بود. مخصوصا وقتی با لب های صورتی و معصومش لبخند 

لبخند  می زد. ....صمیم زانوهایش را بغل کرده بود و قطره های باران را روی شیشه ها نگاه می کرد. نسیم در زد و با

وارد شد. صمیم برگشت کی اومدین؟ نیم ساعتی میشه تنها نشستی چی کار؟ با فرشید اومدی؟ اره بله دیگه منم به 

اندازه تو خوشگل بودم می شستم تو شیشه ها خودم رو نگاه می کردم صمیم خندید بارون رو نگاه می کنم نسیم . 

بود رنج می کشید. هرچند که ازدواج اش با فرشید موفق بود و نسیم همیشه از اینکه به اندازه صمیم زیبا و چذاب ن

زندگی زناشویی خوبی داشت اما همیشه منتظر بود شاید بیشتر از خود صمیم منتظر بود تا همسر آینده صمیم را 

از حد ببیند. نسیم دل نگران این بود که زیبایی صمیم چه امتیازهایی برای ازدواج به او خواهد داد. همسر صمیم بیش 

به او محبت خواهد کرد؟ یا موقعیت خیلی بهتری خواهد داشت؟ در درون نسیم همه این ها با ارزوهای خوب خواهر 

بزرگ تری برای دیدن آینده خواهر کوچک ترش همراه بود. نسیم به حریر لباس شب صمیم که از در کمد دیواری 

لش کن لباس دیگه . نسیم اولین مهمانی های آویزان بود دست کشید چه قشنگ! بپوش ببینمش ..اوف نسیم و

رسمی را که همراه پدر مادرش رفته بود به یاد می آورد . چه هیجانی داشت. صمیم آن وقت ها کوچک بود در خانه 

می ماند و فردا صبح سر میز صبحانه کودکانه می پرسید : نسیم از همه خوشگل تر کی بود؟ نسیم از این سوال 

می کرد و می گفت نمی دونم صمیم دقت نکردم نسیم به چهره صمیم نگاه کرد. صمیم سرش  خوشش نمی آمد. اخم

را پایین گرفته بود و با کرک های رو تختیش بازی می کرد. ابروهای کشیده اش با آن بینی قلمی و خوش حالت 

مهمونی های فردا و تو  نسیم را به یاد نقاشی هایی از فرشته ها می انداخت. با خودش گفت: بزرگ شدی صمیم و تو

خیلی از مهمونی های دیگه از همه خوشگل تر تو خواهی بود. صمیم یک لحظه متوجه نگاه نسیم شد با لبخند ملیحی 

آرام پلک زد و گفت: چیه؟ اولین باره منو می بینی؟ اگه تو مهمونی از کسی خوشت اومد مثل االن به بار با اون مژه 

بزن باشه؟ صمیم خندید نسیم به چه چیزهایی فکر می کنی! نسیم دوباره نگاه  های مخملی ات نگاهش کن و پلک

دقیقی به لباس انداخت صمیم برای مهمونی هیجان نداری ؟ نه چه هیجانی تا آخر عمرمون می خواهد همین طوری 

ه کرد هنوز بگذره دیگه نسیم دست به کمر ابرویی باال داد از کجا معلوم؟ پیشگوی بزرگ صمیم به شیشه ها نگا
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بارون می اومد معلومه دیگه ما داریم گذشته مادرهامون رو تکرار می کنیم. مهمونی های رسمی و پرزرق و برق ادم 

های بانزاکت و خوش پوش و محترم و با لبخندها و تعارف های دروغی ازدواج با یکی از همون ها و زندگی کردن 

خیش گرفت فکر کن چه قدر زندگیه بقیه جذابه ازدواج های اجباری بین اونها ....مگه چیز دیگه ایه؟ و باز رگ شو

زندگی کنار کسی که دوستش نداری و حتی ازش وحشت داری با شوهر کتک کاری کردن و داد و بیداد هق هق 

های لند تو شب های تاریک نفرین ها و نفرت ها ....زندگی ما خیلی بی مزه است مگه نه نسیم؟ نسیم قهقه میزد 

ه صمیم گفت جدی فکر کن نسیم تو تا حاال با تمام وجودت داد زدی؟ صدات رو روی کسی بلند کردی؟ خب دیوون

نه که چی ؟ به قول مامان یه خانم متشخص که داد نمی زنه همه چیز رومیشه با حرف زدن حل کرد ... همین دیگه 

جیغ کشید ... با صدای خنده های ان زندگی ما آنقدر استاندارد و شسته رفته است که نمی شه توش یه دل سیر 

دومادر نسیم در را بازکرد چه خبرتونه ؟ صدای خنده تون تا سالن می اد عزیزم یه کم یواش تر صمیم آه کشید 

دیدی؟ گریه بلند که هیچی خنده بلند هم قدغنه مادر صمیم با جدیت گفت یه خانوم محترم که با صدای بلند نمی 

م صرف این شده بود که مثل یک خانم محترم زندگی کند. البته به نظر او برای محترم خنده تمام زندگی مادر صمی

بودن باید پول دار می بود. هرچند که خودش در خانواده ای ثروتمند به دنیا نیامده بود اما پدر صمیم هم بر همین 

در مهمانی های رسمی دست  اساس انتخاب شده بود مردبا نزاکتی که انقدر پول و پرستیژ داشته باشد که بتوان

انداخت زیر بازوانش و به دیگران لبخندهای فخر فروشانه زد ....ذاتا زنی عصبی بود اما از آنجایی که یک خانم 

محترم نباید عصبی رفتار کند سعمی میکرد با مالیمت و ارامش صحبت کند....هرچند که نگاهی به چشم های ریز و 

خوبی نشان می داد. مخصوصا وقتی که مرتب به صمیم گوشزد می کرد که معتقد  بی قرارش درونیات واقعی اورا به

است صمیم هم مثل باید با یک خانواده اصل و نصب دار و متشخص ازدواج کند. صمیم لبخند زد منظورتون از 

ه یه خانم متشخص پولدار بود دیگه نه؟ معموال در چنین مواقعی صدای مادر صمیم به گوش می رسید چند بار گفتم ک

 محترم آنقدر نیش دار حرف نمی زنه وحاضر جوابی نمی کنه صمیم؟

صمیم لباس حریر ابی به تن روبه روی میز توالت ایستاده بود. نسیم دستش را روی چهارچوب در گذاشته بود و 

ینه نگاه نگاهش می کرد وای چه خانم خوشگلی با یه خورجین قلب عاشق می خوای برگردی خونه دیگه؟ صمیم به ا

کرد. رژمالیمی به لب هایش زد و گوشواره های باریک و پرنگینش را مرتب کرد . دستی به موهای لطیفش کشید و 

همین طور که کفش هایش را می پوشید گفت وای نسیم من به این کفش های پاشنه بلند عادت ندارم زمین نخورم؟ 

تکار در زد و وارد شد پدر مادرتون پایین منتظر هستن نسیم خندیدیه کم تو خونه تمرین کن آبروریزی نکنی خدم

 تشریف نمی آرین؟

با ورود خانواده مهرزاده به مهمانی سرهای زیادی به سمت ورودی سالن چرخیدند. خانم و اقای مهرزاده با افتخار 

رد علیرغم کفش بازوی دختر زیبایشان را گرفته بودند و به ارامی به مهمان ها سالم می کردند .صمیم سعی می ک

های پاشنه بلندش که کمی پای راستش را می زد لبخند بزند. به مردهایی که با نزاکت کمی خم می شدن و می 

پرسیدن دختر کوچک تان هستند اقای مهرزاده ؟ به زنهای پا به سن گذاشته ای که سرتاپا براندازش می کردند به 

گفتند و سر بر می گرداندند. به مردان جوانی که یک لحظه  دخترهای هم سن و سالش که زیر لبی چیزی به هم می

دنباله حرف شان را فراموش می کردند ... به مهمان ها لبخند زد و چند کلمه ای با اشناها رد و بدل کرد حریر 

پیراهن دنباله دارش را در دست گرفت و خواست کمی در گوشه سالن استراحت کند. با صدای زنگ موبایل صمیم 

فه گی موهایش را از جلوی صورتش کنار زد و موبایل را از کیف کوچک سنگین از پولک ها در آورد. بادیدن با کال
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اسم هومن اه بلندی کشید الو؟ سالم صمیم خوبی ؟ ممنون هومن ببین هومن من االن تو مهمونی هستم بابام ناراحت 

امیدوارم رعایت پوشیدگی لباست رو کرده می شه من بعدا تماس می گیرم؟ باشه مزاحمت نمی شم . فقط صمیم 

باشی بله؟ منظورم این بود که امیدوارم بهت خوش بگذره این رفتارها هومن را در نظر صمیم بی ارزش می کرد. هم 

دخالت های بی جایش و هم اینکه جرات نداشت روی حرفش بایستد.هومن دل خوشی از این مهمانی ها نداشت و 

 شکال تراشی می کرد.معموال به هر شکل ممکن ا

شاید به این دلیل که صمیم با هومن هم در یکی از همین مهمانی ها آشنا شده بود . زیبایی صمیم و مردان خوش 

پوش . جذاب در این مهمانی ها که گاه هومن خود را در حد رقابت با آن ها نمی دید اضطرابش را بیشتر می کرد. 

برای خود نگه دارد. با گل ها و هدیه ها و اصرارهای خسته کننده ای که هومن با تمام وجود می خواست صمیم را 

گاهی باعث می شد صمیم تسلیم بشود و قرار مالقاتی بگذارد. هومن در حدی که ممکن بود و تا وقتی صمیم عصبی 

های زیبا هدیه  نشده بود صمیم را محدود می کرد. برای صمیم اما همه این ها خسته کننده و بی دلیل بود .چرا ان گل

هایی که با نهایت سلیقه و حساسیت انتخاب می شدند حرف های عاشقانه و اصرارهای هومن را نمی خواست؟ صمیم 

این را نمی دانست. این رابطه برای صمیم هیچ هیجانی نداشت هیجان! این تنها چیزی بود که صمیم در زندگی 

نگاههای پرتحسین مردها و نگاههای پرحسادت خانم ها می  پرزرق و برقش کم داشت. صمیم با بی تفاوتی از روی

گذشت و گاهی چند کلمه ای با کسی ردو بدل می کرد بعد با نزاکت مثل یک خانم محترم عذر می خواست و دور می 

شد... به نظر مردهایی که انقدر با هیجان سعی می کردند توجه اورا جلب کنند موجودات حقیری بودند که مثل یک 

 رفتار می کردند. دلقک

پدر مثل همیشه چند نفر از کارخانه دارها را دورخودش جمع کرده و مشغول صحبت در مورد مسائل کاری بود مادر 

در جمعی نزدیک پدر مشغول صحبت بود .حتی از آن فاصله دور و با نگاهی به چهره مادرش صمیم می توانست 

چشم و هم چشمی هایی از این دست است ..... چشم های تشخیص بدهد که موضوع بحث مثل همیشه جواهرات و 

 مادر فقط در یک حالت این طور برق می زد.

با بازشدن یکی از پنجره ها نسیم خنکی در سالن پیچید و حریر آبی از شانه صمیم سرخورد و تا نزدیک کفش های 

 مردانه سیاه رنگی رفت.

پوش نگاه کرد و منتظر ماند تا مرد با لبخندی خم شود و  صمیم با کالفگی برگشت و به مرد درشت هیکل و خوش

حریرش را برایش بیاورد. مرد لبخند زد اما فقط لبخند زد کمی پاهایش را جابه جا کرد و لیوان نوشیدنی به دست به 

 صحبت با مرد میانسال متشخصی که کنارش بود ادامه داد.

خم شود و حریرش را بردارد. از طرفی نگران نگاه های صمیم نمی خواست درست جلوی پای مرد مغرور بی ادب 

دیگران بود . احساس می کرد همه دارند به او نگاه می کنند دستپاچه شده بود به نظرش دکلته لباسش خیلی باز 

باد.... کاش مادر به کمکش می آمد و لی چنان مشغول صحبت بود که حتی صمیم را نمی دید . صمیم باالخره لبخند 

مردخوش پوش را تاب نیاورد و با عصبانیت برگشت تا بقیه مهمانی را بدون حریرش سر کند . ته دلش گفت: مغرور 

 گنده بی ادب!

صمیم معذب از لباسش پشت به بقیه مهمان ها خودش را به تماشای آتش شومینه مشغول کرده بود که گنده بی 

نداری؟ نگاهی به لباس صمیم انداخت پوست لطیف و ادب حریر به دست به او نزدیک شد و با خنده پرسید الزمش 

نازک صمیم گویی گلبرگ خوش رنگی بود که روی بدنش کشیده شده بود و هر لحظه ممکن بود از نازکی پاره 
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شود... مرد خوش پوش با حالتی جدی گفت: حداقل از نگاههای دیگران باید متوجه می شدید که حریر تون افتاده 

ک لحظه شوکه شد وقتی هومن جرات نمی کرد در مورد پوشیدگی لباسش سفارش کند این متوجه نشدید؟ صمیم ی

غریبه گستاخ چه طور به خودش جرات داده بود با این لحن جدی به او گوشزد بدهد؟ صمیم با عصبانیت حریر را از 

ری کنم ولی به شما دست مرد گرفت و آن را روی سینه اش انداخت و گفت: خنده داره که باید اینو بهتون یاداو

ربطی نداره اقا من حتی شمارو نمی شناسم صمیم این جمله را بارها و بارها وطی صحبت با ادم های مختلفی به 

کاربرده بود به شما مربوط نیست به شما ربطی نداره به تو مربوط نیست مرد لبخند زد بله البته که به من ربطی نداره 

صمیم گرفته عمدا از نمایش زیبایی هاش لذت ببره صمیم سعی می کرد ولی تصور می کنم دختر کوچولویی ت

عصبانیت خود را کنترل کند و با بی تفاوتی گفت تصورات تون را برای خودتون نگه دارید آقا کسی گنده بی ادب را 

و بگیرم؟ صمیم از پشت سر صدا زد راد؟ به به آقای اریان پور به من اجازه می دید بعد از مدتها چند لحظه وقتتون ر

از فرصت استفاده کرد و از کنار راد گذشت تا با خیال راحت به مهمانی برگردد حداقل حریرش را دوباره به دست 

آورده بود.صمیم همین طور که از راد فاصله می گرفت تا به گروهی از جوان ها که دور هم جمع شده بودند بپیوندد 

یده بود . راد چهارشانه و قوی هیکل بود. چشم های سیاهش گویی احساس کرد تابه حال مردی به آن جذابی ند

خشمی کهنه را در تاریکی های خود پنهان کرده بود.اما پیشانی صاف و بلندش حسی از اطمینان به صمیم داد و آن 

صدای محکم و گرم که حتی وقتی داشت صمیم را دست می انداخت حس غریبی به صمیم می داد...صمیم درجمع هم 

و سال هایش ایستاده بود و همین طور که با لبخند مالیم و بی تفاوتی به ماجرایی که یکی از مردها تعریف می  سن

کرد گوش می داد نمی توانست حواس خود را به آنچه می شنود جمع کند. صدای راد در سرش می پیچید تصور 

یک باردیگر با خودش گفت گنده بی کردم دخترکوچولویی می خواهد از نمایش زیبایی هایش لذت ببرد!صمیم 

ادب گستاخ بی ذوق بی شخصیت و افسوس خورد که چرا فحش های بیشتری یادنگرفته است . چرا باید گنده بی 

ادب اورابه چشم یه دختر بچه ببیند؟ به خودش قول داد که در اولین فرصتی که دست داد گنده بی ادب را تحقیر 

ک کوچک مودب تبدیل شود. اما چه طور می خواست این کار را بکند ؟ گنده بی کند اورا آنقدر کوچک کند که به ی

ادب چیزی مثل صخره ای متحرک بود. جز سردی و بی تفاوتی و غرور در چشم هایش نبود اگر مثل یکی از همین 

با تواضع و  مردهایی بود که لبخند به لب لیوان نوشیدنی به دست و برق هیجان در چشم ها به او نزدیک می شدند و

نزاکت بسیار اورابه رقص دعوت می کردند...اگر یکی از این مردها بود صمیم چه کارها که می توانست برای کوچک 

کردن او انجام دهد...صمیم سعی کرد خودش را به مهمانی و مهمان ها مشغول کند.چرخی در سالن مهمانی زد و 

احساس کرد نمی خواهد این دست را به هیچ کس بسپارد.  روی مبلی نشست .به دستان کوچک و سفیدش نگاه کرد.

می خواهد آنها برای همیشه مال خودش باقی بمانند هربارکه به ازدواج فکر می کرد چیزی اورا مضطرب می 

کرد.صمیم نمیخواست زندگی آرام و بی دغدغه اش را در کنار خانواده اش از دست بدهد گاه ترس مبهمی در قلبش 

صمیم چنان نازپرورده بود و به حدی از دیگران توجه و محبت می دید که تحمل کوچکترین احساس می کرد 

نامالیمتی را نداشت. کودکانه همه احتمال های منفی را از ذهنش می گذراند. اگر بخواهد مرا محدود کند اگر از پدر 

می خواست از خانواده اش و خوشش نیاید و مرا از پدر دور کند اگر مرا با خودش به جای دوری ببرد صمیم ن

مخصوصا پدرش دور شود پدرش بزرگترین تکیه گاه زندگیش بود. مخصوصا وقتی که صمیم را می بوسید و اورا 

پرنسس کوچولوی من خطاب می کرد...وقتی در بحث و تنش هایی که صمیم با مادرش داشت از صممیم دفاع می 

ا و نبایدهای مادر دور می کرد وقتی می گفت نمی گذارم یک مو از کرد و اورااز نصیحت ها و ایرادگیری ها و بایده
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سر دخترم کم شود....نمی گذارم کسی دخترم را برنجاند همه این ها به صمیم اطمینان می داد کنار پدرش احساس 

الی امنیت می کد پدر به پیشرفت کاری وپول زیاد اهمیت می داد اما این باعث رنجش صمیم نمی شد حتی موقعیت م

پدرش هم برای او تکیه گاه دیگری بود مگرنه اینکه پدر همه این ها را برای رفاه خانواده اش می خواست؟ مادر 

صمیم با خانم نسبتا مسن و خشرویی به صمیم نزدیک شد و رشته افکار صمیم را از هم گسست اینجایی دخترم؟چرا 

لبنخند زد .تمام لباس زنی که همراه مادرش بود پر از  تنها نشستی ؟ دنبالت می گشتیم صمیم باالجبار بلند شد و

سنگ های پر تاللو بود که زیر نور لوسترهای بزرگ برق می زدند. عزیزم ایشون ژاله خانم هستن دوست عزیزم 

ایشون هم دخترم صمیم!خانمس که همراه مادرش بود نگاه دقیقی به صمیم انداخت و بعد با لبخند رو به مادرش 

ن یکی از زیباترین دخترهایی هستن که من تا به حال دیدم واقعا تحت تاثیر قرارگرفتم البته فکر نمی گفت دخترتو

کنم این جوون های نسل جدید بتونن خوشبختش کنن خانم کوچولو باید منتظر شاهزاده سوار بر اسب سفید باشن 

دلش می خواست جای بلندی در  مگه نه؟ صمیم سعی کرد لبخند بزند چرا امشب همه با او می گفتندکوچولو؟

ساله هستم و بعد به نگاه غضبناک مادرش دهن کجی  81مهمانی پیدا کند از آن باال برود و داد بزند من 

کند....صمیم دست انداخت به بازوی پدرش خسته شدم بابا بریم؟ پدر لبخند زد دختر بچه ها تو مهمونی نق می زنن 

گفت اوف پدر شما هم ؟ من فقط خسته شدم دیگه نمی تونم این کفش ها رو  و مدام می گن بریم صمیم با عصبانیت

تحمل کنم می خوای مادرت رو صدا کنم تا بهت توضیح بده یه خانم محترم تو مهمونی چه طوری رفتار می کنه ؟ 

و می آمد صمیم با وحشت گفت نه نه پدر فکر کنم می تونم یه ساعت دیگه هم تحمل کنم پدر به مردی که از روبه ر

لبخند زد آقای مهرانی دخترم صمیم ...صمیم سعی می کرد خستگی اش را پنهان کند و به دوست پدرش لبخند زد. 

مرد میان سال با مهربانی صمیم را نگاه کرد خانم کوچولو مشغول تحصیل هستند؟ صمیم با درماندگی آه کشید چند 

ل ندارید ؟نه به عنوان خانم کوچولو عالقه ای ندارم اتفاقا برای ماه دیگه کنکور دارم ظاهرا عالقه ای به ادامه تحصی

ادامه تحصیل خیلی مشتاقم بلکه از این طریق از عنوان خانم کوچولو خالص بشم پدر و آقای مهرانی خندیدند. اقای 

را در  مهرانی گفت جوانها بهترین سال های زندگی شان را در انتظار سال های بعد می گذرانند و سال های بعد

حسرت جوانی شان من نمی فهمم خانم بزرگ شدن چه لطفی داره؟ این بار صمیم خندید....صمیم اخرین توانش را 

در خود جمع کرده بود و منتظر ایستاده بود تا پدر و مادرش تعارف های معمول را تمام کرده و خداحافظی کنند . 

کارش رسید صمیم احساس کرد کسی پشت سرش  یک لحظه سالن مهمانی به نظر صمیم مثل سیرکی در پایان

ایستاده و همین که برگشت قلبش ریخت؟ گنده بی ادب درست پشت سرش ایستاده بود ترسیدید؟ صمیم از خیال 

کوچک کردن چنین موجود عظیم الجثه ای منصرف شد و شانه باال انداخت نه مگه هیوال دیدم ؟ ژاله خانم به طرف 

شتم می رفتم بیرون دنبالت با صمیم جان آشنا شدی؟ دختر آقای مهرزاده هستند. صمیم آنها آمد راد اینجایی؟ دا

باور نمی کرد خانم اریان پور مادر راد بود؟ با خودش فکر کرد چه طور ممکن است زنی به این کوچکی موجودی به 

تپاچه ای هستن که این بزرگی را به دنیا آورده باشد؟ راد رو به مادرش گفت بله ایشون همون کوچولوی دس

حریرشون روگم کرده بودن و تو مهمونی بزرگ ترها خیلی احساس کسالت می کردند....و بعد نگاهی به صمیم 

انداخت و گفت : دخترهای امروزی تواین لباس های مجلسی گاهی حالت خنده داری پیدا می کنن. خب لباس ساده 

ن هم نبودید ..سلیقه شما البته محترمه خب اختالف تری انتخاب می کردین این طوری نگران گم شدن حریرتو

سلیقه بین نسل ها همیشه وجود داشته با باال رفتن سن سلیقه ها تغییر می کنن خانم آریان پور صورت صمیم را 

بوسید راد شوخی کنه عزیزم صمیم با پیروزمندی لبخند زد منم شوخی می کنم برای رفع کسالتم راد نزدیک تر شد 
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صورت صمیم گفت مواظب خودت باش کوچولوی مغرور چیزی صمیم را به دلشوره می انداخت.می  و خیره به

خواست زودتر دستش را از دست راد بیرون بکشد. نمی توانست نگاه راد را آنقدر از نزدیک تحمل کند . احساس 

ش را خونسرد نشان می کرد قلبش هر لحظه ممکن است از سینه اش بیرون بیفتد. با این حال سعی می کرد خود

بدهد می تونم دستم رو پس بگیرم؟ راد با حالت عجیبی به صمیم نگاه می کرد . چیزی در چهره این دختر مغرور و 

یکدنده اورادرگیر می کرد.چشمان صمیم در حالی که مضطربانه سعی می کردند خود را از نگاه راد پنهان کند اسمان 

آن سایه می انداخت . راداحساس کرد جهانی پر از رازهای کودکانه را می بیند . آبی را می مانست که ابرهای ابهام به 

این چشم ها اورابه یاد کنام خود رد جنگلی تاریک می انداخت این چشم ها حیوان وحشی درونش را بیدار می کرد 

و عمیق اورا به خود می که گاه به آن ویالی متروک در اعماق جنگل پای می گذاشت...این چشم ها مانند دریایی آرام 

خواندند....با نزدیک شدن دختری که لبخند به لب تقریبا به سمت راد می دوید راد سعی کرد نقاب مردی با نزاکت 

و خوش رفتار را به چهره بگذارد و لبخند بزند. دخترک صمن نفس نفس زدن گفت: وای ترسیدم رفته باشید .اقای 

ن میتونم طرحی از خودم داشته باشم؟ دوستانم اصرار دارند که چهره ام زیبایی اریان پور شنیدم نقاشی می کنید...م

خاصی داره ...می گن حیفه طرح بزرگی ازش نداشته باشم نظر شما چیه؟ متاسف ام خانم من معموال از سنگ و 

ای من مسئله صخره و محیط وحشی نقاشی می کنم.... از همون جایی هم که شنیدید باید شنیده باشد که هنر من بر

ای شخصیه و کامال خصوصیه برای دیگران برای پول و برای نمایش دادن کار نمی کنم اما می تونم یکی از دوستان 

روبهتون معرفی کنم که چهره کار می کنن دختر نگاه غضبناکی به صمیم انداخت که صمیم دلیلش را نفهمید زیر لب 

یم با خودش فکر کرد دختر احمق این غول بی شاخ و دم یک و با عصبانیت از راد تشکر کرد و برگشت ...صم

پرنسس را از خانم غوله تشخیص نمی دهد می خواهی در مورد زیبایی ات نظر بدهد؟ همیشه دخترهایی که به اندازه 

کافی مغرور نبودند صمیم را عصبی می کردند.چرا یک دختر باید آنقدر خودش را کوچک کند که چنین جوابی 

یم سعی کرد خمیازه اش را قورت بدهد تا بهانه جدیدی برای تمسخر به دست گنده بی ادب نداده بشنود؟ صم

باشد.....همین که سوارماشین شدند صمیم کفش هایش را درآورد و چهارزانو نشست.مادرچشم غره ای به این 

بذارراحت باشه مهشید حرکت صمیم رفت اما صمیم با صدایی شبیه ناله گفت پاهام له شده مامان اوف! پدرگفت 

صمیم با خیال راحت خمیازه کشید و به شهر شبنم زده نگاه کرد بارون باریده مادر با عصبانیت در جهت دیگر از 

پنجره بیرون را نگاه کردو جوابی نداد.صمیم بدون اینکه لباس هایش را عوض کند خودش را روی تخت انداخت و 

حی زیبا از آسمان شب بود.. هالل باریک ماه و ستاره ها با نقش های به سقف اتاق خیره شد. سقف کاذب اتاق طر

برجسته می درخشیدند اما صمیم به سقف نگاه می کرد و سقف را نمی دید .دوست داشت ساعتها در همان حالت 

فتاده بود باقی بماند و فکر کند . رادآریان پور !چرا از فکرش بیرون نمی رفت؟ بارها و بارها صحنه هایی که اتفاق ا

جلوی چشمش زنده شدند. لبخند مغرور راد وقتی می پرسید الزمش ندارید؟ اولین نگاه کالفه اش روی صورت راد 

که گیالس به دست یک لحظه حرفش را قطع کرد به صمیم نگاه کرد و لبخند زد و ان اخرین جمله مواظب خودت 

کار صمیم را گسست اوا چرا لباست رو عوض نکردی؟ باش کوچولوی مغرور....مادر در اتاق را بازکرد و رشته اف

پاشو ببینم صمیم بدون اینکه حرککتی بکند مادرش را نگاه کرد یه خانم محترم اول درمیزنه مامان .نمی خواد به من 

یادبدی چه طور رفتار کنم مگه تو چیز پنهانی از من داری؟ هرکسی چیزهای پنهانی برای خودش داره مگه ندیدی 

م اریانپور حتی نقاشی هاش روبه کسی نشون نمی ده . پسر خانم اریان پور دیوونه است اینو همه میدونن تو پسر خان

که نمی خوای اونو الگوقرار بدی ؟ یه کم گنده و بی ادب که هست ولی کی گفته دیوانه است؟ می دونستی ازدواج 
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له اش را کامل کند .مادر با سوظن کرده عزیزم؟ صمیم مبهوت روی تخت نشست نه من...صمیم نتوانست جم

نگاهش کرد توچی عزیزم ؟ صمیم همیشه از این عزیزم گفتن مادرش بدش می آمد .چیزی جز ژست تصنعی و 

مسخره ای نبود که حتی موقع سرزنش کردن هم مادر از روی عادت اخر جمله هایش اضافه می کرد هیچی من 

عزیزم ...چرا؟ زن نامرئی گرفته؟ مگه زن نامرئی هم داریم عزیزم ؟ زنش رو ندیدم تومهمونی . نمی تونی هم ببینی 

اون که بچگی فیلمش را دوست داشتی مرد نامرئی بود . خب گفتم اینا خیلی پولدارن شاید گرفتن .زنش مرده در 

 واقع خودکشی کرده یعنی در واقع راد گشتتش صمیم خیزی به جلو برداشت یعنی چی؟ یعنی همین که گفتم دیدی

هرکی چیزهایی از مادرش پنهان کنه آخرش کارش به این جاها می کشه . این که جاش خیلی هم خوبه مامان!پس 

چراتوزندان نیست؟ برای اینکه اینا خیلی زرنگن دختره رو طوری کشته که خودکشی به نظر برسه شایدهم بالیی سر 

ت زده مادرش را نگاه می کرد برای چی؟ می دختره آورده که مرگ رو به زندگی ترجیح بده صمیم همین طور وحش

گن زنش بهش خیانت کرده در واقع میگن از کس دیگه ای باردار بوده برای همین پسر آریان پور طالقش نداده تا 

بچه به دنیا بیاد در واقع نگه اش داشته و تو یه فرصت مناسب کشتتش صمیم که از این همه در واقع گفتن مادرش 

ناباوری پرسید مامان این همه اطالعات رو از کجا گیرآوردی؟ موضوع مربوط به چندسال قبله ولی خسته شده بود با 

هنوز حرفش از دهن مردم نیفتاده اتفاقا همین امشب هم صحبتش بود پاشو لباست رو عوض کن پس حرفهای جالبی 

دم حیف شد از دستم رفت . هم میزدید من فکر کردم همه اش بحث های مربوط به زندگیه لوکسه اصال نزدیک نش

کجای این حرف ها جالبه ؟ صمیم از این رفتارهای ماجراجویانه ات هیچ خوشم نمی آد مامان این که چیز جدیدی 

نیست شما از هیچ کدوم از رفتارهای من خوشتون نمی آد مادر به حالت اعتراض خیره شد روی صورت صمیم به هر 

کن. صمیم آه کشید و به بارانی که هرلحظه تندتر می شد نگاه کرد. پس حرف من جوابی نده پاشو لباست رو عوض 

بین آن ادم های خوش پوش و مرتبی که توی سالن های مجلل مهمانی ها قدم می زنند و با هم تعارف های پر از 

 نزاکت رد و بدل می کنندهم سرنوشت های طوفان زده ای وجود دارد.

شد و همه خوابیدند ارام و بی صدا مثل غزالی سبک پا ازپله ها پائین رفت و صمیم صبرکرد تا صداهای خانه خاموش 

با پای برهنه به باغ قدم گذاشت. بوی خاک باران خورده و قطرات باران که همه جا زیر نور مهتاب برق می زدند 

می نواختند صمیم صمیم را به دنیای دیگری دعوت می کرد... برگ درخت ها زیر باران می رقصیدند و اهنگ زیبایی 

به ارامی و بی دغدغه از روی سایه های لرزان درخت ها قدم بر می داشت و روزهای نیامده را با خود مزه مزه می 

کرد در اصل این ارامش را دوست داشت زندگی ای که در ان بتوان با هر باران ناگهانی بهاری بی هیچ نگرانی در 

فقط برای شنیدن خوب و سرگرم کننده اند. دوست داشت در شصت ساله  بارغ قدم زد...با خودش فکر کرد ماجراها

گی وقتی تنهایی قدم می زند وبه گذشته خود فکر می کند از تصویر مالیم و خوش طرح سرنوشتش لذت ببرد. اما 

یم خانم صدای فریاد نجیبه خانم اورا از افکارش بیرون اورد که به نوبت می گفت صمیم خانم .... صمیم خانم.... صم

کجائید؟ صمیم برگشت و دوید چنان ظریف و سبک پا بود که با آن حریرهایی که در اطرافش به پرواز درآمده 

بودند مثل پروانه زیبای بهاری به نظر می رسید که بال هایش را باز کرده و گویی روی خاک باغچه پرواز می 

ویه ای در تن در بالکن ایستاده بودند. رضا پسر نجمه کند....نفس نفس زنان که به جلوی ویال رسید پدر و مادرش ر

خانم با المپ بزرگی به حیاط امده بود و زیر باران مثل موش اب کشیده شده بود . همه گی مبهوت شاید خشمگین 

بی هیچ حرفی صمیم را نگاه می کردند که ناگهان مادر صمیم فریاد زد با اون لباس مهمونی که تنت بود ؟ تمام 

رو کثیف کردی عزیزم مگه نگفتم درش بیار ؟ پدر که قیافه ای متاسف به خود گرفته بود سری تکان داد بیا لباست 
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تو سرما می خوری صمیم فکر نمی کنی دیگه بزرگ شدی؟ مگه چی کار کردم؟مگه شما نخوابیده بودید؟ پدر داشت 

...که مهشید خانم دوباره فریاد زد صمیم توضیح می داد مادرت چیزی یادش افتاد که حتما باید باهات در میون..

پابرهنه؟ خدای من نمی خوای که پس فردا تو مهمونی ها حرف مردم در این باره باشه که دختر آقای مهرزاده کبره 

بسته؟ صمیم بازدمش را به شدت فوت کرد و روبه پدرش گفت بله می فرمودید پدر اما مادر مجال نمی داد یکدفعه 

خوای دست از این خل بازی هات برداری نمی گی ما مردیم از نگرانی من که فقط صدای نگران غیب می شی کی می 

نجیبه خانم رو شنیدم که داد می زد من به این دلیل داد نمی زدم که .... صمیم بین قطره اب هایی که جلوی دیدش را 

 که پیدام کردید سرم داد می زنید مادر می گرفتن جمله مادرش رو کامل کرد که یه خانم محترم داد نمی زنه اما حاال

حق به جانب برگشت رو به مهرزاده گفت من داد زدم ایرج؟ پدر رو به صمیم گفت بیا تو سرما می خوری االن که 

وقت جروبحث نیست نجیبه سرخوش از اینکه صمیم احساس پر افتخار نگرانی را به او نسبت داده بود به زور صمیم 

و رفت برای پسرش حوله ببرد.مهشید خانم بعد از افسوس خوردن های بسیار از رفتارهای را هل داد توی حمام 

غیرمحترمانه صمیم و اضافه کردن هشدارهایی مثل اینکه ایرج هیچ خانواده محترمی این رفتارها رو تحمل نمی کنه 

اش رواصالح کنه و....باالخره هیچ همکاری نمیکنی این دختر اگه بخواد ازدواج موفقی داشته باشه باید این رفتاره

قرص ارامبخشی خورد و خوابید. ایرج مهرزاده گیالسی پرکرد و پشت پنجره های بلند اتاق خوابش به فکر 

فرورفت...باغ خاموش در سکوت شب خودرابه آوای یکنواخت باران سپرده بود و این صدا مثل اوایی سحرانگیز 

های جوانیش کوچکترین رفتارها و حالت های صمیم روزهای روشن و ایرج را به گذشته های دور می برد به سال 

زیبایی از گذشته های محوشده را برای اوزنده می کرد. وقتی صمیم پرغرور سرش را باال می گرفت و با چیزی 

 مخالفت می کرد وقتی پابرهنه خود را به باران نیمه شب می سپرد وقتی استانداردهای مادرش را زیر پا می گذاشت

وقتی با چشمان گیرا و درخشانش مستقیم در چشمان پدر نگاه می کرد و لبخند می زد همه این ها برای ایرج عزیز 

بود .صبح صمیم با صدای پرنده ها بیدار شد عادت داشت هرروز بعد از بیداری کمی با چشم های بسته به صدای 

مدتی بلند شد و پرده آبی اتاقش را کنارزد شاخه ای  گنجشک ها گوش کند و خواب هایش را به یاد بیاورد ... بعد از

درخت از سنگینی به طرف ایوان خم شده بود و کفش دوزک زیبایی با خال های مشکی براقش روی یکی از برگ 

های تازه بهاری قدم می زد اما شبنمی که روی برگ باالیی سنگین شده بود کش آمد و تاب خورد و افتاد روی کفش 

ه خانم لیوان شیر به دست دنبال صمیم حرکت می کرد صمیم خانم صبحانه که نخوردید ضعف می دوزک ...نجیب

کنید سرکالس این طوری چیزی یاد نمی گیرید.صمیم با دیدن کفش دوزک هوس لباس قرمز به سرش زده بود . 

ر را از دست نجیبه کت کوتاه قرمز رنگ اش را از بین لباس هایی که تنگ در کمد دیواری بودند بیرون کشید شی

خانم گرفت و در یک نفس سرکشید بعد باالی لب هایش را لیسید و لیوان را گذاشت روی سینی مرسی نجیبه خانم 

مادر صمیم درست از جلوی در فریاد زد صمیم به من بگو اشتباه دیدم تووقتی داری مایعات می خوری پشت لب ات 

مادرش را بوسید چشم مامان جان می گم شما اشتباه دیدی. کتش رو خیس می کنی و بعد می لیسیش ؟ صمیم گونه 

را برداشت و در موبایلش را که زنگ می زد بازکرد و همین طور که از پله ها سرازیر می شد گفت: بله ؟ به خاطر 

دیشب معذرت معذرت معذرت دیشب مگه چه اتفاقی افتاد؟ یعنی یادت نمی آد؟ بحث کردیم سر لباس تو. بازم 

اهان یادم اومد دیشب ما سرلباس من که تو ندیده بودیش برای اینکه در امر دعوا سر هرمهمانی سنت شکنی  بگم؟

نکرده باشیم بحث کردیم... به هرحال معذرت باشه؟ صمیم گوشی به بدست سعی می کرد کت تنگ اش را به تن 

بود.همین که در را بازکرد یک دسته کند بااشه.چی کارداری می کنی؟ کتم رو می پوشم.صمیم دیگه به در رسیده 
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گل سرخ امد جلوی صورتش گل ها را گرفت و لبخند زد مرسی قشنگه!اینجا چه کار می کنی؟ لباس های هومن 

ترکیب هنرمندانه ای از قهوه ای سوخته و کرم بود . بوی عطرش نمی گذاشت صمیم دیگر چیزی از بوی باغ باران 

داری دیگه صمیم با شرمندگی گفت این وقت صبح زحمت کشیدی هومن در خورده بفهمد اومدم برسونمت کالس 

ماشین را باز کرد و تعظیم کوچکی نمود خواهش می کنم پرنسس باعث افتخار ماست توی راه هومن می خواست به 

هرشکلی از مهمانی اطالعاتی به دست بیاورد خوب از وقتی ندیدمت چه طوری؟ چه خبر؟ صمیم خمیازه ای کشید 

ری نیست.دیشب چطور گذشت؟ دیشب من از غم فراغ شما چشم بر هم نگذاشتم شوالیه عزیز هومن نگاه معنا خب

داری به صمیم کرد توکه دیشب انقدر مشغول بودی که یادت رفته بود دعوا کردیم .هومن شروع نکن مشغولیتی 

ی رو فراموش می کنیم. هومن ایستاد و قبل نبود اتفاقا خیلی هم خسته کننده بود .باشه تازه اشتی کردیم موقتا مهمان

از اینکه صمیم پیاده شود گفت بعداز ظهر می آم دنبالت بریم یه جایی صمیم با عجله پیاده شد باشه ببینم چی می شه 

امیدوارم فراموش نکنی باشه خداحافظ .صمیم!صمیم با کالفه گی برگشت گل رو فراموش کردی .آخ ببخشید...صمیم 

به گل نگاه کرد میشه نبرم هومن ؟ بعداز ظهر می برمش خونه تو کالس یه کم ضایع است هومن برگشت و کمی 

سعی کرد دلخوریش را پنهان کند هرجورراحتی بعد از ظهر می بینمت در اصل دسته گل را به همین منظور خریده 

ت کرد و دراولین پیچ دسته بود . می خواست به نحوی به پسرهای کالس بفهماند که این دختر رابطه ای دارد.حرک

گل را از پنجره ماشین بیرون پرتاب کرد از عصبانیت نمی توانست درست رانندگی کند پارک کرد و سیگاری اتش 

زد....صمیم تصمیم داشت از آقا رضا بخواهد دنبالش برود و بعد برای هومن عذر بیاورد که پدر دنبالم فرستاده بود. 

رد دوست پسرش که صمیم را تا بیرون کالس کشید و یک لحظه فرصت نفس اما صحبت طوالنی سپیده در مو

کشیدن هم به صمیم نداد مانع از اجرای نقشه شد سپیده بی وقفه حرف زد تا اینکه جلوی دریک لحظه حرفش را 

داده به قطع کرد و پرسیداینو میشناسی ؟ چه پسر بانمکی صمیم نگاه سپیده را دنبال کرد تا به هومن رسید که تکیه 

پاترولش که از تمیزی برق می زد اهسته با سر سالم کرد و باعث شد سپیده با هیجان بپرسد به کی سالم کرد ؟ 

صمیم با اه بلندی گفت به من می شناسیش؟ اره و بعد را ه افتادند سمت ماشین صمیم معرفی کرد سپیده دوستم 

شم دوخته بود پرسید دوست یا آشنا؟ صمیم و هومن هومن هم همین طور دوستم .سپیده همین طور که به هومن چ

هم زمان گفتند دوست و اشنا سپیده با افسوس گفت: خوشوقتم صمیم گفت می خوای تا یه جایی برسونیمت ؟ هومن 

که می خواست با صمیم تنها باشد گفت فکر نمی کنم که مسیرهامون یکی باشه سپیده سعی کرد با بی تفاوتی بگوید 

منتظر کسی هستم بعد از اینکه راه افتادند صمیم با ناراحتی گفت فکر نمی کنی خیلی با دوست های من نه ممنون من 

با بی نزاکتی برخورد می کنی؟ این دوست تو بود؟ چرا اولین باره می بینمش ؟ مگه تو باید از همه زندگی من 

مین طور اگه دوستت بود این همه به من سردربیاری؟ منظور من این بود که اگه دوستت بود تا حاال می دیدمش و ه

نخ نمی داد . توچرا اینقدر خودت را تحویل می گیری ؟ کسی جز خودت به تو نخ نمی ده . هومن داد زد صمیم من 

اعصاب ندارم سر یک دختر دوزاری با من اینطوری نکن دیشب تا صبح نخوابیدم اون از رفتار دیشبت اینم از امروز 

م را نگاه کرد اره حق داری اصال هومن دیگه کیه؟ بروخوش باش هومن خر کیه؟ صمیم تقریبا بعد با عصبانیت صمی

این حرفها را نمی شنید اصال حواسش به هومن نبود فقط یک لحظه برگشت و گفت برای چی این طوری حرف می 

رفی بزند به روبه زنی یعنی چی برو خوش باش؟ هومن لحظه ای ساکت شد بعد با شدت ترمز کرد و بدون اینکه ح

رو نگاه کرد . صمیم دررابازکرد که پیاده شود بشین سرجات نشینم چی کار می خوای بکنی؟ هومن که مثل همیشه 

می دانست نمی تواند حریف صمیم بشود لحنش را تغییر داد صمیم من دوستت دارم چرا با من اینطوری می کنی؟ 
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ی کنم صمیم . صمیم هم که حوصله بحث نداشت و می صمیم می خواست پیاده شود که هومن گفت خواهش م

دانست که هومن دست بردار نیست تکیه داد به صندلی و چشم هایش را بست و به این فکر کرد که باید راهی برای 

تمام کردن این رابطه پیدا کند.وقتی رسیدند صمیم زیر لبی خداحافظی کرد و پیاده شد .هومن صدا زد صمیم !صمیم 

ا چهره ای بی تفاوت نگاه کرد باز که یادت رفت گل رو ببری صمیم با بی حالی برگشت کو؟ عصبانی برگشت و ب

شدم انداختم دور ..اصال بازمزه نیستی صمیم رفت تو و در را بست و هومن با عصبانیت لگدی حواله چرخ ماشین 

مادر پدرش بود که در اثر یک کرد....صمیم خسته و عصبی وارد خانه شد. سالم مامان بزرگ خوبی؟ مادربزرگ 

تصادف رانندگی فلج شده بود و همیشه روی ویلچر بود . با بد عنقی صمیم را نگاه کرد و زیرلبی گفت سالم صمیم 

کمی بعد از کالس هایش می خوابید برای دقایقی نوای جادویی پیانو را در فضای خانه منعکس می کرد و بعد چند 

واندنش بود می گذراند و باالخره اگر خسته نبود و حوصله ای باقی بود نوبت تست ساعتی را با رمانی که مشغول خ

های کنکور بیچاره می شد و صمیم سری هم به آن ها می زد .زمان ها را دوست داشت چون می توانست در آن ها 

ب در کشوری زندگی انسان های مختلف را تجربه کند . خود را متولد شده در دهی دور دست خود را تنها وغری

خارجی خود را عاشق و شیدای کسی ببیند خود را به جای شخصیت رمان بگذارد و همراه او بترسد بگرید بخندد 

تصمیم بگیرد عاشق شود و.... رمان ها به او کمک می کردند از دنیای خودش از آن اتاق شیک که پرده های 

و بوی گل ها و برگ های نورس را در فضای اتاق پخش  حریرش با نسیم بهاری در فضای اتاق به پرواز در می آمدند

می کردند از گوشزدها و سرزنش های مادرش دور شود فراموش کند و به جهان رمان سفر کند.صمیم کتاب را 

شب نجیبه خانم با لبخند وارد شد شام 9بست برای چند لحظه به پرواز آرام پرده ها در فضای اتاق نگاه کرد.حدود 

انم .صمیم بلند شد و پیچید به پرده های حریر آبی و از بین آن ها گذشت و نگاهی همراه با عذر حاضره صمیم خ

خواهی به کتاب های تستش انداخت و همراه نجیبه خانم رفت.سرمیز همه ساکت بودند و مشغول افکار خود 

صمیم بگوید با خودش  مهرزاده به مسائل کاری فکر می کرد مهشید خانم هنوز داشت چیزی را که می خواست به

تمرین می کرد و صمیم با غذایش بازی می کرد و به عروس آریان پور فکر می کرد آن پسر دیوانه عرض یک ماه 

چه بالهایی سران دختر اورده بود که خودش را با بچه ای در شکمش کشته بود؟ پدر گفت مهشید باید اقای اریان 

که از تالقی کلمه اریان پور با افکار خودش شوکه شده بود به تندی  پور و خانواده اش رویه شب دعوت کنیم صمیم

گفت چرا؟ پدر خندید شاید بخوایم شراکت بزرگی را با هم شروع کنیم اشکالی داره صمیم جان ؟ البته من که نمی 

ر با لبخند خاصی تونم تو کارهای شما دخالت کنم اما دوتا اشکال داره اول شراکت به نظر من مترادفه با دردسر ... پد

کارد و چنگال را گذاشت روی میز و دست هایش را به هم قالب کرد خب؟ کارشناس امور اقتصادی می فرمودید... 

صمیم با لحنی که جدی بود ادامه داد دوم که پسر اریان پور زن حامله اش را کشته چون فکر می کرده بهش خیانت 

و خطرناکی هستند ؟ مهشید خانم که بسیار عالقه داشت از طریق کرده فکر نمی کنید این ها ادم های غیرعادی 

شراکت با خانواده اریان پور به ثروت خانوادگی خود اضافه کند سریع دخالت کرد چرا این طوری تعریف می کنی؟ 

فکر نمی کرده خیانت کرده خیانت کرده بود معلوم نیست خودکشی کرده یا پسر اریان پور کشتش ..صمیم گفت 

ی دونم پسر اریان پوریه بار از نزدیک به دختره نگاه کرده دختره هم زهره ترک شده و مرده همه خندیدند من م

ایرج گفت من اولین باره همجین چیزی می شنوم زندگی خصوصی این خانواده هم به ما مربوط نیست خانم ها اگه 

بگم امشب شام خونه ما دعوت اند و می وقفه کوتاهی در خاله زنکی خود ایجاد کرده و اجازه بدن می خواستم 

خواست اضافه کنم که لطفا کمی ابروداری کنید مهشید خانم که فرصت مناسبی برای گوشزدهای تکراریش پیدا 
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کرده بود فورا رو به صمیم کرد و گفت شنیدی صمیم یه امشب رو حداقل مثل یه خانم متشخص رفتار کن ورجه 

جده سالمه و می دونم چه جوری رفتار کنم مگه تومهمونی دیشب کاری کردم وورجه و حاضر جوابی ممنوع !من هی

که فکر کنید باعث شرمندگی تون شدم؟ پدر صمیم که سعی می کرد جلوی خنده اش را بگیرد گفت این هیجده 

از سال رو ما می دونیم منظورم این بود که جوری رفتار کن که دیگران هم متوجه بشن که هیجده ساله ای...بعد 

خوردن نهار صمیم به اتاقش رفت دوباره فکران گنده بی ادب ذهنش را مشغول کرده بود به مهمانی شب که فکر 

می کرد بی دلیل اضطراب می گرفت راد اریان پور تنها پسری بود که در مقابل صمیم خود را نباخته بود صمیم می 

سی را دست بیندازد . تصمیم گرفت علیرغم خواهش خواست به این ادم مرموز و گستاخ بفهماند که نمی تواند هرک

پدر در اولین فرصت پسر اریان پور را سرجایش بنشاند. صمیم نگاهی به اس ام اس های هومن انداخت اس ام اس 

های هومن پر از حرفهای عاشقانه خسته کننده بود .هومن تمام سعی خودرامی کرد تاصمیم را راضی نگه دارد اما 

در قلب خود احساس می کرد صدای ناشناخته در قلبش می گفت سرنوشت عشق تو جای دیگری  صمیم خال بزرگی

تنیده خواهد شد...ان شب صمیم و مادرش حتی بر سر انتخاب لباس مهمانی هم با هم بحث می کردند صمیم همیشه 

وارد اتاق شد با لحنی  راحتی لباس اسپرت را به زیبایی و تفاخر لباس های مجلسی ترجیح می داد اما وقتی مادرش

قاطع گفت تاب و دامن سفیدت رو می پوشی که بابا برات از فرانسه اورده زیاد حرف نمی زنی و بیشتر لبخند می 

زنی متوجه شدی؟ چراباید این لباس رو بپوشم؟ چون مناسب مهمونی و خوشگلت می کنه بذار خودم انتخاب کنم 

اینو تکرار کنم اما من هیجده سالمه ...االن وقت این حرف های تکراری  مامان واقعا متاسفم که روزی ده بار باید

نیست مهمون ها پائین نشستن نسیم و فرشید هم رسیدن می شه اعصاب منو خورد نکنی صمیم عزیزم؟ صمیم 

فت عصبی از بحث با مادرش از پله ها پائین رفت وقتی با راد آریان پور دست می داد او با لبخند تمسخر امیزی گ

جرا دختر بچه ها فکر می کنند اگه عصبی باشند جذاب تر به نظر می رسند ؟ صمیم سریع جواب داد به همون دلیلی 

که مردهای میانسال فکر می کنن اگه گستاخ باشن جدابیت از دست رفتشون رو به دست می آرن نسیم برای اینکه 

انسال نیست صمیم جان .هیجده ساله هم دختر بچه فضا را مالیم تر کند با لبخند گفت بیست و هشت ساله که می

نیست نسیم جان پدر راد گفت دخترم اعتماد به نفس تو تحسین برانگیزه . از دخترهایی که برای هر حرفی جوابی 

در آستین دارند خوشم می اد صمیم با شرمندگی لبخند زد راد خودش را با شیئی عجیب که در دستش بود مشغول 

العملی نشان نمی داد مهمانی با صحبت های اقای اریان پور و پدر صمیم در مورد شراکت شان کرده بود و عکس 

ادامه پیدا کرد. صمیم از این بحث هایی که فقط بوی پول میداد بدش می امد حوصله اش سررفته بود پدر راد تا 

و هم مشاور خانواده گی  فرصت مناسبی پیدا می کرد شروع می کرد به تعریف از راد راد هم مثل مشاور کاری

پدرش بود و پدر راد به شدت تحت تاثیر شخصیت پسرش بود همه تصمیم های تجاری به عهده راد بود اما ان شب 

راد بسیار ساکت بود و فقط هراز چند گاهی جمالت کوتاهی به حرف های پدرش اضاه می کرد گویی راد در دنیای 

چند بار به داستان های شراکت های گذشته اش اشاره کرد و اینکه چند تاریک خودش غرق شده بود اقای اریان پور 

نفر که خواسته بودند سرانها کاله بگذارند چه طور از این کارشان پشیمان شده اند مرتب هم طی این صحبت ها 

ی کند اقدامات به موقع و شجاعت و قاطعیت را را تحسین می کرد و ادعا می کرد با وجود راد کسی دیگر جرات نم

برای ان ها کیسه ای بدوزد ... صمیم با اینکه می خواست خود را بی تفاوت نشان بدهد و به راد نگاه نکند ولی جون 

راد تمام مدت با ان شی فلزی عجیب مشغول بود هر از چند گاهی فرصت می کرد تا نگاهی به او بیندازد سکوت راد 

راد در صدای راد چیزی بود که صمیم را به وحشت می انداخت. صمیم را ازار می داد در سکوت راد در نگاه های 
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چیزی مثل بیگانگی و خشمی کهنه صمیم در همین فکرها بود که هومن اس ام اس زد چی کار می کنی؟ صمیم اه 

بلندی کشید و جواب فرستاد تویه مهمونی خسته کننده خانواده گی هستم تو کجایی؟ نزدیک خونه شما از بعد از 

ندیدمت دلم خیلی برات تنگ شده میشه یه لحظه بیای پشت پنجره ببینمت ؟ باشه منم یه نفسی می کشم ظهر که 

صمیم از جمع عذر خواست و به بالکن اتاقش رفت شب ارام و لطیف بهاری با درخشش زیبای ستاره هایش به پری 

ز پیچ کوچه پیچید و جلوی درخانه کوچکی که به بالکن قدم گاشت سالم می کردند صمیم پاترول هومن را دید که ا

توقف کرد هومن پیاده شد و همین طور که از دور به وزش موهای زیبای صمیم در نسیم شبانه نگاه می کرد شماره 

صمیم را گرفت الو؟ شبت به خیر هومن چه هوای خوبی صمیم واقعا فکر می کنی این لباسی که پوشیدی مناسبه ؟ 

بهش دست داد و از خوش رفتاری با هومن پشیمان شد این همه راه اومدی که  صمیم دوباره احساس کرد خفقان

لباس منو چک کنی ؟ هومن با عصبانیت گفت فقط یه سوال پرسیدم صمیم گوشی را قطع کرد نجیبه خانم میز شام را 

فرشید را چیده بود بعد از صرف شام همه رفتند توی باغ نشستند پدر صمیم داشت خاطره ای از عروسی نسیم و 

تعریف می کرد راد با خنده های کوتاهی سعی می کرد با جمع همراهی کند ولی با یک نگاه می شد فهمید در خیاالت 

خود غوطه ور است پدر راد با خنده رو به صمیم گفت البته به زودی این خانواده خاطره های جدیدی از عروسی 

عروسی صمیم برنامه های خاصی دارم بعد از عروسی  جدیدی خواهد داشت پدر صمیم هم ضمن تائید گفت برای

نسیم با تجربه تر شدم و بهتر می تونم برقصم همه خندیدند تنها کسی که نخندید و سعی نکرد ادای خندیدن را در 

بیاورد راد بود در این لحظه گوشی صمیم در باال روی تخت برای دهمین بار اهنگ گنجشکک اشی مشی را می زد و 

دورتر پشت در ویال از عصبانیت به خود می پیچید در باغ بعد از چند لحظه سکوت پدر صمیم روبه راد هومن کمی 

 گفت شما به ما افتخار نمی دید کمی از هنرتان برای ما صحبت کنید؟

راد نگاهی به اقای مهرزاده و بعد نگاهی به صمیم انداخت و گفت همه بازی کودکانه ای با رنگ و طرحه .شکسته 

سی می فرمائید پدرتان که خیلی از کار شما تعریف می کردند راد با لبخند گفت پدرم که کارهای مرا ندیده اند نف

مثل همیشه اغراق می کنند پدر راد که کمی معذب شده بود گفت دست روی دلم نگذارید اقای مهرزاده در اتلیه این 

ه؟ صمیم نیم نگاهی به راد انداخت و با خود فکر کرد اقا همیشه قفل است ماکه نفهمیدم سر بریده انجا مخفی کرد

هیچ بعید نیست فرشید به همه پیشهاد قهوه داد مهشید خانم نجیبه خانم را صدا زد و از اوخواست قهوه بیاورد. 

رادروبه نجیبه خانم گفت تلخ و بی شکر لطفا صمیم گفت ابن سینا براساس مزاج انسان ها می توانست به روحیات 

ببرد و با لبخندی روبه راد گفت مثال تلخ راد خندید و تائید کرد بله و از کجا می دونید؟شاید زهر موقع  شان پی

خداحافظی راد ارام به صمیم نزدیک شد و گفت در صحت نظریه ابن سینا شک نکنیدخانم قند کوچولو خانم اریان 

االخره خداحافظی کردند و رفتند خانم و اقای اریان پور با ششرمندگی خندید راد!بله مادر باید می گفتم خاکه قند ؟ ب

پور از جلوی راننده که در ماشین را برایشان بازکرده بود رد شدند و نشستند راد اما ایستاد و به هومن که کمی 

به  دورتر به پاترول مشکی تکیه داده بود نگاه کرد و از راننده پرسید این خیلی وقته اینجا واستاده؟ بله آقا و مرتب

بالکن نگاه می کنه و خیلی هم عصبانیه و بالکن اتاق صمیم را نشان داد. هومن سیگارش را با کفش له کرد راد مدتی 

به اونگاه کرد و بعد سوار شد .پدرش برگشت و نگاهی به هومن انداخت و با تعجب پرسید می شناسیش؟ بله پدر 

نیست احتماال دوست صمیم هرچند که اگه همین طور فکر کنم شناختمش کیه؟ راد با خونسردی گفت ادم خاصی 

پیش بره به عنوان دربان خونه هم استخدام خواهد شد همه خندیدند ...ژاله خانم در حالی که سرش را روی شانه 

همسرش می گذاشت گفت امان از دست توراد .صمیم اما از پله ها باال رفت و خودش را انداخت روی تخت و با 
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میس کال روی گوشی موبایل را خاموش کرد و به گوشه ای انداخت صمیم دیگ جوشان بزرگی  دیدن بیست و هفت

را تصور می کرد که در آن می شد هومن و پسر اریان پور را با هم آب پز کرد.صمیم به عادت همیشگی با چشم 

یقه ای خوش رنگ های بسته به صدای گنجشکها گوش می کرد که نسیم ارام وارد شد وبه موهای صمیم که مثل ل

روی بالش و مالفه ها پخش شده بود نگاه کرد صمیم!صمیم خودش را به مالفه ها پیچید و بی جواب لبخند زد.نسیم 

ارام کف پایش را قلقلک داد صمیم خندید و پاهایش را جمع کرد نکن نسیم پاشو دیگه نمی تونم پاشم لباس ندارم 

یم برگشت و خودش را جابه جا کرد من هنوز خوابم نسیم که می بروبیرون من لباس بپوشم به من چه پاشو صم

خواست به هر قیمتی صمیم را بلند کند گوشی صمیم را برداشت بذار ببینم این توچی ها هست اما صمیم هیچ تکانی 

نخورد نسیم با تعجب گفت ا این که خاموشه صمیم که دیگر خواب از سرش پریده بود با بی حوصلگی روی تخت 

خسته ام کرد دیگه.... گوشی ت؟ تازه عوض کردی که هومن رو می گم دوست پسرت رو هم که تازه عوض  نشست

کردی صمیم با رنجیدگی گفت نسیم من کی دوست پسر عوض کردم؟ دست شما درد نکنه شوخی کردم به قول 

م با بی حوصله گی گفت مامان عزیزم بازهم دعوا کردین؟ صمیم خمیازه کشید گشنمه این جواب سوال من نبود صمی

اره دعوا کردم این موضوع مهمی نیست موضوع مهم اینه که من االن گشنمه چه لوس سرچی؟ نمی دونم معده من 

بدون اینکه دلیل قانع کننده ای ارائه بده ضعف می ره بی مزه دعوا رو می گم سرچی دعواکردین؟ صمیم که می 

حداقل یه چیزی بدین بخورم بعد اعتراف بگیرین نسیم برگشت دانست نسیم دست بردار نیست با مظلومیت گفت 

روبه در اتاق گفت: نجیبه خانم صبحانه صمیم روبیارین باال خب تعریف کن ببینم ..هیچی دیشب اومد دم در نسیم 

تقریبا داد زد دیشب؟ مادر صمیم یه دستش به چهارچوب در و دست دیگر به کمر گفت دیشب چه اتفاقی افتاده ؟ 

م و نسیم هردو با هم گفتند هیچی اتفاق خاصی نیفتاده. از بچگی هر وقت شما دوتا با هم می گفتین هیچی اتفاق صمی

خاصی نیفتاده معلوم می شد که اتفاق خاصی افتاده شاهزاده خانم به چه مناسبتی صبحانه شون رو در تخت خواب 

س چرا تنت نیست ؟چون من خواب بود شما صرف می کنن؟ هیچی مامان همین جوری چراگیردادی سرصبحی ؟ لبا

یکدفعه حمله ور شدین تو اتاقم نجیبه خانم با سینی وارد شد و تا صمیم را در رختخواب دید گفت خدای ناکرده 

ناخوش اید صمیم خانم؟ نه ولی اگه همین طور ادامه بدن ناخوش می شم نجیبه خانم سینی را گذاشت روی تخت 

می کرد مالفه را زیر بغل هایش نگه دارد اب پرتغال را مزه مزه کرد و لبخند اشتی  خواب صمیم در حالی که سعی

جویانه ای تحویل مادرش داد. اما مادر با اخم از اتاق بیرون رفت. نسیم بلند شد خب؟ صمیم کره را کشید به نان و 

ف دستت صمیم در حالی گفت خب؟ نسیم موهای صمیم را گرفت می گی یا مثل بچه گی مون موهات روبکنم بدم ک

که سعی می کرد موهایش را نجات دهد گفت خب خب می گم ولم کن و همی که صحیح و سالم موهایش را پس 

گرفت گفت گیر داد به لباسم من نمی دونم با چند نفر باید دعوای یه دست لباس روبکنم...نسیم بعد از شنیدن 

ه توباهاش این طوری رفتار کردی؟ خب اگه تورو دوست ماجرای دیشب گفت اون این همه راه اومده تورو ببین

نداشت که این همه روت حساس نبود صمیم همین طور که مشغول خوردن صبحانه بود گفت از این گیرهاش خسته 

شدم نسیم به رنگ رژام گیر می ده به رنگ کتم گیر می ده فکر کنم همین امروز فردا به رنگ چشم هام هم گیر 

ن اینکه نفس بکشد یکسره می گفت به مهمونی رفتنم گیر می ده هرجا می خوام برم بی خبر و با بده ... صمیم بدو

خبر جلوی در سبز می شه دیگه دارم خفه می شم برای اینکه دوستت داره این چیزی نیست که من از یه رابطه انتظار 

یه مردچی می خوای صمیم چه دارم نسیم نسیم صبحانه خوردن وخط نشون کشیدن خواهرش را نگاه می کرد از 

انتظاری از یه رابطه داری ؟ مرد ایده ال من زیاد به پروپای ادم نمی پیچه هر دقیقه زنگ نمی زنه هر دقیقه جلوی ادم 
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بار پشت  72سبز نمی شه انقدر توکارهای من دخالت نمی کنه و ... با یه اه بلند گفت وقتی تلفنش را جواب نمی دم 

نسیم چشم هایش را تنگ کرد یعنی هومن رو نمی خوای صمیم با تردید گفت نمی دونم نسیم سر هم زنگ نمی زنه 

همین طور که چشم هایش از تعجب گرد شده بود صمیم را نگاه کرد صمیم همین طور که می جوید گفت خب من از 

ام یعنی هومن همون کجا بدونم یعنی چی صمیم خب ادم یا یکی رو می خواد یا نمی خواد دیگه خب در واقع می خو

طوریه که من قاعدتا باید بخوام مهربون با نزاکت اگه این غیرتی بازی هاش رو در نظر نگیرم عموما با مالحظه است 

مودب با فرهنگ جنتلمن... نسیم که از لیست طوالنی خصوصیات مثبت خسته شده بود حرف صمیم را قطع کرد و 

گه وجود داشته باشه باید چیز غریبی باشه نسیم من هیچ احساس گفت: خب پس چی؟ صمیم گفت نمی دونم عشق ا

خاصی در مورد اون ندارم فقط می دونم که اون با معیارهای من جور در میاد منم که دوست داره بامن با احترام 

ه تو برخورد می کنه اما نسیم باز حرف صمیم را قطع کرد اما چی؟ و همین طور که ادای صمیم را در میاورد گفت مگ

نمی گفتی زندگی خانوادگیه یعنی احترام احترام احترام صمیم مالفه را پیچید به خودش چرا ولی زندگی خانوادگی 

زندگی خانوادگیه عشق هم عشقه ....ولی اگه من بخوام به روز انتخاب کنم یه مرد بانزاکت و موقر و خوش قلب روبه 

ترجیح می دم چرا ادم باید ارامش خودش رو فدا کنه نسیم  مردی که برام خیلی جذابه ولی ادم پرتنش و سختیه

لبخند زدد ولی زندگی همیشه به ادم حق انتخاب نمی ده صمیم کوچولو و بدتر از اون گاهی احساس های ادم به ادم 

حق انتخاب نمی دن گاهی ادم کسی رو انتخاب می کنه که زجرش داده و می دونه بعد از این هم زجرش خواهد داد. 

قط به خاطر اینکه عاشقشی صمیم با بی تفاوتی شانه هایش را باال انداخت خدارو شکر که من عاشق کسی نیستم و ف

می تونم مثل یه دختر خانم به قول مامان محترم انتخاب عاقالنه ای داشته باشم چون اصال قصد ندارم زجر بکشم 

ی کنم همچین قصدی داشته باشم نسیم روی پنجه صمیم یک کم ادای فکر کردن دراورد و بعد گفت نه هیچ فکر نم

پایش بلند شد و پیشانی صمیم را بوسید و گفت امیدوارم زندگی هم قصد نداشته باشه تورو زجر بده و بعد باالخره 

بعد از تخلیه اطالعاتی صمیم رضایت داد و از اتاق بیرون رفت.غروب فروردین ماه بود و تهران نوروز خلوتش را 

ه بود صمیم خسته از شلوغی و کالس و ترافیک و دود برگشت با صدای بلند سالم کرد و رفت سمت فراموش کرد

پله ها من شام نمی خورد می رم بخوابم بیدارم نکنید اما مادرش با لباس مهمانی و عطری که در تمام فضای سالن 

وسط پله ها وارفت بازکدوم  پیچید پشت سرش ظاهر شد و گفت متاسفانه مجبوری امشب سام بخوری عزیزم صمیم

یکی از این خانواده های محترم دعوت اند؟ مهشید روبه اینه سلطنتی سالن ارایشش را چک کرد و دستی به گردن 

بند جواهرش کشید ما دعوت ایم خانواده اریان پور به مناسبت شراکت مون...صمیم حرف مادرش را قطع کرد کدوم 

یادت باشه شام هفته پیش رو برای جوش دادن شراکت مون ترتیب دادم می  شراکت ؟ پدر از گوشه سالن گفت اگه

بینی که بابائی کاری روکه تصمیم بگیره به اخر می رسونه بابا یعنی ما االن با این خانواده از دماغ فیل افتاده ها 

داشت گفت شریک شدیم ؟ این طرز صحبت درست نیست دخترم صمیم که حتی قطره ای بنزین برای ادامه بحث ن

معذرت می خوام هم برای طرز صحبت کردنم هم برای غیبتم تودعوت شام مادر صمیم باالخره از اینه دل کند و رو 

به صمیم گفت می دونی که بهتره بیای نبودنت ممکنه بی ادبی تلقی بشه عزیزم صمیم هم چنان به پدرش نگاه می 

ونی ها شرکت کنم ناسالمتی کنکور .....پدر حرف ش رو کرد بابا خواهش می کنم من که هرشب نمی تونم تو مهم

قطع کرد بله توهروقت نخوای کاری رو انجام بدی ناسالمتی کنکور دار می شی صمیم با وجود خسته گی لبخند 

زیبایی به پدرش زد که می دانست پدر نمی تواند در مقابل ان مقاومت کند شب به خیری گفت و به اتاقش رفت به 

اه برد واقعا خسته بود؟واقعا درس داشت؟ نه اما از مواجه شدن با پسر اریان پور فرار می کرد نمی زیر لحاف پن
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توانست در مقابل او ارامشش را حفظ کند ترس مبهمی قلبش را می فشرد نمی توانست در مقابل او بی تفاوت بماند و 

یم کالفه از این فکرها لحاف را کنارزد هنوز این صمیم را می ترساند نمی خواست اورا ببیند واقعا نمی خواست؟ صم

مهرزاده و همسرش از پیچ کوچه دورنشده بودند که صمیم شمع کوچکی روی میزش را روشن کرد باالپوشی 

برداشت و پشت پنجره ایستاد و به ماه نگاه کرد با خود زمزمه کرد چه قدر دلم گرفته صورتش غم غریبی داشت به 

ا کرده یعنی به هم زده بودن ؟ هومن را در جایی که اخرین باردیده بود تکیه داده به یاد اورد که با هومن دعو

ماشینش توی کوچه تصور کرد صمیم از محو شدن ان تصویر غمی را در قلبش احساس نمی کرد از پنجره دور شد 

...در نقطه ای دیگر از  پدر و مادرش البد االن سرمیز شام بودند صمیم سعی می کرد ان ها را دور یک میز تصور کند

شهر این پنج نفر دورمیز شام نشسته بودند و سعی می کردند شب خسته کننده ای نداشته باشند خانم اریان پور 

دستی به روی گوشواره برلیانش کشید و لبخند زد صمیم جان تشریف نیاوردن؟ مهشید حرف را از دهن ایرج قاپید 

ذاره خیلی خیلی از شما عذر خواهی کرد . متاسفانه این روزها ماهم زیاد صمیم مجبوره برای کنکور وقت بیشتری ب

نمی تونیم باهاش وقت بگذرونیم پدر راد با خنده گفت آنقدر که راد صمیم خانم رو اذیت کرد من هم بودم به بهانه 

ان پور مادر هر درس نمی اومدم این بار ایرج موفق شد که فرصت حرف زدن رو از همسرش بگیرد نفرمائی اقای اری

صورت صحبت و شوخی جناب راد رو به سکوت شون ترجیح می دیم راد که از ابتدا جز صحبت های مختصر و 

ضروری چیزی نگفته بود لبخندی زد و همچنان ساکت ماند . در این مواقع که راد خود را با چیزی مشغول می کرد و 

نمی داد تبدیل به مجسمه ای بی روح می شد.جایی دورتر جز با لبخندها و نگاه های کوتاه و سرد واکنشی نشان 

هومت قاب عکسی را دردست گرفته بود و در خاموشی اتاقش غرق بود دختری که در تصویر با غرور ابروی 

راستش را بال برده بود و با لبخندی زیبا و بی تفاوت به چشم های سرخ هومن می نگریست کسی جز صمیم نبود 

رای هومن تمام نشده بود به هیچ قیمتی نمی خواست تمام کند حتی اگر این دختر مغرور اورا دو انچه که مسلم بود ب

ساعت جلوی در نگه دارد و بیست و هفت بار تمام تلفنش را بی جواب بگذارد و در هر فرصتی به او یاداوری می کند 

فکر کرد وقتی به دستت اوردم به اندازه  که هیچ چیز ربطی به او ندارد هومن می دانست که تمام نخواهد کرد با خود

کافی برای تالفی کردن این کارهات وقت دارم مغز هومن به هم پیچیده و سخت شده از خواستن و نفرت در هر 

ساعت ده ها طرح شیطانی را به هم می بافت و از هم میشکافت با کدام یک از ان ها نومن هنوز نمی دانست اما صمیم 

رد تمام نشده بود هومن به خود گفت تموم نشده صمیم را می خواست و برای مردی مثل او را به دست خواهد او

سالگیش همه چیز ممکن به نظر می رسید هومن گیالس را به طرف دیوار  72غرق شده در الکل در نیمه شبی از 

 ه گرم می شد.پرتاب کرد و همین طور که شیشه را در حلقش خالی می کرد خونش از خواستن و نفرتی موذیان

 

صمیم اما در صبح ان شب در بی خبری کودکانه ای با وجود اعتراض های مادرش روی صندلی چهارزانو نشسته بود و 

عسل را ازروی قاشق لیس می زد چه خبر از شام دیشب؟ مهشید که هنوز عصبانیتی از چهارزانو نشستن صمیم در 

حبت می کردن پسرشون زبونش رو قورت داده بود ژاله خانم صدایش بود گفت: خبری نبود پدرت و اریان پور ص

هم توهرفرصتی گوشواره های برلیانش روبه رخ من می کشید و بعد برگشت و روبه به ایرج گفت وقتی اون 

گوشواره های بی نظیر رو انتخاب کردم به من گفتی ولخرج ام حاال ضرورتش رو فهمیدی؟ برای این مهمونی ها باید 

ه باشم ایرج که سعی می کرد صحبت را زا موضوع برلیان منحرف کند جواب داد باید به این رفتارهای جواهر داشت

راد عادت کنی گاهی ساکت و تلخ می شه ولی منظوری نداره فقط صمیم ادامه داد فقط چون من نیومده بودم 
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نگاه کرد خوب نیست تا این  موضوعی برای دست انداختن نداشت به دل نگیر مامان جان ایرج با تعجب دخترش را

حد حساس باشی دخترم حرف هایی که راد اون شب به توزد چیزی جز چند تا شوخی ساده نبود من حتی تعجب می 

کنم که هنوز یادت مونده من هر چند ناقابل ولی حافظه ای دادم بابا منهدم کردن این حافظه هم اقتصادی نیست به 

رج که قلبا از حاضر جوابی صمیم لذت می برد لبخند زد از حافظه ات سرکالس هزینه کالس های کنکور فکر کنید ای

ها استفاده کن نمی خواد رفتارهای شرکای منو حفظ کنی قول می دم تو کنکورنیاد.بعد از ظهر ساکن و سبز رنگ 

کرد یکی بهار بود صمیم پشت میز تحریرش نشسته بود و بین کوهی از کتاب های کنکور حجیم احساس خفقان می 

از کتاب های تست را بازکرده بود و با بی میلی ورق می زدبه این فکر می کرد که چرا باید برای پر کردن پرسشنامه 

چند صفحه ای کتاب هایی به این قطوری را کلمه به کلمه بخواند و بعد دعا کند که سوالت چیزی از بین همین کتاب 

بود از وضعیت پیش امده در مورد هومن تقریبا راضی بود .همین ها باشد؟ چندروز بود گوشیش را خاموش کرده 

صبح با خودش فکر کرده بود بهتر من هم به درس هام می رسم و با عزمی راسخ پشت میز تحریر نشسته بود اما 

صمیم نمی توانست روی چیزی که می خواند تمرکز کند چشم هایش از روی سطور و فرمول ها می گذشتند اما 

خواند چیزی که اورا بیشتر عصبی میکرد این بود که نمی توانست به چیزی غیر از راد فکر کند تصویر چیزی نمی 

چشم های سیاه بی تفاوت به راحتی روی سطور می نشستند و صدای راد و ساده ترین جمله هایش مثل خداحافظ 

رش صمیم از افکار خود جدا شد و خانم مهرزاده به راحتی در ذهن صمیم طنین می انداخت با شنیدن صدای پای ماد

خود را به کتابی که روی میز بود مشغول کرد مادر در زد و وارد شد درس می خونی دخترم؟ اوهوم می شه در مورد 

یه موضوعی صحبت کنیم؟ صمیم با کنجکاوی سر از کتاب بلند کرد و به مادرش نگاه کرد مادر کمی در اتاق بزرگ و 

بردبار یادته ؟خانم بردبار برلیان فوق االده ای تو انگشتش بود صمیم لبخند زد مامان  روشن صمیم قدم زد خانواده

من مثل شما جواهرات مردم رو حفظ نمی کنم یه نشونه دیگه بده . پیرهن کارشده سیاهی تنش بود مش فوق العاده 

یزم مهم نیست مهم ای داشت ... صمیم حوصله اش سر رفت خب حاال مهم نیست چه طور مگه؟ راست می گی عز

اینه که بسیار ثروتمندند و عمده ثروت شون هم خارج از کشوره صمیم با کالفه گی مادرش را نگاه کرد خب؟ 

فریبرز پسرشون صمیم با این که متوجه شده بود اما باز هم با بی تفاوتی گفتخب ؟ خانم بردبار از من خواهش کردن 

شون قصد داره با یه دختر ایرانی ازدواج کنه ولی به احتمال زیاد خارج شما اشنائی مختصری با هم داشته باشید پسر

از کشور زندگی خواهد کرد عزیزم تا اونجا که من متوجه شدم با نزاکت منطقی و بالیاقت خوش قیافه هم هست باید 

با این مسائل خودت ببینی نظرت چیه؟ صمیم با کالفگی گفت مامان من دوماهه دیگه کنکوردارم فکر نمیکنی نباید 

ذهن منو مشغول کنی؟ عزیزم اون بهترین امکانات تحصیل رو توخارج از کشور برات فراهم میکنه کنکور چه 

اهمیتی داره؟ تنها عیبش اینه که یه کم جافتاده است نه سال اختالف سن به نظر توزیاد میاد عزیزم ؟ صمیم به عادت 

ش اطراف صورتش به پرواز درامدند به یکباره گفت اوال تویه همیشگی نفسش را محکم فوت کرد و تارموهای ظریف

مالقات رسمی اونم با چند کلمه تعارف رد و بدل کردن نمیشه فهمید کسی با نزاکت و منطقی و بالیاقت هست یا نه 

ثانیا من تصمیم ندارم دهه سوم زندگیم روبا تمام شکوه و زیباییش مفت مفتی به پای یه مرد بریزم می خواد 

خصیتم اول تو مجردی و تنهایی خودم تثبیت بشه این صد و خورده ای بار ثالثا علم خواستگار شناسی و یا به ش

عبارتی خواستگارولوژی می گه مرد بیست و هشت ساله ای که دنبال دختر هیجده نوزده ساله می گرده یعنی دنبال 

ور که اقا فرمودندمطابق میل اقا رفتار کنه یه توسری خور می گرده که از خودش هیچ فکری نداشته باشه و هرج

رابعا این فریبرز خان خیلی بی جا کرده اند رفته اند خارج از کشور هر غلط مربوط و نامربوطی را مرتکب شده و بعد 
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می خوان بیان از ایران دختر هیجده ساله افتاده مهتاب ندیده بگیرند خامسا یه سوالی این وسط برای من پیش اومده 

دل تون برای من تنگ نمیشه ؟ یکدفعه منو با یه خانواده غریبه پست کنید خارج از کشور؟ مهشید مهرزاده که شما 

از سرعت حرف زدن صمیم و عصبانیتش تعجب کرده بود گفت البته که دل مون تنگ میشه اما ما خوشبختی تورو 

باشه اگه می دونست نمی ذاشت شما االن می خوایم صمیم !ما؟ فکر نمی کنم پدرم حتی از این موضوع خبر داشته 

ذهن منو با این حرف ها مشغول کنید و بعد زیرلبی اضافه کرد ذهن من به اندازه کافی مشغولیت دارد مادر سرع 

برگشت بله ؟ذهن تو چه مشغولیتی داره؟ هیچی منظورم همین درس ها بود دیگه خانم مهرزاده انگشتش را به 

میم نبینم که این خواستگارها رو به خاطر کسی رد کرده باشی هیچ از دخترهای احمقی نشانه تهدید تکان می داد ص

که فکر می کنند پسری با بقیه پسرها ی دنیا فرق میکنه خوشم نمی اد بعد سعی کرد خونسرد باشد و بنا به عادت 

اال یه جلسه با هم برین اضافه کرد عزیزم . نه مامان خیالت راحت همجین فکری نمی کنم مادر با ناامیدی گفت ح

بیرون میمیری؟ شاید خوشت اومد . از همین االن بدم اومد من با هم سن و سال خودم ازدواج می کنم همینم مونده 

که از هرسوراخی تو خونه عکس یکی از دوست دخترهای اقا رو جمع کنم و براش قرمه سبزی بپزم مادر که بحث 

اینکه در را کامال ببندد زیرلبی گفت تو نمی پزی آشپز دارن. بی مقدمه  روبیفایده می دید بیرون رفت و قبل از

نگومامان ذوق مرگم می کنی.صمیم خسته از کالس بیرون امد و در حالی که سعی می کرد هرچند وقت یک بار 

م کنند لبخندی تحویل سپیده بدهد که یکریز حرف می زد از پله ها پایین رفت هردوایستادند تابه استاد فیزیک سال

. استاد حال صمیم را پرسید و در مورد وضعیت درسیش سوال کرد و اضافه کرد اگه مشکلی داشتی می تونم کمکت 

کنم شماره من رو که داری؟ بله ممنون بعد خداحافظی کرد و از اموزگاه بیرون امدند سپیده نگاهی به صمیم انداخت 

کمکت کنه این استاده ساعتی پنجاه تومن می گیره صمیم که  و گفت چه خوب !چی؟ اینکه اگه مشکلی داشتی میتونه

هم خسته و هم بی دلیل کالفه بود به تمسخر گفت اره چه خوب بهتر از این نمی شه صمیم این پسره که باالخره ما 

نفهمیدیم دوست معمولی ات بود یا دوست پسرت .دیگه الزم نیست بفهمی هرچی بود تموم شد .یعنی چی تموم 

نی به هم خورده . این که اینجاست .صمیم به اطراف نگاه کرد یعنی چی اینجاست سپیده با انگشت به ان شد؟ یع

طرف خیابان اشاره کرد و گفت یعنی اونجاست. صمیم دست سپیده را گرفت ا تابلو نکن بیا بریم وانمودکن ندیدیش 

لطف رو بکن صمیم می رفت که از سر ولی دیدمش صمیم سرعت قدم هایش را بیشتر کرد حاال به خاطر من این 

خیابان تاکسی بگیرد که صدای هومن را پشت سرش شنید صمیم . صمیم به ناچار برگشت و با عصبانیت هومن را 

نگاه کرد هومن با دسته گل بزرگی از رزهای سفید نزدیک شد می دونی که سفید رنگه صلحه ؟ می دونم که چی ؟ 

این نماد صلح رو همین جا توی سرت بکوبم و یه دل سیر چک و لگد نثارت کنم؟  اینم می دونی که من دلم می خواد

اره می دونم خلی باز که چی؟ نهایتا که جراتش رونداری سپیده که مرتب نگاهش را از هومن به صمیم و از صمیم به 

ش به من . هومن هومن می انداخت لبخند زد و به هومن نزدیک شد حیفه دسته گل به این قشنگی نیست؟ خب بدین

وانمود کرد که اصال صدای سپیده را نشنیده است دسته گل را به سمت صمیم دراز کرد و گفت تو مقصری ولی من 

معذرت می خوام صمیم بدون اینکه هیچ واکنش خاصی نشان بدهد همین طور هومن را نگاه می کرد . چشمان 

هومن سعی می کرد با شوخی این جو را بشکند می  خمارش را با ارامش و غروز به نگاه هومن دوخته بود ولی

گیریش یا بزنمش تو سرت؟ صمیم دست به سینه شد و گفت هومن از رفتارهات خسته شدم و مخصوصا نزدیک 

کنکور نمی خوام تنش هاش مضحک رابطه مون رو تحمل کنم دسته گل رو گرفت و لبخند زد ممنون دسته گله 

نع از رفتنش شد کجا؟ صمیم با عصبانیت گفت هومن دستم رو ول کن .باید حرف قشنگیه ولی خداحافظ اما هومن ما
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بزنیم من حرفی ندارم ولی من حرف زیاد دارم همین موقع چند نفر از بچه های اموزگاه دور انها را گرفتند خانم 

ت به حالت مهرزاده مزاحم تون شده ؟ صمیم مردد ماند که چه جواب بدهد هومن دست صمیم را ول کرد و برگش

تهدید امیزی گفت به تو مربوط نیست هم کالسی صمیم مشتی به هومن زد و گفت به خودم مربوطش می کنم ولی 

هومن بالفاصله با مشت محکم تری جواب داد و هم کالسی را نقش زمین کرد صمیم داد زد بس کنید اما چند نفر از 

شد . صمیم مجبور شد یک باردیگر تمام توان خود را  هم کالسی هایش اطراف هومن جمع شدند وزد خوردها بیشتر

جمع کند و فریاد بزند ولش کیند باالخره همه کنار رفتند و صمیم بین همهمه و نگاه های کنجکاور هومن را به داخل 

ماشین کشید و برگشت کالسورش را از روی زمین برداشت یکی از پسرها در حالی که با دستمال گوشه خونی 

اک می کرد گفت من که پرسیدم مزاحمه با نه صمیم با بغض نگاهی به رزهای سفید که روی زمین لگد دهانش را پ

شده بود انداخت و گفت فرضا که مزاحم باشد شما لوتی اموزشگاهید؟ بیا و خوبی کن خیلی بی انصافی صمیم بدون 

زاحم داشتید خبر بدین اینا بیان کتک اینکه جوابی بدهد برگشت و از گوشه دیگر خیابان کسی گفت خانم اگه بازم م

بخورن صمیم رفت سمت ماشین و به هومن گفت چرا نشستی پشت فرمون؟ بیا این ور بذار من رانندگی کنم . هومن 

بدون اینکه به صورت صمیم نگاه کند گفت نمی خواد بشین و با سوارشدن صمیم به سرعت حرکت کرد و فرمون را 

یم کج کرد که بعث شد با ترس و عصبانیت کنار بروند صمیم با وحشت گفت کمی به سمت هم کالسی های صم

دیوونه شدی؟ هومن از اینه بغل نگاه پیروزمندانه ای به ان ها انداخت و گذشت.کمی که دور شدند صمیم دستمال 

ی کرد کاغذی را به سمت هومن دراز کرد بیا صورتت را پاک کن هومن بدون هیچ واکنشی با عصبانیت رانندگی م

هومن با توام هومن دستمال را گرفت و در اینه عقب کنار چشمش را پاک کرد چهره اش از درد منقبض شد صمیم با 

نگرانی نگاهش می کرد می خوای بریم درمانگاه ؟ می خوام تو بفهمی که دوستت دارم کاش می دونستی صمیم با 

ی خواستی از شر من خالص شی ؟ اومد کمکت شرمندگی گفت ببخشید هومن نمی خواستم اینطوری بشه مگه نم

دیگه می رفتی ازشون تشکر می کردی اصال هومن کیه مگه مزاحم نیست .هومن این طوری حرف نزن هومن با 

عصبانیت ماشین را پارک کرد و برگشت به صمیم نگاه کرد چشم چپش کبود شده بود و رفته رفته ورم می کرد... 

نمی تونی با من به هم بزنی می فهمی؟ اون هم کالسی های سوسولت و اون نمی ذارم به هم بزنی صمیم تو 

خواستگارهای بی شرفت و هیچ سگ دیگه ای نمی تونه تورواز من بگیره صمیم از پنجره ماشین بیرون را نگاه کرد 

یم بغض کرده بود هومن که نمی توانست قهر صمیم را تحمل کند با مالیمت گفت صمیم قطره اشک از گونه صم

سرخورد و روی دست هومن افتاد صمیم خواهش می کنم گریه نکن صمیم بدون اینکه جوابی بدهد از پنجره بیرون 

را نگاه می کرد من نمی خوام اذیتت کنم صمیم اما نمی تونم ببینم که داری از دستم میری.صمیم اه کشید دیگر نمی 

هم برای گفتن نداشت چه باید می گفت اینکه همه  خواست به بحث ادامه دهد.می دانست به بی فایده است حرفی

این کارهات به نظر من بی معنیه یا من حتی تمام این دوهفته به تو فکر نمی کردم؟ اصال از اینکه تموم شده بود 

ناراحت نبودم نه همان بهتر که ساکت می نشست گاه صمیم از دست خودش هم خسته می شد چه طور می توانست 

باشد با خودش گفت خدایا یعنی من از سنگ ساخته شدم هومن صورت صمیم را به طرف خودش  انقدر بی احساس

برگرداند می دونم که فریبرز بردبار ازت خواستگاری کرده صمیم صورتش را کنار کشید اون اولین خواستگارمن 

ر دارم مادرت رد نیست هومن همین طور این اولین بحث ما سر خواستگارهای منم نیست مقصر منم که خواستگا

نکرده قرار گذاشته با هم برید بیرون صمیم واقعا می خوای اینکارو بکنی ؟تو اینارو از کجا می دونی؟ هومن نمی 

توانست صدای خودرا کنترل کند جواب منو بده می خوای این کاروبکنی؟ معلومه که نمی خوام مادرم برای خودش 
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من چند باراینو بهت گفتم مگه نه؟ هومن صداش رو پائین اورد و مثل یه رد نکرده من نمی خوام االن ازدواج کنم هو

خواهش گفت نمی ذارم با کس دیگه ای ازدواج کنی صمیم نمی ذارم با کس دیگه ای زندگی کنی می فهمی؟ صمیم 

ی دلش می خواست داد بزند نه نمی فهمم نمی فهمم چرا دست از سرم برنمی داری ؟ اما سکوت کرد و با سردرگم

 هومن را نگاه کرد منو برسون خونه هومن خیلی خسته ام.

 

روزها و هفته ها می گذشتند و صمیم راهرچه بیشتر در جزوه ها و تست ها غرق می کردند. کالس ها خواب های 

اشفته و تانیمه های شب تست زدن صمیم حتی فرصت نگاه کردن در اینه را هم نداشت . پدرش از دیدن سخت 

لذت می برد و مدام به همسرش گوشزد می کرد که برای مدتی مهمانی ها و بحث ها ی مربوط به کوشی صمیم 

خواستگارها را جمع کند. مادر صمیم با بی تفاوتی کنارکشیده بود و دیگر حرفی نمی زد هیچ وقت برای تحصیل 

خاصی به معماری داشت. به نظر  داخل ایران ارزشی قائل نبود و به نظرش همه این تالش ها بیهوده بود. صمیم عالقه

صمیم روح یک فضا می توانست در روحیات انسان ها تاثیر بگذارد. اسمان خراش ها گنبد قدیمی مساجد و بناهای 

تاریخی همه برای صمیم جالب بودند.هرچه بود صمیم مطمئن بود که نمی خواست بقیه زندیگش را مثل مادرش 

ریزی برای خرید جواهرات یا قدم زنی در مراکز خرید بکند صمیم می صرف شوهر و چشم و هم چشمی و برنامه 

خواست خودش را در دنیای کار اثبات کند .می خواست از نظر شغلی پیشرفت کند .در زمینه ای که به ان عالقه دارد 

های  حرفی برای گفتن داشته باشد.سال قبل رابررسی می کرد صمیم اه از نهادش برامد نه . خب پس باید رشته

پائین تر تهران روبزنی این بار صمیم با جدیت گفت نه . نه و نگمه می خوای سفارش بدیم یه دانشگاه معماری 

سرکوچه بزنن شاهزاده خانم به راحتی قدم رنجه بفرمایند؟ صمیم ب خستگی لبخند زد معماری تهران رو می 

رای معماری تهران باید مثل اسب بالدار خر بزنی خوام.اخی چه کم اشتها خب نسیم من که دارم مثل خر خر می زنم ب

مثل خر که فایده نداره . اسب بالدار کجابود نسیم؟ شاهزاده سواربرقاطر هم نمی اد نسیم خندید چه خبر از شاهزاده 

سواربرپاترول ؟ رخصت فرموده کمتر تصدق اوقات می فرمایند و به دیده احترام به خرزنی بنده می نگرند .چه 

باشعوری من وقتی برای کنکور درس می خوندم فرشید دوبرابر زنگ می زد . نسیم به یکی بگو که ندونه  شاهزاده

تو خودت همه اش تامامان سرش را برمی گردوند زنگ می زدی . نسیم خندید خب حاال جلوی فرشید نگی اعتماد به 

رس نداشتم هم زنگ نمی زدم. به به چه نفسش باال میره . بعد به صمیم نگاه کرد توزنگ نمی زنی؟ من که وقتی د

خوهر با احساسی دارم .احساس دارم نسیم ولی نمی خوام احساسم روجایی که ارزش نداره خرج کنم . اینده ام رو 

هم نمی تونم فدای یه دوستی بی اهمیت کنم . هدفم برام از همه چی مهم تره می خوام معمار بشم .نسیم به چهره 

د گاهی به عزمی که داری حسودیم می شه صمیم دخترهایی که مثل توزندگی راحتی دارند زیبای خواهرش نگاه کر

انقدر به فکر اینده شون نیستن کمتر به اهداف شون اهمیت می دن . من دوست دارم اعتبار اجتماعیم رو خودم به 

ی بگوید که نجیبه خانم دست بیارم این به نظر من هیجان انگیزتر از رابطه های احساسیه . نسیم می خواست چیز

درزد و گفت اقا فرشید شما رو صداکردند نسیم خانم نسیم گونه خواهرش را بوسید و گفت پاشو بخواب دیگه صبح 

زود کالس داری شب به خیر صمیم رفتن نسیم را نگاه کرد و با لبخندی مغموم گفت شب به خیر! دیگر نمی توانست 

ت میز بلند شد چیزی جز فرمول ها و اعداد نمی دید. خودش را روی تخت ادامه دهد ساعت را تنظیم کرد و از پش

انداخت پشم هایش را به تاریکی شب بخشید و به خواب رفت و رویایی از کودکیش که سال ها خواب های اورا 

یش آشفته می کرد باز به سراغش امد. زنی که صمیم هیچ وقت صورتش را نمی دید از تاریکی با اوحرف می زد. صدا
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می کرد صمیم....صمیم.... صدایش شبیه ناله ای بی جان بود.خسته و ناامید بود فقط صمیم را صدا می زد و بعد در 

تاریکی خاموش می شد...صمیم بلند شد و در تاریکی اتاق روی تخت نشست . صدای التماس امیز زن به قلبش چنگ 

نیمه شب بود. صمیم کمی اب خورد و بعد از چندلحظه  3 می زد. صمیم اه بلندی کشید و اباژور را روشن کرد. ساعت

دوباره چشم هایش سنگین شد و به خواب رفت.نزدیک صبح خودش را در خواب دید که در انتهای باغ کنار دیوار 

قدیمی در زمین دنبال چیزی می گردد. خودش را می دید که اشفته و گریان دیوار و خاک را لمس می کرد. بعد 

ان زن را شنید صمیم نه اونجا نرو صمیم اونجا وانستا...صمیم بلند شد و به باغ نگاه کرد دنال صاحب دوباره صدای 

صدا می گشت که ناگهان موجودی سیاه اورااز باالی دیوار به سمت خود کشید و با خود برد. صمیم وحشت زده از 

داری هم می ترسید. بغض کرده بود و خواب بیدارشد. قلبش به تندی می زد و زبانش خشک شده بود . حتی در بی

به تاریکی اتاق نگاه می کرد. جرات نداشت حرکتی بکند.بعد از چند لحظه کمی به خود امد و نگاهی به ساعت 

صبح بود صمیم تصمیم گرفت دیگر نخوابد چون نمی خواست بازهم خواب بدی ببیند . شاید همه این ها  2انداخت 

صمیم نمی خواست دیگر به ان خواب و موجود سیاه و مخوف فکر کند . موسیقی  از اضطراب کنکور بود هرچه بود

مالیمی در فضای اتاق پیچید و پنجره ها را بازکرد. می خواست طلوع خورشید را نگاه کند. تماشای طلوع خورشید 

و لطافت صبح همیشه به صمیم امید و ارامش می داد اسمان به تدریج روشن وروشن تر می شد و ناگهان معصومیت 

همه جا را گرفت و رنگ عجیبی به فضا می داد....صبح صمیم بعد از گشتی در باغ روی صندلی حصیری نشست و 

هوای بهار را به درونش کشید. گردش در باغ همیشه صمیم را به یاد بچه گی هایش می انداخت و خلوت هایش با 

یش خلوت ارام صمیم را شکست صمیم کجائی ؟ صمیم برگ ها و گل های باغ ... صدای مادر درست مثل کودکی ها

بلند شد و به طرف پله ها رفت بله مامان به مرور سال ها صدایی که صمیم را صدا می زد پیرتر می شد و صدایی که 

جواب می داد و به پله ها نزدیک می شد بزرگ تر شده بود .صمیم پشت میز صبحانه نشست و به چشم های خسته 

د مهشید با نگاهی به چهره دخترش پرسید دیشب رو نخوابیدی؟ بد خوابیدم . امروز وقت مشاوره مادرش نگاه کر

داری صمیم خمیازه ای کشید یادم رفته بود وقت دارید باهام بیاید؟ به احتمال زیاد می ام یا با پدرت می ری صمیم 

از پارکینگ دربیاورد و گفت که می خواهد  ارام سرتکان داد و چیزی نگفت.پدر بعد از ظهر به اقا رضا گفت ماشین را

خودش راننده گی کند و با لبخند نگاهی به صمیم انداخت یه کم با دخترم خلوت کنیم صمیم لبخند زد و نشست در 

طول راه صمیم ساکت بود. پدر نگاهب به او انداخت درس ها خسته ات کرده؟ صمیم سرتکان داد فکر نمی کردم 

ر با غرور صمیم را نگاه کرد من هم فکر نی کردم انقدر پشتکار داشته باشی این خیلی خوبه این همه سنگین باشه پد

دخترم من واقعا به تو افتخار می کنم . چندسال دیگه به یه زن مستقل تبدیل می شی که سررشته ی زندگیت 

نگاه کرد. پدر چقدر روخودت به دست گرفتی این واقعا منو خوشحال می کنه صمیم چیزی نگفت و به چهره پدرش 

پیر شده بود دلتنگی عجیبی به صمیم دست داده گویی با پیر شدن پدر تکیه گاه بزرگ زندگیش را از دست خواهد 

داد. پدر که فکر می کرد دخترش بازهم نگران کنکور است با لبخند گفت نگران نباش دخترم من مطمئنم که موفق 

تونی بهترین تحصیالت معماری رو داشته باشی صمیم به چشم های می شی اگر هم نشد می فرستمت رم اونجا می 

اشک الودش پدرش را نگاه کرد نمی خوام از شما دور شم بابا پدر با تعجب صمیم را نگاه کرد صمیم چیزی شده 

بابا؟ مشکلی توخونه داری؟ صمیم اشک هایش را پاک کرد نه فقط خیلی دلم گرفته احساس غریبی دارم فکر می 

تی نمی تونم برم یه شهر دیگه من اونجا احساس بی پناهی می کنم بابا . صمیم تودیگه بزرگ شدی نباید کنم ح

اینقدر به ما وابسته باشی البته مادوست داریم توهمیشه کنار ماباشی اما تونباید اینده خودت روفدا کنی صمیم دیگر 
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ند با خود مرورکند.مشاور خواب های بد و چیزی نگفت و سعی کرد مواردی راکه می خواست با مشاور مطرح ک

اشفته گی های صمیم را مربوط به خستگی و اضطراب کنکور دانست و توصیه کرد در این دوهفته قبل از کنکور 

صمیم دیگر درسی نخواند. میز تحریر از سنگینی کتاب های کنکور خالص شد و باالخره نفس را حتی کشید و دفتر 

یال راحت به جایگاه اصلیش برگشت. صمیم دفتر خاطراتش را ورق زد روزهایی که خاطرات صمیم دوباره با خ

تصمیم گرفت برای رشته معماری بخواند اولین روزهای اشنائی با هومن در مهمانی خانه اقای پوران زاده پائیز 

می گذشتند پارسال اولین پائیزی بود که صمیم دیگر مدرسه نمی رفت چشمان صمیم همین طور که از صفحه ها 

گویی تمام سال گذشته رابرای اوزنده می کردند. صمیم به برگ های سفید نگاه کرد دست کشیدبه سفیدی صفحه ها 

شما ها با چه چیزهایی سیاه خواهید شد؟ فرداها در نظر صمیم مثل صفحات لطیف و خوش طرح ان دفتر سفید بود 

را در نظر نگرفته بود دریغ از اینکه چشم فرداها دریغ از اینکه سرنوشت در دفتر زندگی اوصفحات سفیدی 

کوربود.از وقتی صمیم از جو کتاب ها و تست ها بیرون امده بود و زمان بیشتری با خانواده اش می گذراند کم کم 

متوجه می شد که اتفاق های غریبی افتاده چیزی بود که از صمیم پنهان می کردند پدر اغلب ساکت و نگران بود و 

صمیم خوش رفتاری می کرد که صمیم خوب می دانست از توصیه های مشاور است اما موفق نشده بود طبق فقط با 

توصیه مشاور صمیم را کامال در بی خبری نگه دارد پدر تلفتن هایش را در باغ یا در اتاقش جواب می داد. عصبی و 

در اما بی تفاوت بود همچنان خریدها و نگران بیرون می امد و به سمت بار می رفت و گیالسش را سر می کشید ما

دغدغه های خودش را داشت . نسیم اما نگران بود . صمیم نگاه نگران نسیم را روی چهره پدرش میدید . حتی چند 

بار اقای اریان پور تماس گرفت و پدر به نجیبه خانم گفت که بگوئید نیستند صمیم دیگر نمی توانست بی تفاوت 

درش سوال کرد بابا چیزی شده پدر نگاهش را از صمیم دزدید و زیر لبی گفت نه عزیزم الزم بماند. بانگرانی از پ

نیست خودت رو نگران کنی چیز مهمی نیست صمیم دیگر چیزی نپرسید و تصمیم گرفت صبر کند تابعد کنکور 

هومن جواب  موضوع را برای خودش روشن کند.بازنگ موبایل صمیم نگاهی به صفحه ان انداخت و بادیدن اسم

دادبله؟ شاهزاده خانم مادرس می خونن؟ عینکی که نشدن؟صمیم لبخند زد دیگه نمی خونم خوبی هومن؟ چرا؟ 

کتاب هات پوسیدن؟ یه کم وضع روحیم به هم ریخته بود مشاور گفت بهتره این روزها رو استراحت کنم مشاور اگه 

خندید هومن!دروغ می گم این درس هم شده هووی  وضع ورحی منومیدید می گفت از اولش تواستراحت کنی صمیم

ما .چندروز دیگه تموم میشه چندروز دیگه روول کن االن بیا بیرون .االن نمیشه . شدنیش می کنم باید بیای.شروع 

نکن هومن من باید اعصابم اروم باشه االن دیروقته فرادا شاید.شاید یعنی چی؟ یعنی اگه شد یعنی قول نمی دم یعنی 

چی می شه. صدات قطع شد یه لحظه الو؟ می شه زنگ زد خونه ؟ اره اگه پسر خوبی باشی میشه. صمیم  ببینم

موبایلش را قطع کرد و با اولین زنگ تلفن گوشی را برداشت تاکسی از پائین جواب ندهد. مجبور شد برای برداشتن 

پور اورا در جایش میخکوب کرد خانم  گوشی روی تخت دراز شود وبا خنده گفت الو اما صدای سنگین و سرد اریان

مهرزاده ؟ صمیم سعی کرد بر خودش مسلط شود و گفت بفرمائید. اریان پور هستم پدر افتخار می دن تشریف 

داشته باشند؟ صمیم که دلیل این لحن کنایه امیز وسرد راد را نمی فهمید با تعجب گفت حال شما خوبه اقای اریان 

صمیم سوال خودراتکرار کرد پدر تشریف دارن؟ صمیم با عصبانیت گفت نه خیر اگه نمی  پور ؟ راد بی توجه به سوال

خواید به خودتون زحمت احوال پرسی رو هم بدین مستقیم با موبایل شون تماس بگیرید البته ترجیح منم همینه ولی 

ز طرف من بهشون بگید که موبایل شون خاموشه من اطالع ندارم با خودشون تماس بگیرید اگه من موفق نشدم شما ا

این اخرین تماس های ماست بعد از این کاری می کنم که موبایل شون رو روشن کنن و مشتاقانه با ما تماس 
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بگیرند.من متوجه منظورتون نشدم . به پدر اطالع بدین خودشون به خوبی متوجه میشن.صمیم بعد از قطع شدن تلفن 

گرانی روبه روی صمیم ایستاده بودند. صمیم با تعحب گفت پسر اریان پور مبهوت به مادر و نسیم نگاه کرد که با ن

بود نسیم با نگرانی پرسید چی می گفت؟ من که چیز زیادی نفهمیدم چرت و پرت می گفت .نسیم از مادر پرسید 

در این هنوز خبر نداره؟ صمیم گفت از چی خبر ندارم ؟ چیزی نیست ظاهرا مشکل کوجکی پیدا کردن جنس های پ

به دستش نرسیده سوتفاهم پیش امده تلفن زنگ زد اما صمیم به حدی شوکه شده بود که هومن را به کلی فراموش 

کرد. بعداز چند زنگ نجیبه خانم از پائین گوشی را برداشت و صمیم با شنیدن صدای نجیبه خانم که می گفت اشتباه 

راد در سرش پیچید کاری می کنم که موبایل شون رو روشن گرفتید اقا یاد هومن افتاد. اما لحظه بعد دوباره صدای 

کنن و مشتاقانه با ما تماس بگیرن.صمیم سر میز شام نگاهی به پدر انداخت که با غذایش بازی می کرد و موضوع 

تلفن را با او مطرح کرد . پدر بدون اینکه به صمیم نگاه کند گفت چیزی نیست حلش می کنم . اما اون تهدید می 

ابا پدر سعی کرد موضوع بحث را عوض کند توبه فکر این چیزها نباش باز بیکار شدی ها درس می خوندی بهتر کردب

بود!بابا منظورتون اینه که من فضولم.ایرج با لبخندی ساختگی روبه نسیم کرد و پرسید من همچین چیزی گفتم. 

ماند این بار گفت منظور پدر این بود که فرشید که معموال در صحبت ها شرکت نمی کرد و ترجیح می داد ساکت ب

درس می خوندی برای خودت بهتر بود موفق تر بودی .صمیم لبخندی زد و دیگر چیزی نگفت. بعد از شام پدر و 

فرشید در گوشه ای از سالن ارام با هم صحبت می کردند. مادر و نسیم هم در گوشه ای دیگر مشغول صحبت در 

مثل همیشه از ان راضی نبود. نسیم دستی به موهای صمیم کشید و گفت مش روی  مورد مش جدید نسیم بودند که

موهای روشن فوق العاده است . مامان بعد کنکور ببرمش ارایشگاه؟ صمیم اعتراض کرد از مامان چرا اجازه می 

نداخت بیا و گیری؟ من برگ چغندرم مادر هم اعتراض کرد نسیم اینو هم مثل خودت مش باز نکن نسیم شانه باال ا

خوبی کن صمیم با نگرانی در گوشه دیگر سالن به پدرش نگاه کرد. پدر گرفته بود و نگاهش به نقش های فندکش 

بود و گوشش به حرف های فرشید . صمیم اهی کشید و با خود فکر کرد خب اضطراب این هم به بقیه اضطرابها 

در رستوران خنک و شیکی نشسته بودند. صمیم به  اضافه شد.فردای ان شب صمیم و هومن در گرمای ظهر تهران

گارسون خوش پوشی که می پرسید امر دیگه ای ندارید؟ لبخند زد و گفت نه متشکرم و بعد چنگالش را برداشت و 

گفت ساالدهای این رستوران رودوست دارم هومن کمی از نوشابه اش خورد و گفت پس به خاطر ساالد اومدی نه به 

دید دقیقا دلم برای خنده هات تنگ شده بود صمیم .هومن کسی ندونه فکر می کنه یه ساله خاطر من صمیم خن

همدیگه رو ندیدیم .الزم نیست کسی ندونه من خودم همین فکر رو می کنم . یه کم بیشتر فکر کن دوماه و هفت 

گفت چه قدر زود  روز . جدا؟ صمیم به روزهایی که تمامش صرف درس خواندن شده بود فکر کرد و بی اختیار

گذشت!هومن با دلخوری گفت باشه....پس زود گذشت .منظورم درس خوندن بود .هومن با جدیت گفت نمی خواد 

ماست مالیش کنی می دونم برات مهم نیست که منو ببینی یا نه صمیم می خواست به شکلی طفره برود اگه برام مهم 

من احمق نیستم صمیم با صدای غمگینی گفت می خوای باز دعوا  نبود که االن اینجا نبودم . به من دروغ نگو صمیم

کنیم؟ نه غذات رو بخور صمیم با غذایش بازی می کرد. هومن گفت بخور دیگه فدای سرت که برات مهم نیست 

صمیم لبخند زد هومن!دلم واقعا برای خنده هات تنگ شده بود. هومن نمی دونم بعد یه مدت دیگه هم بتونم بخندم 

. هومن بانگرانی پرسید چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که نیفتاده ولی نمیدونم چرا بی دلیل نگرانم می یانه 

ترسم مجبور شم بخاطر درسم از اینجا دور شم رفتارهای بابا هم عجیب شده نمی دونم از یه اتفاق ناگهانی می ترسم 

ق ناگهانی نمی افته نمی خوام شاهزاده خانمم نگران باشه هومن با ظرافت تکه ای از گوشت را برید و گفت هیچ اتفا
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اما اسمان ناگهان با صدای رعد لرزید و باران تندی باریدن گرفت صمیم با تعجب به پنجره ها نگاه کرد چی شد؟ 

بارون تابستونه االن بند می اد صمیم ساکت شد و به صدای قطره های باران که به تندی به شیشه ها می 

کرد....اسمان روبه کبودی و تیره گی می رفت که صمیم قدم در باغ گذاشت باران هنوز نم نم ارامی  خوردندگوش

داشت. صمیم قدم گذاشتن در چمن های خیس را خیلی دوست داشت فریاد مادرش در سرش پیچید 

انی و گرم بود صمیم!پابرهنه؟ بااین حال نگاه شیطنت امیزی به خانه انداخت و کفش هایش را در اورد. هوا بار

تاحدی که صمیم با لباس حریر سفیداش احساس سرما نمی کرد. صمیم رفت که به نجواهای درختان و باران گوش 

کند تا شاید امواج خروشان دلش را ارام کند. شوق بچه ها را داشت . صمیم به اسمان نگاه کرد و ناگهان از دلش 

ه بود. روی علف ها قدم می زد انگار خوابی را میان این علف ها گذشت که ستاره ها را خط بزند. چه قدر دلش گرفت

گم کرده بود. باران هرلحظه تندتر و خشن تر می شد. ولی صمیم دوست داشت خودش را به باران بسپارد. باران 

نی و زیر پاهایش اورا مثل گلی در جوی رویاها با خود می برد. همه خواب هایش مثل سایه به دنبالش بودند. و نگرا

اندوهی که در چهره پدرش می دید...صمیم سالهای کودکیش را به خاطر اورد پدر شاید کمی انسان ضعیفی بود اما 

همیشه با صمیم بسیار مهربان تر از مادر بود... ان سال ها وقتی که صمیم پابرهنه به باغ باران زده می رفت و خیس و 

ت های صمیم را از مادرش مخفی کند. چه زود گذشت روزهای گلی بر می گشت.... پدر همیشه سعی می کرد شیطن

دویدن دنبال پروانه های باغ . اما هرچه قدر به انتهای باغ نزدیک می شد لذت از طراوت و زیبایی باران بهاری و 

تصور روزهای اینده جای خود را به دلهره ای عجیب می داد. انتهای باغ مثل حفره ای تاریک به نظر می رسید . 

هرچند که صمیم در بازی ها و گشت زنی های کودکانه اش وجب به وجب انجا را کشف کرده بود و ان دیوار قدیمی 

انتهای باغچه پوشیده از پیچکها ....که بارها در خواب هایش می دید. گویی ابهام و سکوت ترسناکی داشت. صمیم اه 

بقه باال نشسته بود و باغ را نگاه می کرد صمیم به اولبخند کشید و از دور به خانه نگاه کرد . مادربزرگ روی ایوان ط

زد اما مادر بزرگ بی هیچ واکنشی فقط نگاه می کرد. صمیم حتی انتظار لبخندی را هم از مادربزرگش نداشت 

اوهمیشه با نسیم مهربان تر بود. مادر هم همین طور بود. صمیم با خود زمزمه کرد نسیم را بیشتر دوست دارند حتی 

ازدواج نسیم انها را به هم نزدیک تر کرده بود . ساعت ها با هم می نشستند و در مورد جزئیات زندگی خانواده گی 

با هم صحبت می کردند. حتی صمیم گاهی احساس می کرد مادرش دوست ندارد موقعیت صمیم بهتر از نسیم باشد. 

اال انداخت شاید برای اینکه نسیم همیشه مطیع تر و در تحصیل ازدواج از نسیم موفق تر باشد چرا؟ صمیم شانه ای ب

اروم تر بود صمیم غرق در افکار خود بود که ناگهان خود را در انتهای باغ دید . خوابی که دیده بود موجود سیاه 

ناگهان جلوی چشمانش جان گرفت. صمیم با نگرانی به خانه نگاه کرد مادربزرگ هنوز در بالکن نشسته بود و خیره 

ه می کرد . صدای زنی که در خواب با او حرف می زد در گوشش پیچید نه صمیم ته باغ نرو... ترس و کنجکاوی نگا

با هم امیخته بود. اما سرانجام کنجکاوی مغلوب شد. صمیم ترسیده بود و احساس می کرد در سیاهی شب بلعیده 

یاه پوش از باالی دیوار پائین پرید و در یک خواهد شد می خواست برگردد که از باالی دیوار صدایی شنید. مردی س

لحظه چیزی را جلوی دهانش گرفت. فقط چندلحظه ... و بعد سیاهی چشمانش را بلعیدو صمیم مثل ساقه ای شکسته 

بی حرکت در دستان مرد افتاد و پشت دیوار ناپدید شد ....صمیم مثل کبوتری نقره پر در اغوش ان مرد سیاه پوش 

پایان زندگیش گذاشت....رفت تا با زخم های روزگار اشنا شود ...درخت ها و گل های اطلسی که از  پا دررنج های بی

وحشت رنگ باخته بودند خاطره تلخی را در ان شب زیبای تابستانی تجربه کردند. ابرها پاره پاره سرگردان و اشفته 

چه به ناودان ها و شیشه ها می کوفت و در خود را در چنگال رعد اسمان گرفتار می دیدند و باران به سنگ فرش کو
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ان سوی باغ پیرزنی از وحشت چیزی که دیده بود نمی توانست قفل زبانش را بشکند و فریاد بکشد خیره و خاموش 

به دیوار قدیمی انتهای باغ نگاه می کرد. جایی که حضور صمیم در ان خانه مثل طرحی گنگ از پروانه ای سپید بال در 

 ای همیشه محوشد....یک لحظه و بر

پرادوی سیاه از نورهای جاده دور شده و نزدیک رونیز خاکستری در جاده فرعی توقف کرد.راداریان پور به سرعت 

پیاده شد و از جوانی که از ماشین پیاده شده بود پرسیدماشین رو از نمایشگاه که نخریدی؟ نه اقای اریان پور از 

د نگاهی به ماشین انداخت و گفت خوبه جوان سیم کارتی را به طرف راد دست گرفتم همون طور که فرمودید را

گرفت پدرتون گفتند بهتره از این به بعد با خط قبلی تون با جایی تماس نگیرید راد لبخند زد خودم دوتاسیم کارت 

لبخند زد.  ساله بود و ته لهجه کردی داشت 73-77گرفتم قبال پدر سرعت عملش پائین اومده جوان هم که تقریبا

راد سیم کارت را گرفت و گفت با این حال توچیزی بهش نگو خوب نیست به اون بگیم پیرشدی مگه نه؟ جوان 

سرتکان داد بله اقای اریان پور راد برگشت و در ماشین را بازکرد صمیم در فضای تاریک و سیاه ماشین مثل ساقه 

ارزد و نبض صمیم را کنترل کرد. پوست لطیف گردنش با هر سفید رنگ یاسی ارام به خواب رفته بود . رادپتورا کن

نبض زمختی انگشتان راد را نوازش می کرد. راد صمیم را همراه پتو از کف ماشین بلند کرد و به طرف رونیز 

خاکستری برد درعقب روبازکن مرد جوان سریع اطاعت کرد و همین طور که راد صمیم را درماشین گذاشت نمی 

صورت صمیم بردارد که ارام به خواب رفته بود و موهای ابریشمیش در سیاهی شب تاب می خورد.  توانست چشم از

راد پارچه تیره ای روی او انداخت سوئیچ ها و مدارک ماشین را تعویض کرد و گفت ممکنه اونقدر احمق باشن که به 

اشته باشی االنم داری برمیگردی پلیس خبر بدن اگه گرفتنت ماشینم رو بهت دادم که یه مسافرت شمال باهاش د

راد اریان پور هم تهرانه اما تودقیقا نمی دونی کجاست متوجه شدی؟ جوان به سرعت سرتکان داد بله اقا خب 

برودیگه .ببخشید اقا راد درب قسمت راننده را بازکرد و با جدیت گفت برای من من و من وقت ندارم بگو پدرتون 

نند مشکل به وجود می اد اقای اریان پور گفتند من خانم رو تاویال ببرم شما برگردید گفتند اگه شماروتهران پیدا نک

تهران .اقای اریان پور مثل اینکه واقعا پیر شدند مردجوان با دستپاچگی گفت چه طور مگه اقا؟ قدیم ها این همه 

بگید خیالش راحت باشه  محتاط و ترسو نبود. به پدرم بگید راد تصمیم گرفت خودش کارخودش رو انجام بده و

کسی با پلیس تماس نمی گیره مردجوان در حالی که نمی توانست از ترس راد کلماتش را محکم و واضح ادا کند 

زیرلبی گفت اگه بخواید می تونید به من اعتماد کنید من می برمش. راد نگاهی به او انداخت که باعث شد جوان 

د . راد سوار شد و ماشین را نزدیک او نگه داشت و گفت توکه تواین چند سرش را پائین بیندازد و یک قدم عقب برو

لحظه داشتی دختره روجلوی من قورت می دادی اگه می خواستم گوشتو دست گرگ بسپارم همون تهران گرگهای 

شین به باعرضه تر از توزیاد بوده جوان زیرلبی گفت بله اقا و دورشدن ماشین را نگاه کرد.چند دقیقه بعد هر دوما

نوبت از فرعی خارج شدند و مسیرهای مخالف را درپیش گرفتند .راد از اینه نگاهی به عقب انداخت و زیرلب زمزمه 

کرد صدنفر دور و برمون روگرفتن یکی از یکی سگ فطرت تر!نیمه های شب بود که رونیز خاکستری در دل تاریک 

ای ماشین امتداد مسیر را ببیند .طبق قرار قبلی احمد جنگل توقف کرد راد پیاده شد و سعی کرد در نور چراغ ه

خدمتکارش باید اسبی در این جا برایش حاضر می کرد. راد خش خشی از کمی دورتر شنید و مسیر صدارا دنبال 

کرد نزدیک تر رفت و دستی به سر اسب سیه رنگ اصیل کشید سالم مارو نمیبینی خوشی؟ بعد دهانه اسب را 

خود تانزدیک ماشین اورد. درب عقب را بازکرد و نگاهی به ساعتش انداخت دخترک کم کم باید  بازکرد و ان را با

بیدار میشد راد پتو را کنار زد و بازهم نبض صمیم را کنترل کرد صمیم سرش را کنار کشید و موهای ابریشمی 
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ویش را تکان داد خانم مهرزاده زیتونیش را به روی دست راد ریخت راد ارام موها را از صورت صمیم کنار زد و باز

...خانم کوچولو اما صمیم تکانی خورد و پتو را به سرش کشید نسیم توروخدا بذار بخوابم راد یک لحظه مبهوت 

صمیم را نگاه کردبعد با لبخند پتو را کنارزد یه سوتفاهمی پیش اومده خانم کوچولو یه لحظه بلند شو اما صمیم بی 

بور شد داخل ماشین بنشیند و صمیم را بلند کند .صمیم همین طور که به اجبار نشسته بود حرکت خوابیده بود راد مج

نالید چه خبره؟ چرا نمی ذارید من بخوابم؟ راد با عصبانیت گفت میشه چشمهات روبازکنی ؟ صمیم چشمهایش را 

کرد. تقریبا چیزی نمی  کمی بازکرد و بدون هیچ واکنش خاصی بهچهره راد در فاصله ده سانتی متری صورتش نگاه

دید. چشمان زیبایش خمارالود و خسته بسته می شدند که راد دوباره تکانش داد من کی ام؟ صمیم خانم؟ صمیم 

خواب آلود گفت نمی دونم .من اریان پورم راد اریان پور شناختید؟ صمیم با نزاکت لبخند زد خیلی خوشوقتم حاال 

راد برامد ببینید خانم محترم من شما رو دزدیدم صمیم همین طور که سر می  چرا نمی ذارید من بخوابم؟ اه از نهاد

خورد و دنبال تکیه گاهی برای سرش می گشت گفت: دست شما درد نکنه واقعا زحمت کشیدید و بعد زیرلب 

درش زمزمه کرد شب تون به خی... بازخواب رفت رادبا درماندگی به صمیم نگاه کرد که مثل کودکی در حضور امن پ

ارام به خواب رفته بود برای چند لحظه محو زیبایی صمیم به چهره زیبا و معصومش خیره شد. موهای صمیم هنوز 

مرطوب بود و بوی باران می داد راد چند تارمو از صورت صمیم کنارزد و اه بلندی کشید صمیم در ان لباس سفید 

زمین افتاده است و هنوز نمی داند زمین محل نفرت ها و حریر سفید مثل فرشته ای بود که در خواب از روی ابری به 

خشونت و دامها محل ناامنی ها و زشتی هاست.... دختر بیچاره فردا که چشم بازکند ...همه چیز را می فهمد ... راد 

یک لحظه احساس کرد می خواهد صمیم را بازگرداند همین طور که خواب رفته اورابه خانه اش برگرداند ...می 

ست فردا صبح صمیم روی تخت خودش از خواب بیدار شود و هیچ چیز از امشب به یاد نیاورد...و همین طور بی خوا

خبر از زشتی های دنیا به زندگیش ادامه دهد.همین طور لجباز معصوم همین طور لوس....حیف نبود؟ چرا باید چشم 

تردید نباید می گذاشت مهرزاده به این راحتی  های زیبای اورا به روی حقایق دنیا بازمی کرد؟ اما بعد یک لحظه

پولش را باال بکشد ؟ نه مهرزاده به شراکت شان خیانت کرده بود و هر خیانتی تاوان خودش را دارد راد زیر لب 

زمزمه کرد و تصمیم گرفت چشمان زیبای این قربانی را به روی واقعیت بازکند صمیم صمیم سراسیمه بلند شد چی 

می زنی؟ باید پیاده شیم من که سوارچیزی نیستم .راد پیاده شد و سعی کرد صمیم را بیرون بکشد بیا شده؟ چرا داد 

با اسب می ریم خونه بعد راحت می خوابی باشه؟ اسب سواری می خوایم بکنیم؟ نصفه شبی؟ اره اینجا دیگه ماشین 

ا من که نمی تونم بیام پائین راد مبهوت به رو نیست باید تا خونه با اسب بریم صمیم با عصبانیت گفت یه لحظه واست

چاهای برهنه صمیم نگاه کرد ببخشید شما چرا کفش ندارید؟ صمیم با چشم های بسته با شیطنت لبخند زد باز 

پابرهنه رفتم توباغ به مامان نگی ها باشه . راد نگاهی به زمین پرسنگ انداخت و پتو را روی شانه های صمیم محکم 

قبل از اسب بنده باید حمل تون کنم .صمیم دوباره با چشم های بسته لبخند زد و سرش را خم کرد کرد مثل اینکه 

مرسی بابایی راد از اینکه صمیم اورا با پدرش اشتباه گرفته منقلب شد این رفتار صمیم بیشتر وجدان راد را عذاب می 

معنای این جمله رو می فهمید؟ صمیم ارام و داد با کالفگی صمیم را تکان داد خانم مهرزداده من شما رو دزدیدم 

بغض کرده گفت خب باشه حاال چرا داد می زنی ؟ ببین همون طور که مامانت امیدوارم بهت گفته باشه اقا دزدها ادم 

های بدی هستند .هان باشه اشکالی نداره خب پس انقدر از من تشکر نکن.نه اخه نمی شه یه خانم محترم وقتی کسی 

باید تشکر...تو نمی خواد تشکر کنی من به کسی نمی گم خانم محترمی نیستی و صمیم را روی اسب  بهش لطف کرد

گذاشت صمیم بازگفت خیلی ممنون دست شما درد نکنه راد در حالی که سعی می کرد تعادل صمیم را روی اسب 
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میم را به سوی قلعه حفظ کند سوار شد و اسب را هی کرد .صدای سم اسب سکوت نیمه شب جنگل را شکافت و ص

شوم سرنوشتش برد...راد صمیم خواب زده و ناتوان را مثل پرنده ای شکسته پر به اتاقکی مخفی در پشت ساختمان 

برد و روی تخت خواباند.صمیم کمی جابه جا شد و پتویی را که راد ارام به رویش می کشید بغل کرد و خوابید راد با 

د دخترک بیچاره تقصیر خودت بود که تنها برگ برنده مابودی و بعد افسوس به چهره معصوم صمیم نگاه کر

سیگاری روشن کرد و سعی کرد ذهنش را برای پیشبرد برنامه هایش منسجم نگه دارد....کیلومترها دورتر ویالی 

از دور  اقای مهرزاده در شمال تهران مثل همیشه نیمه شبی ارام و خواب رفته را تجربه نمی کرد حتی چراغ های خانه

با تشویشی بی پایان سوسو می زد ایرج مهشید نسیم فرشید و مادربزرگ و نجیبه خانم و پسرش رضا در سالن جمع 

شده بودند نسیم در گوشه سالن نشسته بود و آرام می گریست فرشید کنار او ایستاده بود و سعی می کرد همسرش 

ردنش تکان می داد پزشک مخصوص خانواده که از را دلداری دهد مهشید گردنبندش را با حالت عصبی روی گ

دوستان صمیمی اقای مهرزاده هم بود چند ساعت قبل از خانه رفته بود پزشک به مادر بزرگ ارام بخش تجویز کرده 

و گفته بود که بهتر است در روزهای اینده از استرس به دور باشد اما مادر بزرگ بعداز دیدن اتفاقی که افتاده بود 

د تنها بماند و همراه خانواده در سالن نشست ایرج مرتب اطراف تلفن قدم می زد و می گفت زنگ می زنند حاضر نش

باید زنگ بزنند می دونم کارکیه فرشید برای دلداری نسیم و برای این که کمی جورا ارام کند گفت می خوان به پول 

یت صدایش را کنترل کند داد زد اعتبار شون برسن صمیم رو اذیت نمی کنن مهشید که نمی توانست از عصبان

مهرزاده چی می شه؟ بعداین همه سال با ابرو و احترام زندگی کردن من تاکی باید توی هرجمعی که می شینم در 

این مورد تیکه و کنایه بشنوم. مگه اینجا ایالت تگزاسه که می ان توروزه روشن دختر مردم رو از خونه اش می دزدن 

کنید بی سروصدا برش گردونید کسی متوجه نمی شه مهشید با سوظن به نجیبه گفت همین ؟ فرشید گفت سعی 

خدمتکارها نمی دونید چه شبکه اطالع رسانیه پیشرفته ای دارن نجیبه خانم از ترس یک قدم به عقب رفت و با 

کنید این خاله زنکی دستپاچگی گفت خانم به خدا اگه من لب بازکنم و باکسی حرف بزنم ایرج با عصبانیت گفت بس 

ها رو فردای روزی که صمیم رو برگردونن محض افتخار و زهر چشم گرفتن از دیگران خودشون همه جا جارمی 

زنن که دختر مهرزاده رو دزدیدیم یکدفعه بغض نسیم ترکید و داد زد کسی اینجا به فکر صمیم هست جز اعتبار 

بچه چند روز دیگه کنکور داره چه بالئی االن سرش می اد کجا  خودتون چیزی براتون اهمیت داره؟ بمیرم براش این

بردنش اخر سرصمیم رو قربانی زیاده طلبی خودتون کردی اون چه گناهی داشت پدر با عصبانیت فریاد زد من چه 

گناهی دارم فکر می کنی من خیلی از وضعیتی که اومده خوشحالم؟بابا این چندمین باره که جنس های شما به موقع 

نمی رسه؟ فکر می کنید تا کی می تونید با مظلوم نمائی پول دیگران رو تو دست تون نگه دارید و از ادم ها 

سواستفاده بکنید بهره یه هفته سه میلیارد تومن چه قدر میشه؟ فکر می کنید مردم یه حساب ساده روهم بلد 

رشید روبه روی نسیم نشست و شانه نیستند؟ نسیم دست هایش را جلوی صورتش گذاشت و هق هق گریه کرد. ف

های نسیم را که از گریه می لرزید گرفت نسیم بچه شدی ؟ اون ها جرات هیچ کاری رو ندارن صمیم رو برمی 

گردونیم مهشید خانم با عصبانیت گفت نسیم با پدرت مودب باش تواگه در مورد پدرت این طوری صحبت کنی 

گفت نسیم روببر خونه فرشید یک کم استراحت کنه ماهم با عاصاب  دیگران چی می گن؟ بعد روبه فرشید کرد و

راحت ببینیم چه خاکی می خوایم تو سرمون بکنیم نسیم بلند شد و اشک هاش را پاک کرد از این به بعد نه اعصاب 

رواز راحتی خواهید داشت و نه وجدان راحتی تمام اینده اون دخترو به باد دادید و بعد روبه فرشید گفت ماشین 

پارکینگ دربیار می رم لباس بپوشم و رفت سمت پله ها نجیبه خانم با دست پاچگی جلو امد خانم اجازه بدین من 
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براتون بیارم نسیم با عصبانیت گفت نمی خوام خودم می ارم و از پله ها باال رفت وقتی از کنار اتاق صمیم رد می شد 

وم ما مشین بارون می اد خیس می شی برف می اد گلوله می صدای موبایل صمیم را شنید گنجشکک اشی مشی لب ب

شی ... نسیم به اتاق صمیم نگاه کرد نمی خواست داخل شود می دانست که نمی تواند جلوی گریه اش را بگیرد اما 

صدای موبایل قطع نمی شد. نسیم رفت داخل و گوشی صمیم را ازروی میز برداشت بغضش را فروخورد و سعی کرد 

ا صاف کند بله؟ صمیم چی شده؟ من صمیم نیستم شما؟ نسیم خانم شمائید؟ اقا هومن؟ ببخشید اگه بی صدایش ر

موقع است ظاهرا از خواب بیدارشدید؟ صمیم خوابه؟ نسیم مردد ماند که چه جوابی بدهد هومن که فکر می کرد 

پیش اومده صمیم تا یه مدتی نمی  تلفن قطع شده است با ترید گفت الو؟ ا ببخشید اقا هومن یه اختالف خانوادگی

تونه تلفن اش رو جواب بده اگه امکان داره تا مدتی تماس نگیرید من به خودش می گم حتما تو یه فرصت مناسب 

....چه اتفاقی افتاده؟ چیز مهمی نیست ببخشید من االن باید تلفن رو قطع کنم لطفا دیگه تماس نگیرید. یه لحظه صبر 

گوش کرد صمیم حالش خوبه؟ نسیم بغض کردخوبه مثل کسی که بخواهد دل خودش را ارام  کنید نسیم با کالفگی

کند دوباره تاکید کرد خوبه اقا هومن و بعد تلفن را قطع کرد و نگاهی به اطراف انداخت بی خبر از اینکه شاید دیگر 

نه ای اخرین خواب خوش کودکانه هرگز صمیم رابه خود نبیند بیخبر از صمیم که صدها کیلومتر دورتر در اتاق بیگا

اش را تجربه می کرد... بی خبر از اینکه شاید دیگر هرگز صمیم یک بار دیگر در تیرگی پنجره های اتاقش به خود 

نگاه نکند نسیم دیگر نمی توانست در ان اتاق بماند با بغض بیرون رفت نجیبه خانم برای بدرقه اش رفت به سالمت 

ا تاسف به پدر و مادرش انداخت و گفت خداحافظ نجیبه خانم ایرج همچنان اطراف تلفن نسیم خانم نسیم نگاهی ب

قدم می زد و با خود زمزمه می کرد زنگ می زنند....باید بزنند....هفت مرد سیاهپوش اطراف راد ایستاده بودند امیر 

بهشون زنگ بزنید اقای اریان که جوان ترین و عجول ترین انها بود نگاهی به ساعتش انداخت و گفت نمی خواهید 

پور ؟ راد فنجان قهوه اش را از دست خدمتکار گرفت نه این اواخر زیاد زنگ زدم بذار یه کم اقای مهرزاده دلش 

برای ما تنگ بشه راد قهوه اش را مزه مزه کرد بلند شد ایستاد و گفت بفرمائید بنشینید اقایون و همین طور که 

گاه کرد با هر هفت نفر قبال کار انجام داده بود و ان ها را می شناخت به هر هفت نفر ایستاده بود به تک تک شان ن

هم در زمانی که به شدت احتیاج داشتند کمکی کرده بود عموما کمک های مالی اما به امیرخون داده بود یکبار که 

ی پدر بود به کارکنانت پول امیر از تصادف شدیدی جان به در برده بود و به خون احتیاج داشت این توصیه قدیم

خوبی بده و کاری کن که اون ها در یک مورد شدیدا به تو مدیون باشند این طوری می تونی توی سخت ترین شرایط 

روی وفاداری شون حساب کنی راد روی وفاداری شان حساب می کرد؟ در دل پوزخندی زد البته که نه اما روی 

راد می ترسیدند و تاوقتی می ترسیدند خیانت نمی کردند.با این حال راد ترس شان؟ می شد روی این حساب کرد از 

سال ها پیش از زندگی اموخته بود که هرگز به کسی اعتماد نکند و هرگز روی چیزی حساب نکند حتی روی ترس 

ر بچه است دیگران قهوه اش را تا ته سر کشید و نگاه دیگری به جمع انداخت احمد اقا اسلحه می اره براتون یه دخت

بعید می دونم جرات فرارداشته باشه بااین حال اگه بیرون دیدینش با اسلحه تهدید می کنید امیر همین طور که راد 

را در حین قدم زدن نگاه می کرد پرسید و بزنیم ؟ تهدید کنید می ایسته به احتمال زیاد حتی با دیدن شما هم می 

؟ بزنیم؟ نزنید خیلی ساده برین بگیرینش اون یه دختر بچه بیشتر نیست ایسته احتیاجی به تهدید نیست اگه نایستاد

و مااینجا تودل جنگل هستیم اما اگه کسی بر فرض محال اینجا رو پیدا کرد و برای بردنش اومد بزنیدش همین که 

خروجی دیدید یک لحظه تردید و مکث اون شمار ورمیزنه روشنه؟ بعد راد هر هفت نفر را در قسمت های مختلف 

 گفت شوند پراکنده اینکه از قبل و گرفت نظر در ساختمان مامور کرد و دونفررا روهم برای دیزنی جاده از باالی بنا
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 سالن در راد شدند متفرق و پور اریان اقای بله گفتن زیرلب همه یادتونه؟ گفتم هم قبال اد نمی خوشم زدن چرت از

های تلخ و شیرینی که در ان خانه گذرانده بود ذهنش را فراگرفت...  لحظه از موجی ماند تنها قدیمی ویالی بزرگ

لحظه هایی که حتی شیرین ترین شان به تلخی چیزهایی که بعد از ان اتفاق افتاد بود زهرالود بود....صمیم غلتی زد و 

چهره  موهایش راروی بالش انداخت. خواب بدی دیده بود...در خواب مردی سیاه پوش که نقاب سیاهی هم به

داشت از باالی دیوارقدیمی باغ اورابا خودش برد. از به یادآوردن این صحنه قلبش به تپش افتاد با خودش زمزمه 

کرد چه خواب بدی و چشم هایش را بازکرد. اما به جای سقف پرنقش و رنگ اتاقش سقف سفید و غریبی را دید 

د؟ صمیم با وحشت نگاهی به اطراف انداخت باخود زمزمه دوباره پلک زد اما بازهمان تصویر بود یعنی هنوز خواب بو

کرداینجا اتاق من نیست بلند شد و اشفته و هراسیده اتاق را طی کرد.اتاق هیچ پنجره ای نداشت صمیم نمی دانست 

 شب است یا روز سعی کرد در را بازکند اما به شکل عجیبی قفل بود ... با وحشت به در کوبید اما هیچ صدایی نشنید.

با درماندگی دورخودش چرخید همه چیز مثل یک کابوس بود صمیم در دلش نالید خدایا چرابیدار نمی شم ؟ و با 

تمام وجود فریاد زد کمک کمکم کنید کسی اینجا نیست؟ اما بیدارنشد و جوابی هم نشنید اتاق فضایی کامال شبیه 

ید به خودش روحیه می داد خیلی خب باید زندان داشت . صمیم روی تخت نشست و اشک هایش را پاک کرد. با

اروم باشم و سعی کنم یادم بیاد قبل از اینکه بخوابم کجا بودم؟ صمیم نگاهی به لباس خوابش انداخت نمی توانست 

بفهمد ...چگونه با لباس خواب اینجا امده بود ؟ اینجا کجا بود؟ به پاهای برهنه اش نگاه کرد....پابرهنه تا اینجا 

ش هام کو؟ ناگهان در اوردن کفش هایش را به یاد اورد.... و باغ باران خورده را...علف های خیس چهره اومدم؟ کف

بی لبخند مادربزرگ ....دیوار ته باغ و مرد سیاه پوش نقاب دار...صمیم از وحشت به گلویش چنگ زد خواب نبود 

ی اورد و صدای گذشتن سریع ماشین خدایا خواب نبود.... صمیم صحنه های گنگی از نورهای جاده به یاد م

ها...سوارشدنش براسب رابه یاد می اورد و با بغض فریاد زد اینجا خیلی از خونه دوره....منو دزدیدندر همین لحظه 

راد وارد شد و گفت خداروشکر من دیشب هرچی سعی کردم نتونستم شما رو متوجه این نکته کنکوری کنم که شما 

ور که اشک از چشمهایش جاری بود بی هیچ حرفی به راد نگاه می کرد صدای راد در دزدیده شدین صمیم همین ط

سرش می پیچید کاری می کنم که پدرتون خودشون مشتاقانه زنگ بزنند راد چند قدم در اتاق برداشت و با 

نجره تون خونسردی گفت اینجا یه سرویس بهداشتی هست چیزی هم اگه الزم داشتید از احمد اقا بخواین و لطفا ح

روزیاد خسته نکنید حتی اگه کسی پشت این دیوار باشه صداتون رو نمی شنوه به هر حال هرچند توشرایطی غریب 

شما مهمان به حساب می ایید اینجا امنیت شما تحت مسئولیت منه الزم نیست نگران چیزی باشید. صمیم با استیصال 

می دم جواب این سوال رو ندونید سوال بعدی؟ صمیم با پرسید اینجا کجاست؟ راد با نزاکت جواب داد ترجیح 

عصبانیت گفت چرا منو اوردی اینجا؟ این اواخر پدرتون خیلی کم لطف شده بود گفتم شما روبیارم اینجا بلکه برای 

بردن شما هم که شده سری به ما بزنند صمیم اشک هایش را پاک کرد اختالفتون با پدرم ربطی به من نداره و 

زرگی مرتکب شدی وقتی پلیس منو پیدا کنه ...برای اینکه پلیس تورو پیدا کنه دختر کوچولو باید دنبال تو توجرم ب

بگرده برای اینکه دنبال تو بگرده باید بدونه تو گم شدی درحالی که پلیس نمی دونه تو گم شدی و من فکر نمی کنم 

تو که می دونی اقای مهرزاده عزیز اون جنس ها رو  پدرت انقدر احمق باشه که پای پلیس رو به این ماجرا بکشونه

ازطریق گمرک وارد نمی کنه صمیم داد زد کارهای بابام به من ربطی نداره من چندروزدیگه کنکوردارم می فهمی؟ 

واقعا معذرت می خوام من باید در مورد زمان دزدیدن تون با شما مشورت می کردم مثال همین مسئله کنکور اصال در 

 بود......نظرم ن
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صمیم با گریه به راد حمله ور شد و همین طور که به سینه اش مشت می زد گفت تو فکر کردی می تونی همه چیزو 

مسخره کنی؟ تو حق نداری با من این کاروبکنی من یه سال تمام درس خوندم می فهمی؟ تو نمی تونی این طوری با 

و سعی کرد اورا ارام کند اما صمیم همچنان دست و چا می زد سرنوشت من بازی کنی. راد دستهای صمیم را گرفت 

ولم کن وحشی امازونی حیوون وحشی بیشرف...راد صمیم را به زور روی تخت نشاند صورتش را به طرف 

خودگرفت گفت توراست می گی من یه وحشی امازونی ام و دختر بچه های بی ادب رو می خورم صمیم سرش را 

ر بچه ام توچی هستی قهرمانی که زورش به دختر بچه ها میرسه کسی که برای رسیدن به عقب کشید که من یه دخت

چیزی که می خواد حاضره یه دختربچه رو که حتی از موضوع خبر نداره قربانی کنه صمیم پوزخند زد و گفت یه 

زحمت یه نفرو  جنتلمن واقعی که برای این کارش با نزاکت عذرخواهی می کنه و با بغض گفت ازاینکه یک سال

شاید هم تمام اینده اش روبه باد داده راد با بی تفاوتی عق ایستاد و گفت من شاید اون قدر که شما انتظار دارید 

جنتلمن نباشم بابت این هم با نزاکت عذرخواهی می کنم اما به همین دلیل توباید بیشتر مواظب خودت باشی کوچولو 

نبرده اونم توهمچین موقعیتی زیاد عصبانی نکنی صمیم با غرور سرش را بهتره ادمی رو که بویی از جوانمردی 

باالگرفت توهیچ کاری نمی تونی بکنی خیلی زود پدرم منو از اینجا نجات می ده و حساب توروهم کف دستت می 

 ذاره راد بازوی صمیم راگرفت و اورا به طرف خودش کشید و بالحنی سرد که صمیم را می ترساند گفت کسی که

تورو از خونه خودت می دزده بعداز اون تقریبا هرکاری بخواد می تونه با تو بکنه مخصوصا اگه نه جنتلمن باشه و نه 

ترسو صمیم با وحشت عقب کشید و گوشه تخت کز کرد احساس می کرد وجودش از اضطراب تحلیل می رود راد 

چی بود اهان بله بی شرف این جانور وحشی امازونی  گفت با این حال این ادم در واقع این جانور وحشی امازونی دیگه

بی شرف از سر تفریح و تفنن می خواد ادای ادم های باشرف رو دربیاره بنابراین تاوقتی که مثل یه مهمان رفتار کنید 

 با شما مثل یه میهمان رفتار خواهد شد و همون طور که گفتم امنیت شما تحت مسئولیت منه و بعد از اتاق خارج شد

صمیم مبهوت و درمانده به دری که قفل شد نگاه کرد...احساس اینکه هیچکاری نمی تواند بکند اضطراب اسیربودن 

در چنگ دیوانه ای که هیچ چیز برایش اهمیتی ندارد صمیم را فلج کرده بود اگر این دیوانه از اینکه ادای ادم های 

دادن به افکار پریشانش را نداشت....باصدای بازشدن قفل  باشرف را دربیاورد خسته شود ؟ صمیم دیگر یارای ادامه

در صمیم نیم خیز شد خدمتکار سینی صبحانه به دست واردشد و با دیدن پلکهای صورتی رنگ صمیم گفت ای بابا 

شما زن ها هم که شلنگ به چشمهاتون وصل کردید حاال مگه چی شده خانم جان؟ و بعد سینی را روی تخت گذاشت 

اینکه به چهره خدمتکار نگاه کند گفت نمی خورم ببرینش .میل خودتونه ولی بهتره به زبان خوش  صمیم بدون

بخورید اقا به این خونه که می ان زیاد اخالق درست و حسابی ندارندها البته اقا هیچ وقت اخالق درست حسابی ندارن 

واقعا نمی ترسید ؟ خوش به حالتون خانم  .من از اون اقاتون نمی ترسم چیزی میل ندارم خدمتکار با تعجب پرسید

من که با این سن و سال اقا که منو صدا میزنن موبه تنم سیخ می شه عجب دلی دارید. صمیم با بی اعتنایی صورتش را 

برگرداند و احمد اقا هم از روی ناچاری سینی غذا را برداشت و از اتاق بیرون رفت ده دقیقه طول نکشید که راد 

واردشد و سینی را با شدت گذاشت روی میزکنار تخت من با این همه دردسر باید به صبحانه توهم  سینی به دست

رسیدگی کنم؟ صمیم پوزخند زد ببخشید من نمی دونستم چند نفر دیگه روهم دزدیدین اصال شما می فرمودین من 

ست به سینه صمیم را نگاه کرد خودم با پای خودم می اومدم شما به زحمت نمی افتادین با این همه دردسر راد د

دختر بچه ها همه شون اینقدر بلبل زبونند؟ قبل از اینکه صمیم جواب بدهد احمد اقا گفت من که از اول گفتم بچه 
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دزدی همش دردسر اقا راد برگشت و باسردی گفت احمداقا توچرا نمی ری به کارت برسی؟ چشم الساعه رفتم 

ا تماشا کرد و از روی تخت بلند شد و گوشه دیوار ایستاد راد برای چه احمد اقا صمیم با بهت و ترس رفتن احمداقا ر

را دست به سر کرده بود ؟ راد با یک نگاه به چهره صمیم متوجه ترس اوشد اما با بیتفاوتی گفت خب خانم کوچولو 

نکه تواین اضطراب و برای چی صبحونشون رو نمیخورن ؟ برای اینکه معلوم نیست چی تو غذا ریخته باشن برای ای

ناراحتی یه لقمه از گلوم پائین نمی ره. و مهمتر از همه این ها برای اینکه به شما ربطی نداره راد همین طور که به 

صمیم نزدیک می شد با لحن تهدید امیزی گفت اشتباه می کنی این موضوع از جهاتی به من مربوط میشه من فکر 

تو بامن معامله ای بکنه صمیم از ترس خودش را به دیوار چسبانده بود و با نمی کنم پدرت حاضر باشه سر جنازه 

نزدیک شدن راد بغض کرد راد صمیم را به زور تا لبه تخت اورد بعدمیز را کشید جلو و در حالی که به چشم های 

اگه بخوام خیس صمیم خیره شده بود گفت بخور من اگه بخوام بی هوشت کنم مثل دفعه پیش مستقیم عمل می کنم 

اینو به خوردت بدم هم همین طور و بعد از اتاق بیرون رفت صمیم به سینی صبحانه نگاه کرد یک لحظه سینی ای که 

نجیبه خانم برایش اورده بود را به یاد اورد و خنده ها و شوخی هایشان را با نسیم ایا بار دیگر انقدر اسوده و 

حالی بود خانواده اش ؟ احساس می کرد مدت هاست که پدرش را خوشبخت با نسیم می خندد؟ نسیم االن در چه 

ندیده است کی برای بردن او می ایند؟ صمیم با بغض به کنکور فکرکرد معماری و با اضطراب از خود پرسید یعنی به 

کنکور می رسم؟ چه ارزوهای نزدیکی برای همیشه از دفتر زندگیش محو می شدند....اقای ایرج مهرزداده؟ خودم 

هستم اقای اریان پور یه پیام براتون داشتن دخترتون همون طور که احتماال می دونید برای چندروزی مهمان ایشون 

هستند. اقای اریان پور گفتن قبل از اینکه برای بردن شون تشریف بیارید جنس هاروهم اگر زحمتی نیست تحویل 

دین اقای مهرزاده هنوز حرف من تموم نشده شما که نمی انبار ایشون بدید. اگه یه مو از سره دخترم کم....اجازه ب

روز برقراره اقای  81ساعت دیگه هم برای این تماس منتظر بمونید؟ این شرایطی که عرض کردم برای  72خواین

روز برگشتن دخترتون رو نمی تونن تضمین کنن در ضمن اقای اریان پور سالم  81اریان پور گفتند بعد از 

با عصبانیت فریاد زد الو اما تلفن قطع شده بود.خانم خانم بلند شید صمیم چشم هایش را بازکرد و  رسوندن.الو؟ایرج

چند لحظه خیره به احمد اقا نگاه کرد که سینی راروی میز گذاشت و سعی کرد با لحن جدی بگوید خانم صبح من 

ا این دفعه پارتی بازی نمی کنم ها پاشید اومدم سینی صبحانه رو بردم که اقا نیان ببینن دوباره جنگ و بحث بشه ام

غذاتون رو بخورین صمیم نگاهی به ظرف غذا انداخت نای حرف زدن نداشت سینی غذا راروی پاهایش گذاشت و با 

مظلومت پرسید ساعت چنده احمداقا ؟داره شب میشه؟احمد اقا از اینکه صمیم اورا با اسم مخاطب قرارداده بود 

داره غروب میشه خانم کوچولو بخواین براتون ساعت می ارم ولی نباشه بهتره به ساعت  خوشحال شد خندید و گفت

که نگاه کنی نمی گذره جانم صمیم اه کشید اینجا چرا پنجره نداره احمد اقا؟ اینجا اتاق مخفیه دختر جان از بیرون 

ر سرش را باال گرفت فقط اصال معلوم نیست که اینجا هم اتاقی هست درش هم جزئی از دیواره و بعد با غرو

خودمون می دونیم درش کجاست و چه جوری بازمیشه صمیم که از این حرف احمداقا عصبانی شده بود گفت خوش 

به حال تون چه سعادتی شما که این همه تکنولوژی تون باالست درسرویس بهداشتی تون چرا بسته نمی شه؟ احمد 

هم خیلی ایراد می گیریدها دختر خانم تواین اتاق که غیر شما  اقا باژست کسی حرف می زد که مالک بناست شما

کسی نیست اینجا خیلی وقت بود که استفاده نمی شد....صمیم زیرلبی غرلند کرد غذاتون هم بی نمکه به جای احمد 

به راد اقا راد جواب داد واقعا ببخشید به مدیر هتل می گم سراشپز رو اخراج کنند صمیم دست از غذاخوردن کشید و 

نگاه کرد راد بی توجه به صمیم روبه احمداقا گفت ببین بچه ها چی الزم دارن به امی هم بگو توسالن باشه کارش 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تو میگریزم از 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

3 2  

 

دارم احمد اقا سریع گفت بله اقا و از اتاق خارج شد راد کمی در اتاق قدم زد و به لکه بزرگ اشک روی بالش نگاهی 

یه مدت اینجا نگه می دارم یه دم و دستگاه مختصری هم برای  انداخت اگه پدرت جنس هارو تحویل نداد شما رو

ابغوره گیری می اریم بعد یه مدت با فروش ابغوره ها ضرری رو که پدرت بهمون زد جبران می کنیم خوبه؟ صمیم 

مستقیم به چشمهای راد نگاه کرد و گفت خودتون هم مثل غذاتون بی نمک اید راد دست به جیب بلند خندید صمیم 

دهانش را قورت داد و مبهوت به راد نگاه کرد احساس می کرد با دیوانه ای طرف است که هیچ کدام از  اب

رفتارهایش را نمی تواند پیش بینی کند . راد بعد از لحظه ای ارام شد و با لبخند صمیم را نگاه کرد عوضش توخیلی 

تیره استین های پیرهنش را تا ارنج تا زده بود و بامزه ای کوچولو پیراهن مردانه کرم رنگی پوشیده بود با شلوار 

ساعدهای عضالنی و پررگ تیره اش با سفیدی لباس تضاد عجیبی به وجود می اورد . صمیم با خود فکر کرد چه 

دستهای زشتی راد گفت گفتم با پدرتون تماس بگیرن امیدوارم تا چندروز دیگه هم مسئله حل اگر هم بد می گذره 

غذا یا من باید ببخشید در ضمن حتما دیدی اگه بخواید دوش بگیرید یه دوش دستی تو سرویس  اعم از بینمکیه

بهداشتی هست و بعد از اتاق بیرون رفت. صمیم اه کشید و برای چندمین بار در دیوارها دنبال پنجره گشت احساس 

اد اریان پورمی خواست و برنامه می کرد پنجه سیاهی به قلبش چنگ می زند نگران بود اگر همه چیز همان طور که ر

ریزی کرده بود پیش نمی رفت؟ در ان صورت هم تا این حد با نزاکت و با فاصله باقی می ماند؟ برای اولین بار فکر 

فرار ذهن صمیم را به خودش مشغول کرده بود باخودش فکر کرد به هر حال چیزی برای از دست دادن ندارم یا 

ن جا...نمی تونن به من اسیبی بزنن می خوان سر من معامله کنن اما چه طور می موفق میشم یا بر میگردم همی

توانست فرار کند صمیم نمی دانست ان عمارت کجاست؟چه قدر از جاده اصلی دور است ...اسب را درنیمه شب 

برگردد. صمیم جنگل به یاد اوردو با خودش گفت حتما خیلی دوره اما اگر با اسب امده حتما می توانست با اسب هم 

تصمیم گرفت از این به بعد مالیم تر رفتار کند با خودش فکر کرد این طوری اون ها کم تدبیر تر می شن اما اصطبل 

کجا بود ؟ بچه ها که راد از انها حرف می زد چند نفر بودن با ناامیدی سرش را به دیوار تکیه داد با خود زمزمه کرد 

م و هیچ امکانی برای فرار ندارم و باز هم اسمان زیبای چشمانش ابی شد....مهشید احمقانه است ...حتی نمی دونم کجا

مسکن و لیوان اب را ازسینی برداشت و به نجیبه خانم گفت به رضا بگو بره لباس منو از مزون تحویل بگیره بگو 

مزون فهمیمه جان لباس مواظب باشه موقع اوردن اتوی لباس روبه هم نریزه و بعد رو به نسیم کرد و گفت تو توی 

نداشتی؟ نسیم چند لحظه به مادرش نگاه کرد مامان تو االن تواین موقعیت واقعا می تونی به لباست تومزون فهیمه 

جان فکر کنی؟ من به خاطر این می گم که فهیمه جان فکر نکنه به خاطر پولش نمی ریم دنبال لباس ها به هر حال 

بلندی کشید و به گوشه دوری از سالن نگاه کرد که پدر و همسرش در ان  هرچیزی ادابی داره عزیزم نسیم اه

مشغول صحبت بودند مهرزاده اخم کرده بود و مرتب در کشویی گوشی موبایلش را باز و بسته می کرد .فرشید به 

ید جلو خم شده بود با جدید و شمرده چیزهایی را می گفت نسیم دلش میخواست داد بزند به جای حرف زند پاش

کاری بکنید که مادرش رشته افکارش راپاره کرد توهم یک کم به خودت برست لزومی نداره این قدر اشفته و بدون 

ارایش این ور و اون ور بگردی خوب نیست عزیزم نسیم ترجیح داد جوابی ندهد و بلند شد تاقدمی در باغ بزند باغ 

روی چمن ها نسیم برق چیزی را روی زمین دید دوال شد و بازی های کودکانه شان با صمیم باغ دویدن های پابرهنه 

از پس اشکهایش به گل سر کوچک صمیم نگاه کرد نسیم دستی به پروانه کوچک پرنگین کشید و باخود زمزمه کرد 

صمیم کجائی؟ کیلومترها دورتر صمیم گل سرش را از موهایش برداشت و دست انداخت به سمت دیگر سرش 

زروی تخت بلند شد و مالفه ها را بلند کرد ان ها را تکان داد و زمین را نگاه کرد اما پروانه دومی را پیدا نکرد ا
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کوچک نبود صمیم به پروانه ای که در دستش بود نگاه کرد و مایوسانه گفت خواهر کوچولوت گم شده 

که معلوم نیست  کجاست؟فرشید عقب کشید و با تاکید گفت برید یه چک بدین دست شون صمیم روبیارید جنس ها

کی بیاد مهرزاده با تشویش گفت نمی شه بهشون اطمینان کرد چک رو به اجرا گذاشتن چی کار کنیم؟ پای پلیس و 

دادگاه به این جریان بکشهکار برای همیشه خوابیده خودمن هم معلوم نیست چندسال بخوابم .جسارت نباشه البته 

م یهروز دوروز نیست که معلوم نیست جنس ها کی برسه .پول هم خودتون بهتر می دونید...من به خاطر صمیم گفت

یه تومت دوتومن نیست فرشید چک ده صفری من با چه ضمانتی بدم دست دشمنم؟ فرشید ساکت شد و به مهشید 

نگاه کرد که کمی دورتر با تلفن مشغول خوش و بش بود نظره لطف شماست حمیراجان به پای خوش سلیقگی شما 

.فرشید اه بلندی کشید و به نجیبه خانم گفت نسیم کجاست؟ بگید حاضر شه مارفع زحمت کنیم ایرج که نمی رسه..

چنان غرق در افکار خودبود که فراموش کرد مثل همیشه به شوخی بگوید بمونید فرشید پیرها دوست ندارند تنها 

ی نگاه می کرد عادت داشت قبل باشن نمی دونستی؟صمیم مردد در چهارچوب در توالت ایستاده بود و به دوش دست

از خواب حتما دوش بگیرد واز طرفی احساس می کردیک حمام کمی اعصابش را ارامتر خواهد کرد اما به وسیله ای 

احتیاج داشت تا از پشت در را بسته نگه دارد یک طرف ذهنش مدام می گفت احمد اقا شام رو که اورد دیگه کسی 

اد شاید کسی بیاد صمیم با استیصال فکر کرد انقدر که وقت تلف کردم تااالن نمی اد طرف دیگه فورا جواب می د

دوش گرفته بودم تموم شده بود. طرف دیگه کسی نمیاد سریع تاکید کرد فرضا که امشب هم همین طوری خوابیدی 

وی تخت فردا چی؟ نمی خوای که از کثیفی گند بزنی ؟ صمیم با ناچاری لباسش را دراورد و ان رادردسترسش ر

گذاشت و در حالی که بایک دست درانگه داشته بود با دست دیگر دوش را به سمت خود کشید و با به یادآوردن 

جکوزی زیبایش اه کشید و زیر لب غرلند کرد الحق که این حموم در شان پرنسس هاست.راد وارد اتاق شد و وقتی 

به اطراف نگاه کرد باصدای شرشر اب برگشت و  صمیم را در جای همیشگی اش کز کرده روی تخت ندید با تعجب

نگاهی به در توالت انداخت تصمیم گرفت نیم ساعت بعد برگردد که صمیم اهسته گوشه دررابازکرد و ساعدش را 

بیرون اورد تااز لبه تخت لباسش را بردارد اما لباس حریرش از لبه تخت سرخورده بود و کامال از دسترس صمیم 

اس را برداشت و ان را به دست صمیم داد اما صمیم که به دلیل صدای اب حتی صدای امدن راد دورشده بود. رادلب

راهم نشنیده بود از تماس دستهای مردانه شوکه شد و دستش را کشید و در عین حال به شدت دررابست . انگشت 

نگرانی پشت در ایستاد چی های دستش زیر ضربه شدید در بین چهارچوب در ماند ... با صدای فریاد صمیم راد با 

شد صمیم؟ صمیم احساس کرد از درد فلج شده است چشم هایش سیاهی میرفت و احساس ضعف می کردبه در 

تکیه داد و لباسش را پوشید راد از پشت در با نگرانی صدا زد صمیم ؟ صمیم که یارای جواب دادن نداشت اهسته 

سرت می خوره به کاشی ها.... بیا بیرون صمیم با بغض به لباسش  نالید می شه بری بیرون؟ امکان داره از حال بری

که خیس شده و به بدنش چسبیده بود نگاه کرد. از اینکه با این وضعیت جلوی راد ظاهر شود خجالت می کشید راد 

یع از پشت در فریاد زد بازمیکنی یا به زور بازکنم؟ صمیم از ترس اینکه از حال برود برگشت و تصمیم گرفت سر

خودش را به مالفه های تخت برساند اما هنوز کامال در را باز نکرده بود که چشمانش سیاهی رفت و اگر راد به موقع 

نرسیده بود با سرروی کاشی ها می فاتاد راد صمیم را به روی تخت رساند مالفه ای دوربدنش پیچید و سریع شماره 

ه و اب قند به دست واردشد و با دستپاچگی پرسید زیر شکنجه بی احمد اقا را گرفت....احمد اقا جعبه کمک های اولی

هوش شد اقا؟ راد نگاه غضبناکی به خدمتکارش انداخت و سر صمیم را بلند کرد و صورتش را تکان داد 

صمیم...صمیم... صمیم صدای راد را می شنید اما نای جواب دادن نداشت رادلیوان اب قند را نزدیک دهانش برد و 
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رو بخور اما صمیم هیچ واکنشی نشان نداد...احمد خواب الوده پرسید مرداقا؟ راد فریاد زد احمدمثل اینکه  گفت این

اول باید تورو به هوش بیارم.من که چیزی نگفتم اقا مرده باشه هم فدای سرتون راد اب قند را در حلق صمیم می 

ی حیف بود اقا کاش نمی کشتین راد تصمیم گرفت ریخت احمد اقا نگاه پدرانه ای به صمیم انداخت باحسرت گفت ول

در فرصت مناسب درس مناسبی به احمد بدهد و پرسید شام خورده بود این؟ بله البته این دفعه غر زد که نمکش 

زیاده راد بی توجه به خوشمزگی های احمد اقابه ارامی اب قند را در دهان صمیم می ریخت صمیم بعد از چند لحظه 

د ناله خفیفی کرد و چهره اش از درد انگشتانش منقبض شد راد دست صمیم را بلند کرد و نگاهی به کمی به خود ام

ان انداخت احمد با دیدن انگشتان صمیم چهره در هم کشید و زیرلب زمزمه کرد دختر بیچاره اما راد با خونسردی 

ید اقا؟ حتما شما گفتین سرمون شلوغه گفت امیدوارم فقط گرفته گی باشه بااین شدتی که این دروکوبید .خودش کوب

خواسته به ما زحمت نده خودش خودش روشکنجه کرده راد که این بار واقعا خنده اش گرفته بود روبه صمیم کرد و 

گفت دست شما درد نکنه واقعا شرمندمون کردید کاش همه گروگان ها به اندازه شما فهمیده بودن اما صمیم فقط 

نگاه می کرد... راد با جدیت گفت دعا کن استخوونش نشکسته باشه خیلی درد داری؟ اشک می ریخت و به دستش 

صمیم ارام پلک زد راد دستش را پانسمان کرد و قرص خواب اور و مسکن قوی به او داد صمیم بدون هیچ مقاومتی 

یدار کرد و به صمیم فقط نگاه کرد راد بعد از تمام کردن پانسمان صمیم احمد اقا را که روی صندلی چرت می زد ب

گفت اومده بودم زنگ بزنم با پدرت صحبت کنی باشه برای یه وقت دیگه االن بخواب و بعد رفت.من دوبار اومدم 

خواب بودی دختر خانم سحر خیز نیستی ها صمیم لبخند زیبایی زد و به ارامی روی تخت نشست احتماال مال مسکن 

ا؟ درد میکنه احمد اقا مسکن می ارین برام احمد اقا سینی صبحانه را هاست خوابم رو سنگین کرده دستت چطوره باب

روی میز گذاشت و گفت اوردم بعد صبحانه بخور صمیم نگاهی به صورت احمد اقا انداخت و گفت احمد اقا شما 

پور رو  خیلی با من خوب رفتار کردین خیلی مرد خوبی هستین نمی دونم چرا برای این ادم کار می کنید. اقای اریان

می گی؟ اونم مرده خوبیه دختر جان همین سر صبح سفارش تون روبه من کردن گفتن هرچی الزم داشتین براتون 

بیارم گاهی این طور پیش می اد ادم ها باهم چی می افتن . حاال هم که چیزی نشده انشااهلل باابت می اد دنبالت به 

وبی یاد می کنی.ساعت ها نمی گذشتند .... هر ساعت برای سالمت با هم میرین از ما هم همیشه همین طور به خ

صمیم مثل یک سال بود با هروزش باد با هر صدایی در طبقه باال بی حرکت می نشست وبا اضطراب به در به دیوارها 

و سقف نگاه می کرد مثل پروانه ای بهاری بود که دست بی رحم بادی ناغافل اورا ربود و در جعبه ای حبس کرده 

ت .صمیم از اتفاقهای دیگری می ترسید ....از نحسی دیگر... از پنجه تاریکی که قلبش را می فشرد....می ترسید اس

باردیگر ان خانه ارامش ها و سفیدی های کودکانه اش را نبیند.با صدای در صمیم بلند شد و کنار تخت ایستاد کسی 

ومدن؟ یعنی پدر به پلیس خبرداده بود ؟ شاید روی دیوار به در می زد امیدی در دل صمیم زنده شد یعنی دنبال من ا

دنبال در می گشتند صمیم احساس کرد از خوشحالی پرواز خواهد کرد . دوید و با تمام توانش به دیوار کوبید من 

اینجام من اینجام صدای منو می شنوید؟ کسی باز هم به در می زد...یعنی نمی شنیدند؟ صمیم بازهم به دیوار می 

بید کسی صدای منو می شنوه؟ باالخره در باز شد صمیم با هیجان و خوشحالی به سمت در دوید اما با دیدن راد کو

سعی کرد بایستد اما کنترلش را از دست داد و با سر به جلو پرت شد . راد صمیم را گرفت و اورااز خود دور کرد 

نیت عقب کشید من فکر کردم فکرکردی شاهزاده خانم شما چرا چای نخورده دختر خاله می شید ؟ صمیم با عصبا

رویاهات اومده نجاتت بده ؟ اون مال قصه هاست کوچولو درزدم که اگه توموقعیت نامناسبی هستی مزاحم نباشم به 

احمد هم گفتم سه بار دربزنه صمیم پوزخند زد بی خود سعی نکنید نقش یه ادم جنتلمن رو بازی کنید هیچ بهتون 
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هم بی خود سعی نکنید نقش زیبای خفته رو بازی کنید همون طور که می بینید نه زیبائید و نه متاسفانه نمی اد ...شما 

خفته. البته انتظار نداشتم موجودی مثل شما بتونه زیبائی را درک کنه راد به حالت تهدید امیزی جلو امد و گفت مثال 

ترسش را پشت لبخندی پنهان کند این چیه  من چه طور موجودی ام؟ صمیم یک قدم عقب رفت اما سعی میکرد

مثال؟ خشم اژدها؟ راد بازهم جلوتر امد یه سوال پرسیدم من چه طور موجودی ام؟ صمیم در حالی که سعی می کرد 

نگاهش را از نگاه نافذ راد بدزدد گفت نمی دونم من موجود شناسی نخوندم . بذار بهت یاد بدم درس اول اینکه 

نباید عصبانی کرد یاد گرفتی یا عمال توضیح بدم؟ صمیم با بغض عقب کشید و گفت وقتی بابام  بعضی از موجودات رو

بیاد حسابت رو کف دستت می ذاره راد صمیم را به زور روی تخت نشاند و با عصبانیت گفت بابات اگه بیا بود خیلی 

شد و با دیدن راد و صمیم در ان وقت پش امده بود اروم بشین و دختر عاقلی باشدر همین لحظه احمد اقا وارد

وضعیت با تعجب جلوی در ایستاد راد سرش را از صورت صمیم بلند کرد و گفت احمد تو منو می پائی هرجا می رم 

دنبال من می ای؟ نه واهلل به خدا من شام خانم رو اوردم می خواین برگردم.نمی خواد صحبت ماهم تموم شده بود 

د اقا نمی خورم احمد اقا با ناراحتی برگشت روبه راد که ازاتاق بیرون می رفت گفت صمیم با بغض گفت ببرینش احم

اقا چی کارش دارین بچه رو؟ قهر می کنه غذا نمی خوره راد برگشت بله؟ هیچی اقا منظورم این بود که بیاین بازم 

ی صمیم گذاشت و گفت دعواش کنید به زور غذابخوره راد با عصبانیت بیرون رفت احمد اقا سینی غذا را جلو

بخورجانم نخوری که جون نداری با اقا جنگ و بحث کنی برات کباب درست کردم.بخورببین نمکش خوبه؟مسکن 

بده احمد اقا هنوز درد می کنه با شکم خالی که نمی شه غذات رو بخوری مسکن هم می دم راستی اقا گفت هرموقع 

ینجا درش بست نداره .باال کجاست احمد اقا؟ باال ویالست جانم خواستی به من بگو ببرمت باال دوش بگیری میگه ا

می دونی همه قبال تابستونا رو می امدن اینجا ...بگم برات اینجا ملک قدیمی و از پدر مانده است .حتی تونبودی من 

ه ادم حسابی جوان بودم عروسی خانم و اقا هم همین جا بود .چه عروسی ای بود اون سالن بزرگ باال پر از مهمان هم

ها اون هم ادم حسابی های اون موقع .کدوم موقع احمد اقا؟ مگه چند سال گذشته غذات رو بخور بگم سی سال 

گذشته دختر اهان پدر راد رو می گی ؟ من فکر کردم عروسی خودش رو می گی . ها عروسی خودش هم اینجا بود 

بود ؟ خودش که بد نبود نه که بعدا بد شد از اولش بد به  ولی نکه بد خاطره ای بود زیاد به یاد نمی اریم .چرا بد

یادمون می اد.بعدا چرا بد شد احمد اقا؟ بد شد دختر جان از بد هم بدتر شد....جنگ و بحث شد بی ابرویی شد بی 

نجابتی شد دختر اخرش هم که مرگ بود همون مرگش خیر بود دختر.... احمد به فکر رفت و اه کشید دیگه جز 

اره ای نبود. راد کشتش ؟ احمد اقا یکدفعه از فکر بیرون امد ها؟ نه دختر جان اقا اینجا نبود زبانم الل حرف مرگ چ

 کشتنش هم بود اقامی گفت بچه رو بذاره زمین بعد می کشمش دور از جونت همین جا حبس بود .

 

 

سش کرده بود؟ اقا گفت بچه بیاید ببرن فاطمه براش غذا می اورد صمیم با وحشت به دیوارها نگاه کرد برای چی حب

بیمارستان بدونن حرومزاده است یا بچه اقاست . اقا گفت بچه که گناهی نداره ولی دور از جونت زن اینجا حبس بود 

می امدیم یک چشمش اشک بود یک چشمش خون خون هیچ حرف نمی زد فقط می گفت بگید منو بکش راحتم 

خت می امد اونم به زنه بچه به شکم برادرهاش می گفتند شوهرش نکرد ما به کنن قفس بی افتابه اینجا دختر س

قبرش می کنیم گناهکار بود اما بنده خدا بود بد زجری دید.... احمد باز به فکر فرورفت و ...خدا از سر تقصیراتش 

ن...چند ماه طول بگذره...صمیم با وحشت پرسید چی شد احمد اقا؟موند اینجا پوسید؟دق کرد؟ طول کشید دختر جا

کشید ...دق به دل شد... یه روز فاطمه امده دیده نیست اینجا تو دستشویی بود رفته برگشته دیده نیست صبرکرده 
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به در زده بی جواب مانده دروشکستیم جنازه اش رو بیرون کشیدیم خن اینجا رو گرفته بود دختر ها می گفتی این 

دم فاطمه بود چند تن دیگه به خاکش کردیم گفتند اینجا شوم بود نمی امدند در قفل نداره از ان روز اقا نبود من بو

همه جاروگرد و غبار و برگ و خار گرفته بود حاال که می گویند کار این جنس هاست که امده اند خدا می دونه امدنم 

پیدا نمی کنن . منم اینجا نگه نمی اد به این اتاق گرده سیاهی به همه جا شیدن انگار ولی چه چاره ؟ اقا گفت اینجا رو 

می داره؟ چه قدر می خواد منو اینجا نگه داره احمد اقا؟ نترس دختر خانم توکه امروز فردا رفتنی هستی غصه نخور... 

منم به حرف کشیدی نگفتم که بترسی جانم پاشم برم دیروقت شد توهم بخواب . صمیم با وحشت گفت نمی شه 

د اقا خندید از چی می ترسی دختر جان؟ باید برم االن اقا می اد باز بدخلقی می کنه ؟ نرید؟ من تنهایی می ترسم احم

می ترسم روحش اینجا باشه احمد اقا می شه شما نرید؟ احمد مردد مانده بود چه جوابی بدهد که موبایلش زنگ زد 

قا یه کم حرف زدیم نمی خواد اختالط بله اقا .کجائی تو احمد؟ من اتاقه پائینم اقا .غذا می ذاری دهنش با قاشق؟ نه ا

کنید بیا باال کارت دارم. من می خوام بیام خانم نمی ذاره. راد خندید احمد زورت به یه دختر بچه نمی رسه؟ گروگان 

گرفته ات؟ احمد خندید نه اقا انقدر هم پیر نشدیم هنوز خانم می ترسه اینجا تنها بمونه من از اون جهت ...اون خانم 

درسته قورت می ده از چیزی هم می ترسه؟ بله اقا می گه تنهائی می ترسه . توبیا باال من درستش می کنم که منو 

.چشم اقا تا احمد تلفن را قطع کرد صمیم گفت چی شد احمد اقا؟ اقا خودشون دارن می ان من با اجازه تون برم .نه 

که دل شیر دارین . بعد از چند دقیقه راد وارد شد و با  احمد اقا صبر کنید بیاد بعد شما برین . ای بابا خانم شما هم

دیدن احمد گفت توکه هنوز اینجائی؟خانم گفتن شما بییایید بعد من برم . تواز خانم دستور میگیری یا از من ؟ از 

دست به  شما اقا این چه حرفیه... برو به کارهای باال برس احمد سینی غذا را برداشت و سریع از اتاق خارج شد . راد

کمر پرسید موضوع چیه؟ من دیگه نمی خوام تواین اتاق باشم . توهرشب اگه یه مشکلی به وجود نیاری خوابت نمی 

بره؟ صمیم با عصبانیت تکرارکرد من دیگه نمی تونم تواین اتاق بمونم و بعد با بغض گفت می ترسم... راد پرسید 

کنترل کند دیگه چه اتفاقی باید بیفته تو این اتاق کسی مرده مگه چه اتفاقی افتاده؟ صمیم نمی توانست بغضش را 

خودکشی کرده توی همون توالت نمی تونم شب رو اینجا تنها بمونم راد که حتی طاقت شنیدن کلمه ای در مورد ان 

د اتفاق را نداشت با عصبانیت پرسید تواز کجا می دونی ؟ صمیم از اینکه برای احمد دردسر درست کرده پشیمان ش

این اهمیتی نداره به هر حال می دونم. اینجا اهمیت چیزها رو من تعیین می کنم و دستی به صورتش کشید این دهن 

لقی احمد کار دستمون می ده باالخره ... صمیم انگار صحبت های راد را نمی شنید با اضطراب به در نیمه باز 

خیره شده راد نگاهی به چهره مضطرب صمیم دستشوئی نگاه می کرد احساس می کرد کسی در تاریکی به او 

انداخت و با کالفگی گفت باشه من هم می ام همین جا می مونم صمیم با عصبانیت گفت از توبیشتر از تنهائی می 

ترسم رادر حالی که از کله شقی صمیم در حیرت مانده بود دست به کمر گفت خب پس تنها بمون از اینجا نمی تونم 

ا امن نیست صمیم سرش را باال گرفت و با غرور خاصی گفت از چی می ترسید از به قول خودتون ببرمت باال برای م

یه دختر بچه؟ راد پوزخند زد اون که بله بر منکرش لعنت می ترسیم مخصوصا از یه دختر بچه که با این همه 

ز من بهتره و از اتاق بیرون رفت شجاعت. منوببرید باال راد با بی تفاوتی گفت شب تون به خیر نترسید حتی روح هم ا

و در را از پشت قفل کرد. مدتی ایستاد و به سیاهی جنگل نگاه کرد صدای ساناز بعد از سال ها گویی در سیاهی طنین 

انداخت... راد خواهش می کنم...راد...راد منو ببخش ... راد من نمی تونم اینجا بمونم همه چیز در مقابل چشمانش 

ساناز را از موهایش گرفته بود و روی زمین می کشید اورا بی توجه به التماس هایش به درون اتاق جان می گرفت ... 

انداخته بود ساناز از پاهایش گرفته بود راد منو اینجا تنها نذار راد اورابا لگدی از خود دورکرده و بیرون امده بود و 
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که ساناز را می دید و این اولین بار بود که چنین بی  مثل حاال در را از پشت قفل کرده بود و این اخرین باری بود

رحمانه رفتار می کرد شایدهمه چیز از همان موقع شروع شد...شبی که راد قلبش را که از خشم و خون می تپید 

همین جا پشت این در و برای همیشه خاک کرد و از ان پس به انسانی چنین سنگ دل و سرد تبدیل شد و تنفری 

اق وجودش ریشه دواند....راد برگشت و نگااهی پر از تردید به در انداخت چیزی در درونیش زمزمه کرد سیاه تا اعم

اما ان دختر هیچ گناهی نداره این فقط یه دختر بچه است راد از این دل رحمی خودش تعجب کرد یعنی هنوز هم 

از اشک صمیم گفت می برمت باال ولی به قلبی برای برحم امدن باقی مانده بود؟راد در رابازکرد و روبه چهره پر 

دوشرط صمیم از سرمایی که از بیرون امد بیشتر بین مالفه ها فرورفت و همین طور که زانوبه بغل روی تخت نشسته 

بود بدون اینکه جوابی بدهد به راد نگاه کرد اول اینه قول بدی دردسر درست نکنی من میتونم تورو اینجا نگه دارم 

اعتماد می کنم... هرچند که زندگی به من یاد داده که به زن ها نباید اعتماد کرد صمیم پوزخند زد پس اما دارم بهت 

چرا این کارو می کنی؟ شاید هنوزم درسموخوب یاد نگرفتم. دوم اینکه این شغل شریف ابغوره گیری رو موقتا 

ابغوره بگیری من دیگه چرا این همه به  تعطیل می کنی اگه قراره اینجا هم بشینی اب غوره بگیری باال هم بشینی

خودم زحمت بدم . صمیم که نمی خواست بیشتر از این بحث کند سریع بلند شد و گفت فقط از اینجا بریم وقتی 

صمیم از چهارچوب در رد می شد راد نگاهی با تردید به او انداخت پس شرط هام رو قبول کردی؟ صمیم که از 

سرش را پائین انداخت و با صدایی که به زحمت از گلویش بیرون می امد گفت من که رویارویی با راد وحشت داشت 

کفش ندارم .توهم که هیچی نداری غیر زبون . راد با موبایلش شماره ای گرفت احمد ...برو از اتاق باال اتاق خواب 

های اون رو نمی خوام باال توی کمد یه جفت کفش برای خانم پیدا کن بیار سریع صمیم با دستپاچکی گفت کفش 

بپوشم راد درب گوشیش را بست نترس شب نمی اد کفش هاش رو پس بگیره صمیم با نگرانی به راد نگاه کرد و 

گفت به احمد اقا بگید از کفش های خودش بیاره راد در حالی که نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد گفت احمد 

بی خوب سرکارمون گذاشتی ها احمد دوان دوان امد و یک جفت یه جفت کفش بیشتر نداره اونم توپاشه نصفه ش

کفش پاشنه بلند مخملی را گذاشت جلوی پای صمیم خانم بفرمائید صمیم نگاهی به کفش های مخملی انداخت که 

سبزه سیر بود و یک گل بزرگ کرم رنگ داشت ایناروبپوشم ؟ راد به کالفگی گفت اگه لطف کنید احمد پابهپا شد اقا 

برم؟ باال کار داشتم راد گفت برواحمد ماهم داریم می ایم صمیم از چهارچوب در گرفت و کفش ها را پوشید اما من 

همین که خواست قدم بردارد لغزید.داخل ویال دومرد کنار شومینه نشسته بودند که با دیدن راد بلند شدند و با 

ی کرد که نگاهش با نگاه احمد اقا تالقی کرد خوش تعجب به صمیم نگاه کردند. صمیم با اضطراب به اطراف نگاه م

امدید خانم خیلی صفا اوردید صمیم به سادگی و مهربانی احمد لبخند زد مرسی احمد اقا راد به یکی از ان دونفر گفت 

امیر به بهرامی زنگ زدی؟ امیر در حالی که به صمیم نگاه می کرد گفت بله قرارو تا اخر هفته عقب انداختم گفتند 

خودشون باهاتون تماس می گیرن لیستی که می خواستین هم اینجاست راد گفت باشه صبر کن برمی گردم و صمیم 

را با خود از پله ها باال برد .امیر همین طور ایستاده بود و از پشت سر به صمیم نگاه می کرد صمیم سنگینی نگاهش 

کرد بفرمائید صمیم وارد شد وبا تعجب نگاهی به را احساس می کرد . راد در انتهای کریدور در قدیمی را باز

اطرافش انداخت اتاق خواب بسیار بزرگی بود با میز توالت هفت متریش و اینه بزرگ منبت کاری شده ای که روی 

میز قرار گرفته بود و تخت بزرگ سفید رنگی که طولش حداقل به دوبرابر تخت های معمولی می رسید صمیم به 

به جنگل نگاه کرد و باخود گفت حداقل اینجا هوا و نور هست راد در چهارچوب در ایستاد و به پنجره های بزرگ رو

در کوچکی در گوشه اتاق اشاره کرد اتاقه تعویض لباس بوده قبال احتماال هنوز هم چیزهایی قابل پوشیدن توش پیدا 
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ی صمیم دست به سینه برگشت می کنی لباست رو عوض کن درست نیست اینجا جلوی بچه ها با این لباس بگرد

روبه راد و پرسید لباس چه ایرادی داره؟ اگه اشتباه نکنم لباس خوابه یه لباس مناسب بپوش و بدون اینکه منتظر 

جواب صمیم بماند در را بست و از پشت قفل کرد.صمیم روی لبه تخت نشست یک لنگه کفشش را که در این چند 

ان را باعصبانیت روی زمین انداخت گستاخ نفهم اما خیلی زود اشیا جالب اتاق دقیقه پایش رازده بود از پا کند و 

باعث شدند که صمیم گستاخی گستاخ نفهم را فراموش کند اینه بزرگ افقی وسعت اتاق را دوبرابر نشان می داد و 

میق بلند شد و در ان گوشه های حریر روتختی به ارامی تاب می خوردند صمیم از چهارچوب تخت گرفت و با اهی ع

به تصویر خودش در اینه غبار گرفته نگاه کرد و از خودش می پرسید این روزها کی تموم می شن؟ قفل در چرخید و 

احمد اقا سینی به دست وارد شد براتون شیر گرم اوردم خانم راحت می خوابین صمیم لبخند زد زحمت کشیدید 

وش جان صمیم با تردید نگاهی به احمد انداخت که سینی را احمد اقا دست شما درد نکنه خواهش می کنم خانم ن

روی میزگردی در کنار پنجره می گذاشت احمد اقا این کفش ها مال کی بود؟ ای بابا خانم شما هم که حسابی 

خرافاتی هستین حاال ما یه چیزی گفتیم پائین هم که اقا رو ترش کردن برای من که چرا می ری قصه تعریف می 

های کی بود اینا احمد اقا ؟ نگران نباش کفش های ژاله خانمه مادر اقا قبال اینجا زندگی می کردن بعد  کنی . کفش

رفتند خارج لباس هاشون همین جا موند می دونید که تو خارج لباس های خیلی بهتری هست صمیم لبخند زدمی گم 

ن که چیزی نیست برید اون اتاق رو ببینید این کفش چرا انقدر عجیب و غریبه ؟ بله خانم مداون موقع است... ای

پرلباس های قدیمیه فکرنکنید سلیقه ما این طور بوده است توعجله بودم هرکدوم بهدستم رفت برداشتم بعد نگی 

احمد اقا بد سلیقه بود صمیم لبخند زد اما احمد از یاداوری خاطره تلخی چهره اش را درهم کشید وسائل ساناز خانم 

وردادن همه رو سوزوندیم و بعد گویی که حضور صمیم را فراموش کرده باشد در فکر فرورفت...اما با رو که اقا دست

صدای زنگ موبایلش از جا پرید الو بله من امدم برای خانم شیر بیارم نه اقا خاطره تعریف نمی کنم بله اقا شما 

...کجا شما انبار پشتی هستین؟چشم اقا الساعه  فرموده بودید ولی چشم اقا چشم دیگه بدون اجازه شما نمی ام بله اقا

و بعد گوشی را قطع کرد و گفت اقا غضبناک شدن باز صمیم از کله غضبناک خنده اش گرفت اما احمد با دستپاچگی 

از اتاق خارج شد و دررا پشت سرش قفل کرد.صمیم با احتیاط به سمت درب کوچک گوشه اتاق رفت در با ناله 

م کلید غبارگرفته را زد ناگهان چند قفسه از لباس کیف و کفش جلوی چشمانش ظاهر شدند. خفیفی باز شدو صمی

صمیم بی اختیار از هیجان لبخند زد مثل اینبود که سوار ماشین زمان شده و در بوتیکی در سی سال پیش فرود امده 

ی به قفس دیگر می رفت و به باشد صمیم مثل دختر بچه ای که پنهانی بین وسائل بزرگ ترها می گردد از قفسه ا

لباس ها دست می کشید رنگ ها و پارچه ها و مدل ها همه به نظرش جالب بودند. بسیاری از ان لباسها را در البوم 

های قدیمی دیده بود اما هیچ وقت فکر نمیکرد یک روز مجبور شود یکی از انها را بپوشد گاه می خندید و گاه با 

ه می کرد بیشتر از همه عینک دودی های بزرگ با قاب های رنگی اورا به خنده می تحسین به کفش یا لباسی نگا

انداخت و لباس های بی استینی که انگار اصال پائین تنه نداشتند و بعضی با پارچه های لطیف و براق پائین تنه های 

اور خاک گرفته اش بیرون بسیار بلند و پرچینی داشتند...اما باالخره خسته شد پیرهن ساتن شیری رنگی را از ک

کشید و ان را پوشید پیرهن رکاب های پهن چین داری داشت و ازنیمه باال تنه پرچین و لخت تا مج پا می امد بین 

کفش های پاشنه دار کوتاه ترین شان را انتخاب کرد که کمی هم به پایش بزرگ بود بدتر اینکه دامن لباس هم کمی 

ک ربان اضافی برای بستن مو روی چوب رختی وجود داشت.صمیم از اتاق کوچک بلند بود اما حسن بزرگی داشت ی

بیرون امد و نگاهی به ساعت انداخت با تعجب ازخودش پرسید دوساعت اونجا بودم؟ با خودش فکر کرد ساعت هم 
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به نعمت بزرگی است جلوی اینه تعظیم کوچکی کرد و صداش را کمی کلفت کرد اوه صمیم عزیز این دور رقص رو

من افتخار می دید ؟اما در یک لحظه گویی ماشین زمان اورابه قلعه اریان پور در دهه نود بازگرداند صمیم با اهی 

طوالنی به اشیا غبار گرفته نگاه کرد و با ربانی که دستش بود قسمتی از اینه را تمیز کرد به تصویر خودش نگاه کرد 

را بیرون کشید و با دیدن برسی خداراشکر کرد همین طور که در زیر چشم هایش گود افتاده بود صمیم کشوی میز 

نی نی چشمان خود محو شده بود و روزهای تاریک و مبهم اینده را می کاوید ارام شانه را در موهایش می 

کشید....مادر بزرگ همیشه می گفت مورونذارید گره بخوره موی گره خورده بدشگونی می اره صمیم به تلخی لبخند 

ا حرکت جسم سیاه رنگی در اینه اورا از افکارش بیرون اورد صمیم با وحشت برگشت و به پشت سرش نگاه زد ام

کرد امیر انگشتش را روی لب هایش گذاشت و به ارامی گفت هیس من کاری باهات ندارم صمیم از لبه میز گرفت 

دنش از ترس می لرزید از اون در نیومدم که زمین نخورد و با وحشت به در نگاه کرد چه طوری اومدین اینجا؟ تمام ب

.اگه بیای جلو داد می زنم امیر با اضطراب گفت من کاری باهات ندارم اومدم کمکت کنم صمیم کمی بر خود مسلط 

شد و طرف میز کنار پنجره رفت تا کمی اب بخورد امیر در حالی که به او نزدیک می شد گفت می تونم از اینجا 

سوظن به امیر نگاه کرد گفتم جلو نیا برای چی می خوای به من کمک کنی؟ می تونید بذارید ببرمت بیرون صمیم با 

به حساب دالیل شخصی من وقت زیادی ندارم همراه من بیاین صمیم با تردید عقب کشید اگه بگیرتمون... اگه گیر 

می افته به خودم مربوطه چه  بیفتیم شما چیزی از دست نمی دین برمیگردین به همین اتاق اتفاقی هم که برای من

طور می خواید منو از اینجا بیرون ببرید؟ امیر نگاهی پرمعنی به صمیم انداخت و گفت همراه من بیا صمیم گوشه 

لباس را گرفت که زمین نخورد امیر روبروی اینه ای قدی و انتهای اتاق ایستاد و گفت این اینه در واقع یه در ببین 

میر تکه ای ازمنبت کاری های قاب اینه را چرخاند و ان را باز کرد صمیم حفره تاریکی روبه این طوری باز میشه ...ا

روی خود دید که روبه پائین بود...راه پله تاریکیه که به انباری قدیمی و از اونجا به راهروی دیگه ای ختم می شه 

ت باز می ذارم تا اونجا بیا بقیه اش با من انتهای راهرو یه در خروجی داره که به پشت ساختمون باز می شه دررو برا

صمیم با وحشت به تاریکی نگاه می کرد شما االن از اینجا اومدین؟ بله من دیگه باید برم .چراغ داره؟ امیر لبخند زد 

نترسید خانم بله اینجاست صدای چرخیدن کلید در قفل در هردوی ان ها را به وحشت انداخت امیر در تاریکی 

یم فقط صدایش را شنید که نجواکنان گفت فردا یک شب صمیم اینه را به جای اولش بازگرداند و تکه فرورفت و صم

منبت کاری را چرخاند و سعی کرد حالت خونسردی به چهره اش بدهد صدای احمد از پشت در امد خانم نگران 

 نگرانی و تردید با صمیم بتون به خیرنباشید منم نه اینکه به هول رفتم گفتم امتحان کنم ببینم دروقفل کردم یا نه ش

 به باز فضای به اورا توانست می که تاریکی حفره...کرد نگاه است تاریکی حفره ان پس در دانست می که ای اینه به

 خاطرات غبار چیز همه روی ان در گویی که کهنه گرفته دژغبار این اورااز توانست می برساند اش خانه به ازادیش

حس بسیار بدی نسبت به تاریکی پشت اینه داشت و همین طور نسبت به غریبه ای که در ان تاریکی  برهاند بود شوم

گم شده بود اما این می توانست تنها شانس اوباشد پدر حتما برای بردن او می امد اما کی؟ خدایا نمی خوام کنکور و 

ه اینه نگاه کرد بیست و چهار ساعت از دست بدم. و اگر پدر نتواند جنس ها را تحویل دهد؟ صمیم با وحشت ب

فرصت داشت شاید در این مدت اتفاق هایی می افتاد شاید پلیس انجا را پیدا می کرد.در خواب خود را در جمن 

زاری وسیع دید که ازادانه می دود افتاب به روی وزش نرم چمن ها می درخشید و نسیمی به ارامی بین موهایش نجوا 

کسی از پشت سر به او نگاه می کند برگشت و در دوردست عمارت بزرگ و قدیمی ای می کرد صمیم احساس کرد 

را دید که در خاموشی خود فرورفته بود برای چندلحظه سکوت مرگباری دشت را فراگرفت بعد صدای ناله زنی اشنا 
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شست و به ساعت که صمیم بارها د رخوابهایش دیده بود می گفت صمیم نرو نه صمیم برگرد......صمیم روی تخت ن

نگاه کرد سه نیمه شب بود زانوهایش را بغل کرد و صدای اشنای زن را به یاد اورد که اخرین بار اورا از رفتن به ته 

باغ منع کرده بود صمیم با ناباوری با خودزمزمه کرد اون می دونست که قراره ته باغ اتفاق بدی برای من بیفته حاال 

بود بین مالفه ها فرورفت و چشمانش را بست و اهسته به خواب رفت.صبح فردا دوباره ان صدا به سراغش امده 

برای صمیم اغاز روزی ازتردیدها و اضطرابها بود تمام روز را در اتاق بزرگ قدیمی قدم زد گویی می خواست ردی از 

فشرد بیش  سرنوشت مبهمش را در خطوط چهره اش ببیند صمیم با کالفگی روی تخت نشست و دستانش را در هم

از این تحمل فکر کردن در این مورد را نداشت اگر امیر می خواست اورا گروگان بگیرد تا مستقیما باپدرش وارد 

معامله شود چه؟ اگر سراوبا راد معامله می کرد و اورابه راد برمی گرداند؟ و بدتر از همه اگر گیر می افتادند؟ صمیم 

ستانه انصراف وقتی که صمیم سررا روی بالش می گذاشت و تصمیم می از خشم راد می ترسید ...اما درست در ا

گرفت خود را به جریان وقایع بسپارد و منتظر پدرش بماند اینه انتهای اتاق مثل وسوسه ای گریز ناپذیر اورابه خود 

زادی است راهی می خواند ...گویی داشت به زبان بی زبانی می گفت بیا من بهت یه راهی نشون دادم اینجا راهی به ا

برای برگشتن به خونه .....به خود می گفت می خوای مثل یه ترسو این شانسی رو که سراغت اومده از دست بدی؟ 

نمی خواست این شانس را از دست بدهد صمیم با خود فکر کرد شاید امیر خرده حسابی با راد داشته باشه اورابه 

یم در این فکرها بود که کلید در قفل چرخید و راد وارد شد خانوده اش می رساند و پول خوبی هم می گیرد.صم

نگاهی به اطراف انداخت و بادیدن صمیم در ان لباس کمی شوکه شد صمیم با دستپاگی گفت خودتون گفتید از بین 

لباس ها یکیشون رو ...نه مسئله ای نیست...احمد برات نهار اورد؟ بله ممنون .موضوع خاصی هست؟ صمیم در حالی 

ه سعی می کرد مستقیم در چهره راد نگاه نکندگفت نه چه طور مگه؟ مضطرب به نظر میرسی . صمیم سعی کرد ک

لبخند بزند گروگان ها باید کامال اروم و بیخیال به نظر برسن ؟ راد نگاهی طوالنی به چهره صمیم کرد صمیم احساس 

ناخوداگاه دستش را روی گردنش گذاشته  کرد راد فکرش را خوانده است گویی قلبش در گلوگاهش نبض می زد

بود و به زمین نگاه می کرد باالخره راد سکوت را شکست و گفت پدرت پیام فرستاده که می تونه چک ضمانتی 

برامون امضا کنه صمیم با خوشحالی سربلند کرد پس باالخره پیش از انکه مجبور به فرار باشد نجات پیدا می 

ید کی می ان دنبالم؟ راد با خونسردی گفت هروقت چنس ها رو تحویل بدن ما نمی کرد.پرامید و هیجان زده پرس

تونیم مسئله روبا پلیس مطرح کنیم به همین دلیل چک ضمانت هم به درد من نمی خوره من قبول نکردم فقط بهتر 

ار خوب . به دونستم خبر داشته باشی فکر نکنی به فکرت نیستن صمیم سعی کرد بغضش را پنهان کند و گفت بسی

هر حال اگه چیزی الزم داشتی به احمد اقا بگو صمیم به تمسخر گفت ممنون شما زندانبان مهربونی هستید راد هم 

پوزخند زد نه اشتباه نکن کوچولو تنها چیزی که در من نیست مهربونیه . اختیار دارید چیزهای زیادی تو شما نیست 

صمیم حرکت می کرد گفت اره یکی دیگه اش هم ترسه یکی دیگه اش نه تنها مهربونی راد همین طور که به طرف 

هم رحمه یکی دیگه اش هم قلبه .....اما بادیدن بغض و ترس صمیم ایستاد و گفت مسلما نه می خوای از این بیشتر 

اتاق بشنوی و نه می خوای من از این بیشتر جلو بیام پس یه کم جلوی بلبل زبونی ات روبگیر ...راد برگشت و از 

بیرون رفت و در را قفل کرد صمیم که گویی به یک بلنگر ناامیدکننده نیاز داشت اشکش را پاک کرد و با عصبانیت 

 زمزمه کرد همین امشب از شرت خالص می شم غول بی شاخ و بی قلب.

می تونیم با داخل اصطبل امیر برگشت و روبه صمیم پرسید اسب سواری بلدی ؟ صمیم با سر تاکید کرد اگه بخواید 

یه اسب بریم. صمیم گفت نه این طوری مطمئن تره اگه برای یکیشون اتفاقی افتاد یه اسب دیگه داریم چند لحظه 
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بعد ان دو در سکوت سیاه شب در تاریکی های جنگل گم شدند.احمد فریاد زد اقا صدای منو می شنوید؟ راد که در 

ادم چشمش نمی بینه احمد گوشش که می شنوه اگه تو کرش فاصله نزدیکی از احمد بود گفت وقتی برق می ره 

نکنی . من غلط بکنم اقا قصد جسارت نداشتم. یه چراغ قوه برای من پیدا کن برم ببینم چی شده خبر بده به بچه ها 

کسی از جاش تکون نخوره .چشم اقانیم ساعت بعد راد با عصبانیت سیم بریده شده را دردست فشرد یکی این رو 

رده و بعد به سرعت چسب لنت را با دهان برید و دو سر سیم را دوباره به هم متصل کرد و به سمت ساختمان قطع ک

دوید داخل ساختمان احمد با خنده گفت دست شما درد نکنه اقا درست شد اما مجبور شد خود را از سرراه راد کنار 

اقا؟ راد سریع در اتاقی را که صمیم داخل ان بود باز  بکشد وبعد پشت سر او با نگرانی پله ها را دوید اتفاقی افتاده

کرد و اطراف را نگاه کرد مثل یک ببر زخم خورده از گوشه ای بهگوشه دیگر می رفت احمد سریع دوید و اتاقک 

انتهای اتاق را نگاه کرد اینجا نیست اقا رادبه پرده حریر پنجره چنگ زد و از پنجره به جنگل نگاه کرد بردنش احمد 

که با وحشت به تکه پاره شده پرده درد ست راد نگاه می کرد گفت چه طور اقا چه طور بردنش ؟ راد پرده را 

درمشتش فشرد نمی ذارم این طوری تمومش کنی مهرزاده و سریع از اتاق خارج شد احمد دنبالش دوید کجا می رید 

و اسب روبردارن و جنگل رو بگردن نمی تونن زیاد اقا؟ راد همین طور که از پله ها پایین می رفت گفت به بچه ها بگ

دورشده باشن چند لحظه بعد راد اسب را با تمام قدرت هی کرد و به سمت جلنگل پیش رفت ...خشمی کهنه در رگ 

هایش به جوش امده بود می دونستم نباید به یه زن اعتماد کرد.امیر دهانه اسب را کشید و رو به صمیم گفت اسب ها 

شدند بهتره یک کم استراحت کنیم صمیم به پشت سرش نگاه کرد می ترسم دنبالمون باشن امیر  خیلی خسته

خندید نترس فکر کنم هنوز داره با سیم ها ور میره تا به خونه روشنایی نرسونده هم متوجه نبودنت نمی شده هر دو 

کرد و اتشی روشن کرد بیا بشین از اسب پیاده شدند امیر اسب ها را به درختی بست و کمی از اطراف چوب جمع 

صمیم روی تخته سنگی در ان نزدیکی نشست و نگاهش را به شعله اتش دوخت نور سرخ شعله های اتش روی 

پوست لطیف چهره اش می رقصید و تارموهای نرم و سبکش به ارامی همراه شعله های اتش با موسیقی جنگل می 

اما صمیم که محو رقص شعله ها شده بود متوجه نگاه امیر نبود گویی رقصیدند امیر مدتی طوالنی به صمیم نگاه کرد 

در رقص خاموش شعله ها طرح هایی ناشناخته از تقدیر فرداها را می دید ...صدای امیر سکوت جنگل را شکافت شما 

ند زد ممنون تو این لباس واقعا مثل فرشته ها به نظر می رسید صمیم که انگار تازه متوجه حضور امیر شده باشد لبخ

لطف دارید . نه منظورم تعارف نبود توچشم های واقعا قشنگی داری صمیم دوباره نگاهش را به شعله اتش دوخت و 

گفت به نظر من زیبائی های طبیعی جالب ترین این شعله به نظر من زیبایی خیره کننده ای داره .اما تو زیباترین 

دی امیر را نگاه کرد منظورت از داشتن چیه؟ امیر دستانش را در چیزی هستی که من تابه حال داشتم صمیم به تن

اتش گرم می کرد هیچی منظوری نداشتم چهره امیر درست در باالی اتش حالت ترسناکی به خود گرفته بود از 

چشمانش فقط حفره های تاریکی دیده می شد و سایه بینیش روی پیشانی حالت عجیبی به چهره اش می داد 

اتش حالت اسکلت های بزرگ و سیاهی رابه خود گرفته بود. در قلب تاریک جنگل وحشتی مرموز در دستانش روی 

دل صمیم ریشه می دواند ...می تونم با خانواده ام تماس بگیرم؟ نه تلفن های خونه تون االن کنترل میشه صمیم با 

اینکه توروبرسونم خونه گیر پلیس  صدایی لرزان گفت مگه نمی خوای منو ببری خونه؟ چرا ولی نمی خوام قبل از

بیفتم. صمیم با استیصال به اسبها اشاره کرد پس پاشو. بعد برای اینکه جو را عوض کند سیگاری اتش زد و گفت 

تابرسی پشت در مشکلی برات پیش نیومد ؟ صمیم سعی میکرد ترس خود را پنهان کند نه فقط...فقط چی؟ چیزهای 

نجا یه صندلی الکتریکی دیدم بایه صندوق عجیب اصال خود ساختمان مشکوکه چرا باید عجیبی تو انبار پائین بود او
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تویه خونه همچین راه خروجی وجود داشته باشه ؟ چراباید همچین اینه ای ساخته باشن؟ اامیر پوزخند زد پس توکال 

دونم اختالف پدرم و از هیچی خبر نداری صمیم هم به وضعیت خودش خندید نه راستش روبخوای حتی دقیقا نمی 

اریان پورها سر چی بود ولی همین طور که می بینی برای قربانی شدن نیازی به معلومات باال نیست امیر با نفرت 

گفت اریان پورها گذشته سیاسی تاریکی دارن اینجا هم مامن فعالیت های زیر زمینی و کثیف شون بوده ساختمانش 

قا می گفت یه مدت اینجا زندگی می کردن. اره به ظاهر خونه اشرافی بود که هم برای همین ساخته شده . اما احمد ا

خانواده ای متشخص توش زندگی می کردن .تو اینا رو از کجا می دونی ؟ امیر با نفرتی کهنه در صدایش گفت پدر 

یر در حالی من هم یکی از قربانی های کارهای کثیف شون بود من یک سالم بود که کشتنش . پدر راد کشتش ؟ ام

که نفرت در صدایش موج می زد گفت نه این اقایون دست خودشون رو کثیف نمی کنن توهر موضوعی ما بدبخت ها 

رو سپر می کنن اون باعث مرگ پدرم شده صمیم بهت زده و متاثر پرسید راد از این موضوع خبر داره؟ اگه خبر 

ونجا فراری دادی؟ این بود وبرای خودم هم نفع هایی داشت داشت که منو استخدام نمی کرد. توبه خاطر این منو از ا

.چه نفع هایی؟ گفتم که همون اولین بار که توی سالن دیدمت زیبائیت توجه ام رو جلب کرد نسیم سردی در جنگل 

وزید و اتش را روبه خاموشی برد صمیم بازوهایش را جمع کرد امیر در حالی که سعی می کرد اتش را زنده نگه دارد 

پرسید سردته؟ نه چیزی نیست.امیر بلند شد کت بهاریش رو دراورد و ان را از پشت سر روی شانه های صمیم 

انداخت و به ارامی در گوشش گفت حیفه بدن لطیفت نیست که سردش بشه؟ صمیم از جا بلند شد و کت امیر را به 

ای به او انداخت و به ارامی جلو امد جدی؟ زمین پرت کرد و با عصبانیت گفت من سردم نیست امیر نگاه بی شرمانه 

راستش رو بخوای من هم وقتی به چند لحظه بعد فکر می کنم بدنم گرم می شه حتی می خوام این پیرهن رو هم از 

تنم در بیارم و شروع کرد به بازکردن دگمه های پیرهنش صمیم عقب تر رفت بی شرف رذل کمرش به درختی 

سعی کرد با دستان لرزانش اسبش را بازکند . امیر خنده بلندی سرداد کجا می خوای چسبید با استیصال برگشت و 

بری ؟ نکنه می خوای برگردی پیش راد عزیزت احمق نباش دختر کوچولو توبرای اینکه از اینجا فرارکنی به من 

این جنگل را  احتیاج داری من چیز زیادی نمی خوام!راد بدون اینکه به اسب نفس بدهد می تاخت وجب به وجب

خوب می شناخت اما تاریکی جنگل را فراگرفته بود حساب هایش باهم نمی خواند تا انجا که می دانست مهرزاده نه 

چنین جراتی و نه چنین امکانی داشت که مخفی گاه صمیم را پیدا کند و اورا پنهانی با خود ببرد .. این ها دیگر برای 

به تاریکی عادت دهد با بتواند اطرافش را ببیند با خود زمزمه کرد  راد اهمیتی نداشت سعی کرد چشمانش را

بایدهمین نزدیکی ها باشید گیرتون میارم راه دیگه ای جز ردشدن از اینجا ندارید. از این جنگل بیرون نمی ری 

د امیر صمیم برت می گردونم.راد با صدای زنگ مسیج گوشی به صفحه موبایلش نگاه کرد اس ام اس از خط حمید بو

نیست اقای اریان پورهمه جا دنبالش گشتیم اینجا نیست. راد باخشم گوشی موبایل را در مشتش فشرد این پاسخ 

همه سوال هایش بود....صمیم می خواست سوار اسب شود که امیر اورا از اسب دورکرد. صمیم سعی می کرد خود را 

د دست و پا نزن تو چاره دیگری نداری صمیم تمام قدرتش از چنگال امیر برهاند ولم کن حیون امیر فریاد زد بی خو

را جمع کرد وبا ارنج به شکم امیر زد و شروع به دویدن کرد با وحشت به عقب نگاه کرد امیر هرلحظه به او نزدیکتر 

 می شد گویی می دانست که صمیم راه فراری ندارد و باالخره به دام می افتد صمیم از وحشت به گریه افتاد دیگر

چاره ای نداشت با تمام وجود فریاد زد کمک کمکم کنید.... تا انجا که پاهایش یارای حرکت داشت می دوید و با 

بیچارگی طعمه ای به دام افتاده می گریست صدای قدم های امیر هر لحظه نزدیکترمی شد صمیم مرگ را جلوی 

ک ضربه نقش زمین کرد و دومرد با هم گالویز چشمانش می دید اما دست دیگری شانه امیر را چنگ زد و اورا با ی
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شدند...با هر ضربه ای که راد به صورت امیر می زد بند بند وجود صمیم می لرزید دیگر چیزی از صورت امیر دیده 

نمی شد و خون روی تن برهنه اش جاری شده بود صمیم از وحشت با صدای بلند شروع به گریستن کرد. دست های 

ی جان اطراف بدنش افتاده بود وسرش با هر ضربه به شدت تکان می خورد صمیم نمی توانست امیر مثل مترسکی ب

این صحنه را ببیند همراه گریه فریاد زد ولش کن مرده کشتیش راد نگاهی به صمیم انداخت که صمیم در اعماق 

وی زمین می کشید وجودش لرزید. بعد امیر را مثل یک جسد به سمت اتش کشید صورت امیر رد پهنی از خون ر

راد دست امیر را گرفت و ان را داخل اتش گذاشت امیر با فریاد گوشخراشی به هوش امد صمیم از دیدن این صحنه 

زبانش بند امده بود یک قدم به عقب برداشت و بعد دوید به عقب نگاه کرد و راد را دید که با لگد امیر را از اتش 

داشت که در جنگل گرفتار جانور مخوفی شده باشد چنان از خشم راد دور کرد و به سمت اوامد حالت کسی را 

ترسیده بود که تاجان در بدن داشت می دوید اما پایش به سنگی گیر کرد و روی زمین افتاد از شدت درد فریاد 

کشید نمی توانست مچ پایش را حرکت دهد اما با نزدیک شدن راد دردش را فراموش کرد حتی وقتی راد درست 

ی سرش ایستاده بود سعی می کرد با خزیدن روی زمین از اودورشود راد جند لحظه به او نگاه کرد صمیم در باال

حالی که می گریست روی زمین افتاده بود راد چیز عجیبی در خود احساس می کرد گویی می خواست صمیم را بلند 

یم را بلند کند و با سیلی محکمی اورادوباره کند و اورادر اغوش بگیرد و ارامش کند اما در عین حال می خواست صم

به زمین بزند راد برای اولین بار ضعفی در خود احساس کرد احساس کرد نمی تواند اورا بزند در حالی که باید این 

کار را می کرد مگر قسم نخورده بود هیچ خیانتی را بی جواب نگذارد؟ راد نشست و سعی کرد صمیم را از روی 

اما صمیم با وحشت به سروصورت او می زد ولم کن حیوون وحشی به من دست نزن راد بی توجه به  زمین بلند کند

دست و پازدنهای صمیم اورا بلند کرد و با خود به طرف اسب برد صمیم وحشت زده گریه می کردحاضر بود بمیرد 

اهد اورد.با استیصال گریه می کرد ولم اما زنده و در چنگال راد نباشد مطمئن بود که راد بالیی بدتر از مرگ سر او خو

کن باز هم غریزه حیات او راوادار میکرد فریاد بزند و کمک بخواهد. راد اوراباخود به نزدیک اسبش برد امیر مثل 

جسدی بی جان در گوشه ای افتاده بود و هیچ واکنشی از خود نشان نمی داد صمیم بادیدن دست سوخته و صورت و 

وحشت لرزید از شدت گریه نمی توانست کلمات را به درستی بیان کند ولم کن می خوای منم  بدن خون الود او از

بکشی می خوای شکنجه ام کنی؟ راد بی توجه به فریادهای صمیم اورا روی اسب نشاند و باخود برد هنوز خیلی دور 

به کمک احتیاج داشته باشید  نشده بودند که حمید روی اسب به انها نزدیک شد یه صداهایی شنیدم اقا گفتم شاید

امیر اونجاست بندازش رو اسب بیارش توزیرزمین صمیم با شنیدن اسم زیر زمین به خود لرزید اما می دانست که 

دیگر فریاد زدن فایده ای ندارد.راد صمیم را با خود به اتاق مخفی در پشت ساختمان برد اما صمیم با وحشت دست و 

ونجا ولم کن احمد با حیرت به انها نزدیک شد پیداشون کردین اقا ؟ صمیم با دیدن پا می زد نه نمی خوام برم ا

احمداقا شروع به التماس کرد احمد اقا توروخدا نذارید می خواد منو شکنجه که نذارید منو ببره اونجا احمد با 

وش شد احمد اب گرم بیار و دستپاچگی و وحشت به راد نگاه کرد اقا اما صدای اهسته و مردد احمد با فریاد راد خام

احمد به سرعت دور شد و راد صمیم را با خود به داخل اتاق برد وروی تخت انداخت گریه نکن راد دستش را بلند 

کرد گفتم گریه نکن صمیم با وحشت دستش را جلوی دهانش گرفت و روی تخت جمع شد و سعی کرد خودرابه 

کشید و بعد ان را روی صورت خود ریخت صمیم با وحشت به راد عقب بکشد راد بطری ابی راکه روی میز بود سر

نگاه می کرد بعداز مدتی صمیم با صدایی لرزان پرسید می خوای بامن چه کار کنی؟ راد بدون اینکه جوابی بدهد به 

مد با صمیم نگاه کرد صمیم از نگاه او می ترسید خود را بیشتر به دیوار چسباند و دوباره اشک هایش جاری شد...اح
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ظرفی از اب گرم وارد شد و پرسید اقا چیز دیگه ای الزم ندارید؟ راد ظرف را از دست احمد گرفت و گفت یه بسته 

مسکن خواب اور بیار تخم مرغ و ارد و یه تیکه پارچه تمیز هم بیار و بعد ظرف را روی تخت گذاشت و پای صمیم را 

تفاوتی پایش را در ظرف اب گرم گذاشت و پرسید اینجا درد می  بلند کرد صمیم از درد فریاد کشید اما راد با بی

کنه؟ صمیم با صدایی دردالود پرسید می خوای چی کار کنی؟ پوست لطیفش در مقابل فشار انگشتان راد سرخ می 

و  شد احمد وارد شد و پرسید اینها را کجا بذارم اقا؟ سینی رو می ذارن روی میز احمد بذارش روی میز یه خواب اور

یه مسکن هم بده به خانم احمد زیر لبی چشم گفت و از بطری اب زیخت و روبه صمیم پرسید خانم حالتون خیلی 

بده ؟ اما به جای صمیم راد جواب داد به حال خانم کاری نداشته باش بچه ها امیرو اوردن؟ بله البته من نشناختمش 

قطع کرد احمد با بهت به دست راد نگاه کرد جا افتاد اقا؟ نکه صورتش معلوم نیست اقا....فریاد صمیم حرف احمد را 

اره ارد و تخم مرغ رو به هم بزن بکش وسط پارچه احمد مسکن ها و لیوان اب را به دست صمیم داد و گفت 

چشم.راد پای صمیم را بست و گفت چند روز بهش فشار نیار احمد با سینی از اتاق بیرون رفت راد در اتاق قدم می 

م امیخته به ترس و تردید زیر لحاف پنهان شد و گفت من االن بخوابم؟ راد برگشت روبه صمیم ایستاد نه زد صمی

تواالن به من بگو چه طور از اینجا بیرون رفتی صمیم بغض کرد و لحاف را بیشتر روی صورتش کشید بعد چی میشه؟ 

را روی لحاف نگاه می کرد گفت امیر اومد  صدای راد بلند شد جواب منو بده صمیم با ترس در حالی که گل کوچکی

به من گفت می تونم از اینجا بیرون ببرمت.کجا اومد؟ اومد تو اتاقی که من بودم از پشت اون اینه که ته اتاق بود اینه 

روبازکردبه من نشون داد اون راه پله تاریک رو می گم همون که ته اش یه انبار بود تو انبار هم چیزهای عجیب بود 

ت فردا یک شب منتظرتم گفت خودت رو برسون پشت در من دروبرات باز می کنم راد به فکر فرورفت امیر اون گف

راه رو از کجا می شناخت؟ امیر گفت اونجا رو پدرت جوانی هاش درست کرده گفت پدرش قربانی کارهای سیاسی 

ق باال به شرطی که دردسر درست پدرت شده . چی؟ خودش گفت حاال من بخوابم ؟ مگه من نگفتم می برمت اتا

نکنی ؟ مگه قبول نکردی ؟ صمیم اشک هایش را پاک کرد یادم رفته بود راد ناخوداگاه از معصومیت و کودکی صمیم 

تحت تاثیر قرار گرفت به صمیم نگاه کرد و گفت باشه بخواب صمیم مدتی در سکوت به راد نگاه کرد که روی 

د از نگاه صمیم کالفه شد بخواب دیگه! صمیم اهسته پرسید امیر مرد؟ راد صندلی نشسته بود و فکر می کرد را

پوزخند زد بعد اون بالیی که می خواست سرت بیاره تودلت برای امیر می سوزه؟ اگه بمیره تومی ری زندان؟ راد 

مرده؟ به خاطر  خندید اهان پس دلت برای من می سوزه ؟ نه فقط می خواستم ببینم مرده یانه اگه بمیره به خاطر من

من اون طوریش کردی ؟ نصفش به خاطر تو بود نصفش هم به خاطر این بود که بهم خیانت کرده بود راد مدتی به 

صمیم نگاه کرد که پشت مالفه ها سنگر گرفته بود و از انجا به ترس به راد نگاه می کرد اون اومد همچین حرفی 

به عصبانیت گفت من احمق نیستم. و بعد از چندلحظه سکوت گفت بهت زد توهم مثل احمق ها دنبالش رفتی؟ صمیم 

خوب پول خوبی هم از بابام می گرفت . به نظر من منطقی اومد در ضمن من فرض رو براین می ذارم که ادم ها ادم 

با اند نه حیوون راد پوزخند زد اشتباهت همین جاست باید فرض رو بذاری که همه ادم ها حیوون اند این فرض تقری

هیچ وقت غلط از اب درنمی اد .ولی توحیون نیستی؟راستی؟ یعنی بیشتر از امیر ادمی.... خیلی ممنون شمادر حق من 

لطف دارید. صمیم مدتی در سکوت به راد نگاه کرد من باید به خاطر اینکه منو ازدست امیر نجات دادی تشکر کنم؟ 

راد لبخند زد و مدتی در سکوت به چهره خواب رفته صمیم نه یه وقت به زحمت می افتی . باشه پس شب به خیر . 

نگاه کرد در اصل از حاضر جوابی و لجبازی این دختر بچه لذت می بردبا خود زمزمه کرد متاسفم که بدترین 

 روزهای زندگی ات روبامن گذروندی و از اتاق بیرون رفت و در را قفل کرد تا به سراغ امیر برود....
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چشمانش را بازکرد و سعی کرد روی تخت بنشیند. احمد وارد شد و سینی صبحانه را روی میز صمیم با صدای در 

گذاشت. حال تون بهتره خانم؟ صبح به خیر احمد اقا . صبح بهخیر جانم خوب شدی؟ بهترم . صبحانه تون رو بخورید 

یگه رو ناکار می کنید. صمیم پانسمان دست تون رو عوض کنیم. شما هم که یه جاتون خوب نشده می زنید یه جای د

فقط لبخند زد اقا گفتن ازتون بپرسم تلویزیون بیارم اینجا یا کتاب؟ گفتن یه چیزی باشه شما بیکار نمونید که ابغوره 

بگیرید. این اقای شما یا یه ادم بی قلبه که گاهی از بازی کردن نقش یه جنتلمن لذت می بره و یا صمیم دنباله 

د پرسید ویا چی خانم؟ و یا یه جنتلمن واقعیه. اوت بت منه خانم جنتلمن نیست . ما خودمان حرفش را خورد . احم

تازه جوان بودیم تلویزیون نشان می داد . نه خیال تون راحت باشه ما خودمون تو فیلیم دیدیم بت من واقعی یه شکل 

اینها را من نمی دونم یه کتابخونه باال  دیگه بود. صمیم لبخند زد و گفت کتاب بیار احمد اقا رمان هست؟ احمد گفت

هست به اقا می گم چند تا کتاب ازش پیدا می کنه.وقتی احمد مشغول تعویض پانسمان دست صمیم بود صمیم با 

ناامیدی پرسید امروز ششم احمد اقا؟ به گمانم ششم باشه.من فردا امتحان کنکور دارماحمد اقا می دونستی؟ ها 

م بین اشک خنده اش گرفت چه طوری قبلو شم؟ من که نمی تونم برم سر جلسه احمد اقا. ایشااهلل قبول شی. صمی

اهان ناامید کافره دختر جان دیدی پدرت به سالمت امروز اومد دنبالت توهم به سالمت فردا رفتی جلسه بعد هم 

موضوع گریه هم پس فردا به سالمت قبول شدی ها؟ صمیم دیگر چیزی نگفت. حتی دیگر نمی خواست برای این 

بکند . یکی از رمان هایی را که احمد برایش اورد بازکرد وسعی کرد خود را درزندگی قهرمان رمان غرق کند. 

حداقل برای چند ساعتی می تواست از افکار ازاردهنده اش دور شود ...با صدای در به خود امد احمد با سینی غذا 

نداخت خانم یه کم یواش مصرف کنید تمام می شه باز بیکار می وارد شد و نگاهی به کتابی که دست صمیم بود ا

مانیدها. صمیم گردنش را به چپ و راست تکان داد اگه شانس منه کتاب های اون کتابخونه هم تموم می شه و من از 

ا صبح اینجا نجات پیدا نمی کنم به جای احمد راد که تازه وارد اتاق می شد جواب داد نترس پدرت قول داده تا فرد

جنس ها رو به انبار برسونه اگه این طور باشه فردا بعد از ظهر می برمت تهران صمیم پوزخند زد چه به موقع . 

رادهم پوزخند زد باید به وقت شناسی پدرت تبریک گفت . صمیم با تردید به راد نگاه کرد گویی می خواست حرفی 

شه تنها صحبت کنیم ؟ راد برگشت روبه احمد اقا گفت کارت را به زبان بیاورد ولی جرات نمی کرد باالخره گفت می

تموم شده؟ بله اقا الساعه می روم ولی می دانید اول شما مرابیرون می کردید حاال خانم می گوید توبرو ما تنها باشیم. 

ما که  راد دستش را روی چشمانش گذاشت احمد توبرو به جای تحلیل وقایع به کارهای اصلی ات بپرداز . چشم اقا

چیزی نگفتیم می رویم. بعد از اینکه احمد از اتاق بیرون رفت صمیم که از حرف احمد خجالت زده بود کمی مکث 

کرد و بعد گفت من فردا کنکور دارم . خب؟ صمیم سعی می کرد با ارامش صحبت کند ببین من یه سال تمام برای 

مقابل صمیم ایستاده بود خب؟ اگه تومنو فردا به جلسه  این کنکور لعنتی درس خوندم راد دست به سینه و بی تفاوت

برسونی...راد با حالت تمسخر امیزی گفت مثل اینکه این رمان ها زیادی قوه تخیل تورو کار می اندازن.... من فقط می 

جود خواستم بگم اگه منو به جلسه برسونی باهات بر می گردم قول می دم. همون طور که قول دادی باال مشکلی به و

نیاری؟ من قول ندادم تو شرط گذاشتی ولی من جوابی ندادم. من حوصله این بازی با کلمات رو ندارم کوچولو . صمیم 

با استیصال گفت ببین اگه من به اون جلسه نرسم یه سال زندگیم هدر می رده من قول می دم باهات برگردم . و با 

د زد من از اون زاویه واقعا تا این حد احمق به نظر می مظلومیت سرش را خم کرد خواهش می کنم . راد پوزخن

رسم؟ صمیم با بغض و عصبانیت گفت من چی واقعا چه قدر باید احمق باشم که همین دیشب فکر می کردم تویه 

آدمیزادی که تو سینه ات یه قلب داری راد با بی تفاوتی گفت گفتم که باید فرض رو بر این بذاری که ادم ها ادم 
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صبح بود که صمیم رمان را بست و دستی به روی  88. راد این را گفت و از اتاق بیرون رفت.ساعت حدود نیستن 

جلد ان کشید. با خود فکر کرد کاش اخر همه قصه ها خوب تموم می شد خوبی رمان این بود که فکر صمیم را از 

ی االن ساعت چنده ؟ شاید االن داشتم از کنکور دور می کرد زانوهایش را بغل کرد و به دیوارها نگاهی انداخت یعن

جلسه بیرون می اومدم تموم شده بود. با بابا شام می رفتیم بیرون نسیم و فرشید هم می اومدن مامان بازشروع می 

کرد به نصیحت کردن. هومن زنگ می زد و تبریک می گفت. هومن! صمیم متوجه شد در این چند روزه اولین بار 

افتاده است ...در همین لحظه راد وارد شد و گفت صبح به خیر صمیم بدون اینکه جوابی بدهد است که به یاد هومن 

به او نگاه کرد کتاب رو تموم کردی؟ سوال راد بازهم بی جواب ماند. دم اخری اوقات تلخی نکن بذار خوب با هم 

برمت خوشحال نشدی ؟ قطره  خداحافظی کنیم صمیم با بی تفاوتی گفت بابام جنس ها رو اورد؟ اره بعداظهر می

اشک روی گونه های زیبای صمیم چکید از چی خوشحال بشم تازه باید بیشتر بسوزم درست صبح کنکور همه چیز 

حل شده ؟ یه مادر بزرگ داشتم همیشه می گفت توهر اتفاقی خیری هست صمیم پوزخند زد اره مثال شاید جلسه 

تاریخ یه بار دیگه منو از یه خطر بزرگ نجات دادی . به هرحال  کنکور بمب گذاری شده بود و تو جنتلمن بزرگ

حاضر باش بعد از ظهر از شر همدیگه خالص می شیم و رفت که از اتاق خارج شود اما یه لحظه برگشت و به صمیم 

لبخند زد نگاه کرد بگو امیدوارم! و مدتی منتظر ماند نگفتی؟ صمیم در سکوت و با عصبانیت به راد نگاه می کرد .راد 

پس اگه نشد با خودت و از اتاق بیرون رفت.خانم اقا گفتن اینارو بپوشید که توراه بهتون گیر ندن صمیم نگاهی به 

بارانی کرم رنگ قدیمی و روسری ابریشمی انداخت وسط تابستون اینو بپوشم؟ چیز دیگه ای نبود خانم استین نداره 

میم با بی میلی بلند شد و بارانی را پوشید .این چرا این همه یقه اش هیچ کدوم از این لباس های ژاله خانم که . ص

بزرگه ؟ ای بابا خانم نه من بریدم نه من دوختم نه خریدم حاال برای چند ساعت بپوشید دیگه . با این روسری فقط یه 

میم با استیصال به احمد دونه از اون عینک دودی ها رو کم دارم . ها از اون ها هم می خواید خانم/ براتون بیارم. ص

نگاه کرد و با صدایی اهسته گفت نه احمد اقا شوخی کردم. من تا به حال ادمی ندیده بودم با اخم شوخی بکنه خانم 

ادم موقع شوخ شدن باید بخنده . خنده هام دیگه تموم شد احمد اقا دیگه جایی برای خنده نمونده . ای بابا خانم انقدر 

رید ماشااهلل جوانید تندرستید می رید با تجدیدی ها امتحال می دیدها؟ صمیم به زور لبخند زد غصه ان امتحان رو نخو

و احمد گفت ها بذارید اخرین بار شمارو خندون ببینم . معلوم نیست دیدارمون به قیامت باشه . صمیم با محبت با 

ن چند روزه باز هم راد به جای احمد احمد نگاه کرد ببخشید اگه اذیت تون کردم همه اش برا شما دردسر بود ای

جواب داد به به چه گروگان مودبی احمد گفت توباید همه مارو ببخشی دختر جان به خدا اگه دست من بود همون 

روز اول می گذاشتم بری امتحانت رو بدی باور کن من به دلم نیست کسی رو اذیت کنم صمیم نگاه پر منظوری به 

احمد اقا شما خیلی قلب مهربونی دارید. راد گفت اره احمد قدر قلبت رو بدون بعضی ها راد انداخت و گفت می دونم 

انقدر سنگ دل اند که در کمال وقاحت اجازه نمیدن یه دختر بچه برای دومین بار خرشون کنه و از اعتمادشون 

من بفهمم چون شما با من این سواستفاده کنه . احمد گفت اقا من که نفهمیدم شما چی گفتید ولی حتما الزم هم نبوده 

طوری حرف زدید. هیچی مهم نبود احمد خب اگه مراسم وداع عاشقونه تون تموم شده دیگه بریم صمیم با احمد 

خداحافظی کرد و همراه راد از اتاق بیرون رفت . بادیدن اسب ها اه از نهاد صمیم برامد بازم باید سوار اسب بشیم؟ 

از این عمارت سخته می تونید قدم زنان تشریف بیارید.هردو سوار شدند احمد  راد گفت اگه برای شما دورشدن

کاسه ابی را روی زمین ریخت انشااهلل که به زودی زود برمی گردید اقا. راد گفت مثل اینکه به تو خوش گذشته ها 

اسب ها رو می برن. این کارها چیه که می کنی ؟ رسمه اقا پشت سر مسافر اب می ریزن . به بچه ها می گی می ان 
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چشم اقا.بعد از چند لحظه صمیم و راد در سکوت سبز جنگل ناپدید شدند. بعد از مدتی راد گفت اسب ها خسته 

شدن یه کم استراحت کنیم. با شنیدن این جمله رنگ از چهره صمیم پرید تمام وجود صمیم از به یاد اوردن خاطره 

د مشکلی هست؟ صمیم اهسته گفت اگه می شه بریم من می خوام سریع ان شب می لرزید راد با تعجب به او نگاه کر

تر برسم تهران. بذار یه کم استراحت کنن راه می افتیم. راد از اسب پیاده شد و از صمیم پرسید کمکت کنم؟ نه 

ه صمیم پیاده شد و با اضطراب به اطرافش نگاه کرد اتفاقی که ان شب افتاد باعث شده بود که حس بدی نسبت ب

جنگل داشته باشد. راد با سوظن پرسید اتفاقی افتاده ؟ صمیم زیر لبی گفت نه راد قدم زنان کمی دور شد و به اواز 

پرندگان گوش کرد. برگشت به صمیم نگاه کرد که با حالت مغمومی در کنار یک درخت ایستاده بود . رسم نیست 

تونیم قدم بزنیم صمیم که می خواست به هر شکل کسی گروگانش رو به هواخوری دعوت کنه ولی اگه بخوای می 

ممکن از صحنه های وحشت زایی که در ذهنش جان می گرفت نجات پیدا کند بدون اینکه جوابی بدهد همراه راد 

حرکت کرد. صمیم نگاهی به باالی درختها و به گنجشکها انداخت چقدر شاد به نظر می رسن انگار دارن چیزی رو 

ی برای گنجشکها راحت و شاده حاال این ها جفت شون رو پیدا کردن بچه های ترگل ورگل به جشن می گیرن . زندگ

دنیا اوردن برای بچه هاشون غذا پیدا کردن چرا خوشحال نباشن؟راد نگاهی به گنجشک ها انداخت این ها بدی 

یچ گنجشکی گنجشک کردن بلد نیستن برای همین انقدر خوشبخت ان و باعث خوشبختی همدیگه مشن .اره مثال ه

دیگه ای رو نمی دزده تا عرض چند روز یکسال زحمتش روبه باد بده . اوهوم و یا هیچ گنجشکی با کاله برداری و 

دروغ پول گنجشک دیگه ای رو باال نمی کشه صمیم باعصبانیت گفت پدر من کاله بردار نیست . این بحث دیگه بی 

ه . برای شما بله اما بدبختی من تازه شروع می شه از االن باید به مورده تا چند ساعت دیگه همه چیز تموم می ش

کنکور سال بعد فکر کنم . راد لبخند زنان نگاهی به صمیم انداخت که بازهم بغض کرده بود مشکل اینه که خیلی 

نازپرورده ای نمیدونی مشکل چیه بدبختی یعنی چی؟ جناب استاد متخصص بدبختی و سرنوشت شوم وسیه روزی 

شما بفرمائید بدبختی یعنی چی؟ بدبختی یعنی زخمهایی که برای همیشه توی وجودت باقی می مونه نه ردش بلکه 

خودش همیشه جایی توی قلبت درد می کشی به این می گن بدبختی . به این که دیگه نتونی از ته دل بخندی و به 

خندید دیگه تا این حد بدبختی وجود نداره . چرا  اینکه تو زندگی هیچ چیز ارزشمندی برات باقی نمونده باشه. صمیم

وجود داره حتی بدترش هم وجود داره توزندگی من. صمیم با تعجب به راد نگاه کرد مگه تو از چیزی ناراحت هم 

می شی ؟ راد پوزخند زد نه فقط می دونم که چیزهای ناراحت کننده ای وجود داره گاهی با خودم فکر می کنم اگه 

ز احساس برده بود حتما خیلی ناراحت می شد. صمیم خندید راد برگشت به عقب نگاه کرد برگردیم کسی بویی ا

خیلی دور شدیم.راد و صمیم حدود نیم ساعت دیگه راهم با اسب طی کردن به جاده فرعی رسیدند رونیز خاکستری 

یگر به تهران بازگرداند. وارده جاده که راد صمیم را با ان اورده بود در کنار جاده منتظرشان بود تا صمیم را بارد

اصلی که شدند صمیم با تعجب به اطرافش نگاه کرد اومدنی هم از همین مسیر اومدی . اره. هیچی یادم نمی اد راد 

لبخند زد قرار هم نیست که یادت بیاد صمیم از لبخند راد عصبانی شد می تونی افتخار کنی ادم دزدی رو خوب بلدی 

ا بودم خیلی ممنون مادمازل . از این به بعد با خیل راحت افتخار می کنم . راد موسیقی مالیمی در . منتظر اجازه شم

فضای ماشین پخش کرد قرار نیست تمام راه رو از این جمالت محبت امیز رد و بدل کنیم؟ صمیم بدون اینکه جوابی 

رانی توقف کرد و گفت یه جیزی بخوریم بدهد به مسیر سرسبز جاده نگاه کرد..حدود دوساعت بعد راد مقابل رستو

خستگی درکنیم صمیم با بی تفاوتی به راد نگاه کرد من خسته نیستم. بله احتماال دلیلش اینه که تو رانندگی نمی کنی 

. من همین جا می شینم تومی تونی بری استراحت کنی . تو مثل اینکه خیلی از بحث کردن با من لذت می بری. 
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عبیرکن نمی تونم با این لباس های عهد عتیق بیام اونجا بین مردم بشینم . ازنظر من لباست هرجور دوست داری ت

مشکلی نداره اتفاقا متفاوت و اورجیناله . همین که جناب عالی یه لباس رو بپسندی عمق فاجعه رو نشون می ده . 

چیزی نخوریم حرکت نمی کنیم.داخل  تصمیم با خودته اگه بخوای بیست و چهار ساعت اینجا می ایستیم اما تا اینجا

رستوران گارسون به استقبال انها امد و گفت اقای اریان پور خیلی خوش امدید بفرمائید لطفا. متشکرم یه میز دنج 

اگه لطف کنید... بله البته از این طرف بفرمائید.گارسون سفارش ها را یادداشت کرد و بعد پرسید خانم امر دیگه ای 

گشت روبه صمیم گفت خانم امر دیگه ای ندارید اما صمیم روبه گارسون جواب داد نه ممنونم چند ندارند؟ راد بر

پسر جوان دورمیزی در نزدیکی انها نشسته بودند و با صدای بلند شوخی می کردند و می خندیدندیکی از انها صمیم 

شد دیگران هم ساکت شوند و نگاهی را به بغل دستی خود نشان داد و اهسته به او چیزی گفت این حرکت او باعث 

به صمیم بیندازند . صمیم صورتش را برگرداند و از پنجره به بیرون نگاه کرد پسرها عموما تیپ اسپرتی داشتند 

شلوار جین با تی شرت های رنگی با صدای اهسته در مورد صمیم و راد صحبت می کردند اما گاهی جمله هایی از بین 

پسره همون رونیزی است؟ چشم های دختره ابیه؟ فکر کنم شاید هم لنزه . نه موهاش  حرف هایشان شنیده می شد

هم روشنه از این بورهای طبیعیه صمیم معذب شده بود کمی روی صندلی جابه جا شد و نگاهی به ساعت رستوران 

ها امد . بفرمائید  انداخت راد برگشت و همین که نگاهش با نگاه یکی از گارسون ها تالقی کرد گارسون به سمت ان

اقای اریان پور میز بغلی رو خالی کنید لطفا هزینه اش رو پرداخت می کنم. بله اقای اریان پور چند لحظه بعد مدیر 

رستوران امد و با راد احوال پرسی کرد به به اقای اریان پور بعد از مدت ها افتخار دادید بعد نگاهی به صمیم انداخت 

اقای نوروزی صمیم از دوستان خانواده گی هستند صمیم روبه نوروزی لبخند زد خوشوقتم خیلی خوش امدید .ممنون 

. مشکلی پیش اومده ؟ فعال نه اگه این اقایون سریع تر تشریف ببرند. نوروزی برگشت و نگاهی به میز بغلی انداخت 

شه مشتری های گذری هم از هر  که با عصبانیت به راد نگاه می کردند واقعا باید ببخشید این فصل اینجا شلوغ می

طرف می ان یه مقدار جو اینجا به همیشه فرق می کنه. خواهش می کنم مسئله ای نیست از لطف تون ممنون . بعد از 

رفتن نوروزی صمیم گفت فکر کنم مظورت دشمن خانوادگی بود دیگه نه ؟ نوروزی به سمت میز بغلی رفت و با 

ن باید ببخشید که نمی تونیم ازتون پذیرائی کنیم مسافرت خوبی داشته باشید لحن رسمی و مودبانه ای گفت اقایو

یکی از پسرها که تی شرت قرمز رنگی به تن داشت و از بقیه درشت هیکل تر بود گفت یعنی چی نمی تونید ما غذا 

به نفع شماست سفارش دادیم و تا غذامون رو نوش جان نکنیم جایی نمی ریم. ببینید مسالمت امیز حل شدن قضیه 

من اگه با پلیس تماس بگیرم خودتون و ماشین تون بازرسی می شه . بازرسی میشه که بشه به تو ربطی داره؟ راد 

بلند شد و دستی به کتف نوروزی زد اقای نوروزی فکر کنم من بهتر می تونم قانع شون کنم گارسون هم اطراف ان 

ه می کردند . راد از کتف های یکی از ان ها گرفت و اورابه زور از روی ها را گرفتند و منتظر تصمیم نوروزی به او نگا

صندلی بلند کرد و بعد رفت سراغ نفر بعدی پسرجوان سعی کرد کتفش را خالص کند و با صدای بلند گفت بکش 

ایت دستت رو همه از پشت میز بلند شدند . گارسون ها هم دخالت کردند و سعی می کردند ان ها را به بیرون هد

کنند بفرمائید اقا یکی از ان ها گفت بی خیال بچه ها بریم سیب سرخ همیشه واسه دست چالقه اما هنوز جمله اش را 

تمام نکرده بود که راد با یک مشت جواب داد و درگیری باال گرفت صمیم با عصبانیت نشست و از پنجره بیرون را 

 نگاه می کرد.
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ند تا سی دی پیدا کردیم.مامور پلیس روبه جمع پسرها که با سر صورت قربان مشروب یه بسته قرص اکس و چ

خونی کنار جاده ایستاده بودند گفت کلکسیون مواد و وسائل خالف جمع می کنید؟ یکی از پسرها گفت جناب 

سروان باور کنید من خبر نداشتم کسی که کنارش بود گفت باور کنید یکی برای ما پاپوش درست کرده مامور با 

صبانیت گفت اره حتما همین طوره نه که خیلی ادم های مهمی هستین اینا رو ببر حمیدی . یکی از پسرها گفت اینا ع

چی جناب سروان همین طوری ول شون می کنید ؟ما از این اقا شکایت داریم. دیه مون رو می خوایم . شما برای 

چه همسری اقا اصال معلومه اینا با هم چه نسبتی همسر این اقا مزاحمت ایجاد کردین این کار شما خودش جرمه . 

دارن؟ مامور پلیس برگشت روبه جمع سه نفره نوروزی و راد و صمیم پرسید شما با هم چه نسبتی دارین؟ نوروزی 

گفت ایشون از مشتریهای خوب و قدیمیه ما هستن . شمارو نمی گم اقا این اقا و این خانم چه نسبتی دارن؟ صمیم با 

ه راد نگاه کرد که کم کم گونه راستش در حال کبود شدن بود. همین رنگ پریدگی صمیم کافی بود تا اضطراب ب

مامور پلیس بگوید ظاهرا شما هم باید با ما تشریف بیارید راد با خونسردی گفت ایشون نامزد من هستن برای 

ند ساعت دیگه تهران باشیم سرهنگ اطمینان میتونین با خانوادشون تماس بگیرید ما برای مراسم مهمی باید تا چ

نیروی انتظامی که تا این لحظه داخل یکیک از الگانس ها نشسته بود پیاده شد و پرسید موضوع چیه انصاری ؟ راد با 

او دست داد وقت تون به خیر اریان پور هستم. باید بگم وقت شما هم به خیر ولی ظاهرا اخیر و خوشی خبری نیست 

صیتی هستین شما برای چی با این اراذل در می افتین ؟ من هم چندان مایل نبودم ولی گاهی معلومه که ادم با شخ

شرایط ایجاب می کردما چند ساعت دیگه باید تو مراسمی در تهران شرکت کنیم اگه اجازه بدین ما همین جا از 

ی هم مدرک ازدواج حضورتون مرخص بشیم. از قوانین که نمی شه تخطی کرد اینجا مورد درگیری هست از طرف

ندارید. عرض کردم شما می تونید با خانواده نامزدم تماس بگیرید که البته فکر کنم باید هم این کارو بکنیم احتماال 

االن نگران شدند مرد میانسال روبه صمیم کرد و گفت شما مدرک شناسایی تون رو لطف کنید شما هم همین طور اقا. 

گاه کرد راد لبخند زد نامزدم متاسفانه کیفش رو توی یه رستون جا گذاشت البته ما ده بازهم صمیم با نگرانی به راد ن

دقیقه بعد برگشتیم ولی گارسون ها گفتند چیزی ندیدند. صمیم نگاهی به راد انداخت و گفت بله دزدی حتی ادم 

ه تماس بگیرم هم ایشون دزدی خیلی زیاد شده راد موبایلش را دست گرفت و وگفت اجازه بدین من با اقای مهرزاد

از نگرانی دربیان هم شما سرهنگ با تعجب پرسید فامیلی خانم مهرزاده است؟ بله چه طور مگه ؟ مهم نیست اجازه 

بدین من با پدرشون صحبت کنم . بله البته راد شماره مهرزاده را گرفت و منتظر شد الو سالم اقای مهرزاده الو؟ راد 

طورن؟ حال همه گی خوبه؟ حال خانواده من به توربطی نداره دخترم کجاست؟ ماهم اریان پور ؟ مهشید خانم چه 

خوب ایم مرسی تا اینجا زیاد بد نگذشته بود داشتیم برمی گشتیم فقط االن یه مشکل کوچیکی به وجود اومده . این 

رستوران گم چرندیات چیه می بافی ؟ گفتم دخترم کجاست؟ نه چیز خاصی نیست فقط صمیم کیفش رو توی یه 

کرده مدارک شناسایی هم توی کیف بوده االن چناب سرهنگ می خواستن مدارک رو ببینن که متاسفانه در دسترس 

نیست. من خواهش کردم با شما صحبت کنن که بتونیم سریع تر بر گردیم . گیرپلیس افتادین؟ هردومون رو بیچاره 

م ولی ایشون هم حق دارن حاال با شما صحبت کنن ماهم کردی . نه جای نگرانی نیست عرض کردم که نامزد هستی

سریع تر راه می افتیم . مهرزاده با عصبانیت گفت گوشی روبده بهش. بله البته و گوشی را به دست سرهنگ داد 

مهرزاده سعی کرد خونسردی خود را حفظ کند و شرایط را عادی جلوه دهد الو !سرهنگ کمی از جمع فاصله گرفت 

یرج خودتی ؟کبیری توئی؟ چه خبره اونجا؟ ای بی معرفت دخترت رو نامزد کردی و مارو هم دعوت و گفت الو ا

نکردی؟ مهرزاده خندید نه باور کن هنوز مراسم خاصی نگرفتیم مگه جشن بدون توهم می شه ؟ اگه منو دعوت 
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چه ها رو ول کن بیان هزارتا نکنی با دوجین مامور می ام بساط تون رو به هم میریزم گفته باشم چشم بابا فعال ب

گرفتاری داریم. این مراسم ها که سال به سال پرزرق و برق تر میشه باشه ایرج اگه تو خسته شدی بخواب تو 

 مهرزاده دوماد پس گفت و داد راد به را ان برگشت و کرد راقطع تلفن سرهنگ عروسی من به جات می رقصم.

از دوستان قدیمیش هستم و بعد رو به صمیم گفت تو چقدر بزرگ شدی  بله ؟ شناسید می رو ایشون شما.  شمائید

حسابی خانم شدی کبیری روبه راد گفت این تا پارسال لباس بچه گونه می پوشید همینه نشناختمش صمیم هم که 

 اصال سرهنگ را به جا نمی اورد گفت من هم شما رو تولباس رسمی نشناختم . خب جوون ها برید دیگه ظاهرا خیلی

کار دارید بعد سرهنگ دستش را روی کتف راد گذاشت خوشم اومد خیلی مرد خوش غیرتی هستی معلومه این 

صمیم خانم رو خیلی دوست داری. صمیم معذب شد سرش را پائین انداخت راد لبخند زد و گفت خداحافظ اقای 

بله اقای نوروزی باعث زحمت و کبیری و بعد از رفتن ماشین های پلیس راد تراولی به نوروزی داد و گفت ناقا

ناراحتی شدیم . این حرفها چیه اینجا متعلق به شماست. باالخره از نوروزی هم خداحافظی کردند صمیم دست به 

سینه نشست و گفت این هم از ناهار نوش جان کردید؟ راد به گونه کبودش اشاره کرد بله بنده به مشت نوش جان 

شما چطور؟ صمیم صورتش را برگرداند تا راد خنده اش را نبیند.صمیم با دیدن  کردم اتفاقا خیلی هم خوشمزه بود

پدرش خود را به اغوش او انداخت ایرج صمیم رادر اغوش گرفت وسر اورا نوازش کرد چرا این همه الغر شدی بابا؟ 

دستش راروی شانه اشک های صمیم بی اختیار جاری شدند و بعد از چند لحظه به هق هقی بلند تبدیل شدند. مهشید 

صمیم گذاشت دخترم صمیم برگشت و مادرش را در اغوش گرفت عزیزم حالت خوبه این چه لباسهایی که پوشیدی 

؟ صمیم از شدت گریه نمی توانست جواب بدهد راد با پدرش دست داد و پرسید اینجا همه چیز مرتبه؟ اریان پور 

شده؟ توراه مشکلی پیش اومده بود؟ نه چیز خاصی نیست این جواب داد اینجا اره جنس ها تو انباره توصورتت چی 

وسط فقط آبروی خانوادگی مارفته . اریان پور سرفه ای کرد و جواب داد بزرگش نکن مهرزاده هر کس ندونه فکر 

می کنه دخترت شب رو تو کالنتری گذرونده پنج دقیقه صحبت کردن و بعد هم راه افتادن دیگه .کالنتری نه ولی 

من این یک هفته رو معلوم نیست کجا گذرونده صمیم با شرمندگی گفت بابا راد از خستگی روی مبل نشست و دختر 

گفت خواهش می کنم بشینید و به اعصاب تون مسلط باشید بعد روبه خدمتکارش کرد و گفت برای ما قهوه بیار لطفا 

ریم؟ اما صدای پدرش مانع از این شد که همه نشستند صمیم با بغض روبه مادرش کرد و گفت چرا از اینجا نمی 

مهشید جوابی بدهد کبیری از دوستان من بود هزار تاهم دوست مشترک تو همین تهران داریم که با خیلی شون 

روابط کاری دارم به همین راحتی دستت رو میزنی به کمرت و میگی این دختر نامزدمه ؟ چند وقت دیگه زنه می زنه 

د جوابش رو بدم؟ اریان پور که بسیار از اینکه این بازی را برده است خشنورد بود به جای که عروسی چی شد چی بای

راد جواب داد خودتون یه جوابی پیدا کنید وقتی به شراکت مون خیانت می کردی باید فکر اینجاهاش روهم 

ه داریم از شمال میکردی راد با اشاره دست پدرش را ساکت کرد و گفت انتظار نداشتید که بگم دوست دخترم

برمیگردیم. یا باید می گفتم گروگانمه دارم می برم تحویلش بدم.شما اگه با من مشکل داشتید باید مشکل تون رو با 

من حل می کردین اینده دخترم روبه باد دادید. ابروی این دختر رفته همین امروز پشت تلفن گفتم مشغول تدارک 

مهرزاده خنده عصبی ای کرد و حرفش را ادامه داد که بگن دختر  عروسی هستیم دوهفته بعدبگم بهم خورد؟

مهرزاده رو که توجاده می گیرن به دروغ کاردخترش رو هم راه می اندازه و برش می گردونه خونه ؟ راد نگاهی به 

چهره صمیم انداخت که از شدت ناراحتی منقبض شده بود صمیم تحمل شنیدن این حرفها را نداشت گویی هرجمله 

پدرش مانند دشنه ای قلب پاک و معصومش را می درید اگر پدرش از همین حاال این حرفها را می زد دیگران چه 
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می گفتند؟ از تصور اینکه در هر جمع و مهمانی دیگران نگاههای انچنانی به او بیندازند و اهسته حرف هایی رد و بدل 

درش کرد که مهشید معنای ان را خوب می فهمید اما قهوه کنند قلبش را میفشرد .صمیم نگاه التماس گونه ای به ما

را از سینی ای که خدمتکار مقابلش گرفته بود برداشت و وانمود کرد که چیزی ندیده است . راد گفت صمیم خانم 

اگه می خواهید شما تویکی از اتاق ها استراحت کنید موقع رفتن صداتون می کنن صمیم بدون اینکه به راد نگاه کند 

لند شد و در حالی که نمی توانست لرزش صدایش را کنترل کند گفت من تو ماشین منتظرتون می مونم بابا پدر ب

بدون اینکه چیزی بگوید به صمیم نگان کرد . چیز بدی درنگاه پدر بود که صمیم ان را نمی فهمید شاید به خاطر 

چدر در گوش صمیم پیچید که همین دوماه  اتفاق هایی که پیش امده بود از وجود صمیم خجالت می کشید صدای

پیش گفته بود من واقعا به تو افتخار می کنم بغضی در دلش بود که با گریه خالی نمی شد دلش می خواست فریاد 

بزند من تقصیری ندارم این کارهای توبود که اینده منو به باد داد پدر اما چیزی نگفت و در حالی که اشک می ریخت 

رفت . وقتی از کنار راد می گذشت راد گفت خداحافظ خانم مهرزاده صمیم بدون ایکه حتی به صورت از سالن بیرون 

راد نگاه کند از کنار او گذشت و بیرون رفت. نفرتی عمیق نسبت به راد دردلش ریشه می دواند حاال بعد از شنیدن 

د کرد و هربار که برای ان اشک حرفهای پدرش می دانست که تمام عمر زیر سایه شوم این اتفاق زندگی خواه

بریزد این نفرت را در دلش زنده خواهد کرد. صمیم باغچه بزرگ ویالی اریان پور را طی کرد و پشت ماشین پدرش 

نشست و سرش را به شیشه تکیه داد و ارام گریست. چه طور ظرف پنج روز سیاهی اینچنین بر همه خوشبختی ای 

بود.مهشید به ماشین نزدیک شد و با ندیدن صمیم مبهوت به اطراف نگاه کرد صدا که در انتظارش بود سایه انداخته 

زد صمیم اهسته با خود گفت کجا رفت این دختر؟ روی پنجه پا بلند شد و سرش را به شیشه چسباند و به داخل 

ته دخترش ماشین نگاه کرد. صمیم پشت ماشین جمع شده بود و به خواب رفته بود مهشید کمی به چهره خواب رف

نگاه کرد رد اشک روی صورت صمیم خشک شده بود و دستانش را با حالت مضطربی روی سینه اش می فشرد . 

مهشید کمی مردد ماند چه طور باید می گفت؟ اما باالخره تصمیمش را گرفت و ارام به شیشه زد کمی منتظر ماند و 

شیشه به مادرش نگاه کرد. مهشید باحالت تصنعی  مجبور شد دوباره بزند . صممی چشمانش را باز کرد و از پشت

لبخند زد و به در ماشین اشاره کرد . چیزی در نگاه مادرش غیر عادی و بیگانه بود . صمیم بلند شد و در را باز کرد 

درکه بازه مامان مهشید بازهم سعی کرد لبانش را روی صورتش پهن کند و بریده بریده گفت حواسم نبود پیاده شو 

ن یه کم با هم صحبت کنیم صمیم دستی به موهای اشفته اش کشید و روسری ابریشم را از گردنش در اورد ماما

مامان اومدید مهمونی؟ می خوای تو باغ اریان پورها قدم بزنیم و صحبت کنیم؟ من نمی فهمم چرا نمی ریم خونه 

می کنید؟ مهشید دست کشید به صورت مون؟ یه ساعته اون تو داردید درمورد بی ابرویی های دخترتون اختالط 

دخترش و اشک ها را زا صورتش پاک کرد مامان جان تو چرا اینقدر عصبی شدی؟ صمیم با بهت به چهره مادرش 

نگاه کرد این مهربانی مادر را خوب می شناخت با صدایی که بیشتر به ناله شبیه بود جواب داد مامان باز چی می 

ضعیتی نیستم که تحمل شنیدن یک کلمه حرف رو داشته باشم مهشید موهای دخترش خوای بگی؟ ببین من اصال تو و

را نوازش کرد من که هنوز چیزی نگفتم مامان جان بیا پائین یه کم با هم صحبت کنیم موضوعه مهمیه . همین رو می 

ان پورها می خوام برم گم مامان االن اصال نمی تونم را جع به هیچ موضوع مهمی با کسی صحبت کنم اونم تو باغ اری

خونه بخوابم. میدونی من چند شبه درست نخوابیدم؟ مهشید دست صمیم را گرفت و اورا از ماشین بیرون کشید 

صمیم االن وقت این لجبازی ها نیست بیا پائین و صمیم را با خود با کنار استخر برد صمیم روی صندلی حصیری 

به ارامی موج می زدند از صورتش کنار زد .سعی کرد بر این همه نشست و موهایش را که در نسیم شب تابستانی 
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خستگی و گیجی و عصبانیتش مسلط شود پرسید خوب چه اتفاق مسلما بدی افتاده که من باید بدونم؟مهشید 

لبخندی زد از کجا می دونی بده صمیم گلم؟ چون شما فقط در یه مورد انقدر با من با مهربونی صحبت می کنید اونم 

ی که می خواهید منو به چیزی وادار کنید. دستت درد نکنه صمیم جان کدوم مادری با دخترش نامهربون میشه؟ وقت

فکر می کنی این چند شبه ما خواب راحت داشتیم؟ ما اگر هم نگرانی داریم همه اش به خاطر ابرو و اینده خودته . 

ضوع پیدا کند پدرت خیلی از این که این موضوع مهشید کمی روی صندلی جابه جا شد و سعی کردمقدمه ای برای مو

تو دهن مردم بیفته می ترسه حق هم داره ما این همه سال برای اعتبار و ابروی این خانواده تالش کردیم صمیم با 

کالفگی گفت حاشیه نرو مامان خب ؟ خب منظورم اینکه که االن پدرت حق داره ناراحت باشه می دانی که االن اینا 

حساب دست بقیه شرکاری کاری شون هم بیاد فقط موضوع کبیری نیست بدتر از اون اینکه االن تا ما از می خوان 

اینجا پامون روبذاریم بیرون خودشون به طور غیر مستقیم این خبرو همه جا پخش می کنن . خب مامان حاال می 

این ها رو بابا باید وقتی وارد این بازی ها  خواید تا اخر عمر خونه این ها بشینید؟ دیگه کاری از دست مون بر نمی اد

می شد فکر می کرد . صمیم عزیزم االن پدرت همه این ها رو بهشون گفت گفت شما حق نداشتید با ابروی دختر من 

این طوری بازی کنید صمیم بازهم مجبور شد حرف مادرش را قطع کند مامان االن دیگه همه این حرف ها خیللی 

تند یا نداشتند اونا به خودشون این حق رو دادن و این کارو کردن چرا نمی فهمید دیگه این مسخره است حق داش

حرف های تکراری جز ایکه منو عذاب بده فایده دیگه ای نداره. عزیزم چرا نمی ذاری من حرفم رو تموم کنم؟ این 

تونن به همین راحتی با ابروی تو حرف ها اونقدر که تو فکر می کنی بی فایده نیست ایرج به اون ها گفت که نمی 

بازی کننو بعد هم انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده راه شون رو بگیرن و برن پدرت داره سعی می کنه جلوی ضرری رو 

که ممکنه تمام سرنوشت تورو تحت تاثیر قرار بده بگیره عزیزم ببین پسر اریان پور قبول کرد که تو توی این ماجرا 

اید قربانی زیاده خواهی ها و دشمنی های پدرش و پدرت بشی صمیم که دیگر از حرف های تقصیری نداشتی و نب

تکراری مادرش به تنگ امده بود پوزخند زد پسر اریان پور واقعا لطف کرد. این چه طرز صحبت کردنه صمیم جان؟ 

ازدواج کنه ؟ صمیم معلومه که لطف کرد فکر می کنی اگه کس دیگه ای بود حاضر می شد تو این شرایط با تو 

ناخوداگاه فریاد زد چی؟ مهشید از ترس واکنش صمیم ساکت شد و نتوانست چیزی بگوید صمیم بلند شد و در حالی 

که نمی توانست لرزش صدا و دستانش را کنترل کند فریاد زد گفتم چی گفتین؟ می خواین با من چی کار 

ین دخترم با داد و بیداد که مشکلی حل نمی شه بشین با بکنید؟مهشید بلندشد و سعی کرد صمیم را ارام کند بش

ارامش در این مورد صحبت کنیم .صمیم بازوی خود را از دست مادرش بیرون کشید نمی خوام حرف بزنم می خوام 

برم خونه مون .همه تون عقل تون را از دست دادید اما من نمی ذارم چهارتا دیوانه زندگیم رو به باد بدن مهشید 

زد صمیم صدات رو بیار پائین صمیم برگشت و همین طور که به طرف اتومبیل پدرش می رفت گفت شما می  فریاد

تونید تا صبح بشینید اینجا با صدای پائین اراجیف به هم ببافید من می رم خونه مهشید با عصبانیت پشت سر صمیم 

در ماشین را باز کرد سوئیچ این کجاست؟ صمیم  راه افتاد و فریاد زد صمیم تو بدون اجازه ما هیچ جا نمی ری. صمیم

االن نمی تونی بری گوش کن صمیم در ماشین را کوبید و به سمت درساختمان راه افتاد. مهشید هم پشت سر صمیم 

دوید اما وقتی دید که نمی تواند مانع رفتن صمیم بشود اورابه سمت خود برگرداند و سیلی محکمی به صورتش زد . 

مثل برق گرفته ها به چهره مادرش نگاه کرد مهشید که خود هم از حرکتی که کرده بود شوکه شده  صمیم یک لحظه

بود نمی دانست چه باید بگوید صمیم من..تومادر من نیستی..صمیم ...به من دست نزن ازشدت گریه نمی توانست 

ر چسباند . صمیم تو نمی فهمی بچه ای سرپا بایستد . مهشید صمیمی را به سمت دیوار کشید و با عصبانیت اورابه دیوا
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یک سال بعد می فهمی چه بالئی سرت اومده توی هر مهمونی پشت سرت پچ پج می کنن یه جور دیگه نگاهت می 

کنن یه نفر از یه خانواده درست حسابی نمی اد سراغت با هر خواستگار بی سر پایی که می اد سراغت تحقیر می شی 

ها ازدواج کنی صمیم تمام زندگی ات رو بدبختی می کشی و از همون شوهر بی لیاقتت  مجبور می شی با یکی از اون

هم توسری می خوری اینو می خوای؟ صمیم در حالی که سعی می کرد بین هق هق گریه صدایش را به ماردش 

ون خونه می برساند گفت نمی خوام این حرف ها رو بشنوم می فهمید؟ بسه دیگه من مجبور نیست ازدواج کنم تو هم

مونم و از شما توسری می خورم .فکر خودت نیستی فکر ابروی ما باش تو می دونی داری چه بالئی سر پدرت می 

اری؟ می خوای کاری کنی دیگه هیچ جا نتونه سرش روبلند کنه ؟ صمیم بین سیل اشکی که از چشمهایش چاری بود 

بال رو سر من اورده؟ صمیم دیگه اهمیتی نداره هر چی بوده  خنده عصبی ای کرد من سر پدرم بال می ارم؟ یا اون این

این باالخره سرمون اومده حاال باید فکر یه چاره باشیم . من نمی دونم این لجبازی تو به کی رفته این پسر مگه چه 

ستی ایرادی داره؟ فکر کن اومده خواستگاریت و تو هم قبول کردی توچرا متوجه موقعیتت نیستی ؟ چرا متوجه نی

دیگه امکان نداره بتونی با مردی تو این موقعیت ازدواج کنی؟ چرا متوجه موقعیت پدرت نیستی؟ صمیم که گویی با 

شنیدن اسم پدرش کورسویی از امید در دلش جوانه زده بود مهشید را کنار زد و به سمت ساختمان راه افتاد می 

 خوام با بابا حرف بزنم.

لفن صحبت می کرد اریان پور با عصبانیت گیالسش را پر می کرد و ایرج مهرزاده گوشه راد در گوشه ای از سالن با ت

مبل جمع شده بود و در حالی که گره کراواتش را شل کرده بود مانند انسان های مصیبت زده به جلو خم شده 

ت و روبه دستش را روی سرش گذاشته بود و پک های عمیق به سیگارش می زد صمیم مستقیم به سمت پدرش رف

روی او ایستاد اما قبل از اینکه بتواند حرفی بزند ایرج سرش را بلند کرد و به چشمان دخترش نگاه کرد. صمیم 

مادرت باهات صحبت کرد؟پس شما هم با حرف های اون موافقید ؟ ایرج بلند شد ودستش را روی گونه صمیم 

ای نیست صمیم عقب کشید و با وحشت پرسید شما  گذاشت بله دخترم من فکر می کنم تو شرایط موجود چاره دیگه

همه تون دیوونه شدین؟ اریان پور گیالسش را سر کشید و با خنده ای تاکید کرد من هم چند لحظه پیش همین 

سوال رو پرسیدم صمیم با وحشت به راد نگاه کرد که تلفنش را تمام کرده بود و به سمت آن ها می امد ذهنش 

انست کلمه ها را کنار هم بچیند و چیزی بگوید ایرج رو به راد پرسید می تونم چند لحظه با متوقف شده بود نمی تو

دخترم تنها صحبت کنم؟ بله البته خدمتکار آن ها را به سمت اتاقی در نزدیکی سالن راهنمایی کرد.صمیم پشت 

ی البه الی درختان را می پنجره ایستاد و به باغ سرسبز بزرگ نگاه کرد گویی چشمانش در جستجوی روزنه نجات

کاوید. مهرزاده روی صندلی نشست و گفت فکر می کنی من نمی خواستم با کسی که خودت انتخاب کردی موقعی 

که خودت دوست داری ازدواج کنی؟ گاهی زندگی ادم رو به مسیری می کشونه که چاره ای جز تسلیم شدن و 

سخت گذشته اینم می دونم که اگه با راد ازدواج کنی روزهای همراهش رفتن نداری میدونم این چند روز خیلی بهت 

سختی رو خواهی داشت اما عادت می کنی بعد از چند سال همه چیز فراموش می شه .حتی این روزها رو به یاد هم 

نمی اری راد مرد محکم و مطمئنیه مردیه که می تونی بهش تکیه کنی اما تو االن به این چیزها فکر نمی کنی چون 

بچه ای از این پسرهای سوسول خوشت می اد که تمام دوران نامزدی برات گل بیارن و اس ام اس های عاشقانه 

بفرستن دلت تفریح و خوشی می خواد سخته برات که خودت روبا ادم سنگینی مثل راد هماهنگ کنی من همه این ها 

یستن چند سال که گذشت می بینی نمی تونی به را می فهمم اما تو هم یه چیزی رو بفهم دخترم این چیزها همیشگی ن

اون پسر سوسول تکیه کنی نمی تونی به عنوان پدر بچه ات روش حساب کنی . اما من مطمئنم چند سال دیگه از 
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ازدواجت با راد راضی خواهی بود چون این ها خواسته های این سن تو هستن ولی چیزهایی که من می گم دائمی اند 

لمه ای حرف بزند خاموش ایستاده بود و از پنجره بیرون را نگاه می کرد ایرج چند لحظه در صمیم بدون اینکه ک

سکوت منتظر جواب صمیم ماند اما صمیم هیچ حرکتی نکرد ایرج گفت صمیم من هم دوست داشتم که این سال 

رسته ازدواج کنی های زندگی ات رو پیش من بمونی تو سنی که خودت هم به این نتیجه رسیدی که حرف های من د

اما حاال باید این واقعیت را بپذیری که شرایط تو فرق کرده شاید دیگه همچین امکانی نداشته باشی که با یه خانواده 

درست و حسابی . صمیم پوزخند زد و با عصبانیت برگشت خانواده درست و حسابی بابا؟ می دونی من این چندروز 

جنگل که پر بود از سوراخ سنبه ها و راه ها و اتاق های مخفی اونجا من وسائل کجا بودم؟ تو یه ویالی جن زده تودل 

شکنجه هم دیدم تمام اون بنا روبه همین قصد ساخته بودن معلوم نیست این جناب اریان پور تو جوونیش چه 

نیست زن  کارهایی که کرده و این پول هایی که این طور چشم شما رو گرفته از کجا اومده همون طور که معلوم

سابق راد چه طور مرده توی همون خونه توی همون اتاقی که یک هفته بود منو اونجا حبس کرده بودمی دونی چند تا 

اسلحه اونجا بود شما به این خانواده میگی درست و حسابی چون پول دارن. چون راد حاضره در کمال از خود 

دیگر نتوانست ادامه دهد ایرج بلند شد و سعی کرد گذشتگی شما رو از شر من خالص کنه صمیم از شدت گریه 

دخترش را تسلی دهد صمیم این حرف رو نزن من می دونم که تو هیچ تقصیری نداری اما برای دیگران این اهمیتی 

نداره توجامعه ی ما کافی یه برچسب روی کسی بزنن تا اخر عمرش نمی تونه از شر اون برچسب خالص شه من همه 

خاط اینده خودت می کنم صمیم خودش را از بازوهای پدرش بیرون کشید بس کنید بابا انقدر بچه  این کارهاروبه

نیستم که این حرف ها رو باور کنم این که چند سال دیگه من شوهرم رو دوست داشته باشم یا به خاطر زجرهایی که 

میتی نداره چیزی که برای شما مهمه اینه تو این چند سال بهم داده بیشتر از االن ازش متنفر باشم برای شما هیچ اه

که دارید شانس یه داماد پول دارو از دست می دید یا نه . براتون این مهمه که بتونید با این خانواده وصلت کنید تا 

شراکت لعنتی تون رو گسترش بدید باورم نمی شه خانواده خودم دارن اینقدر بی رحمانه بامن رفتار می کنن بابا ادم 

که انتظار داشتم پناه من باشن . صمیم دخترم گوش کن ببین من یه قولی بهت می دم اگه چندسال دیگه راد رو هایی 

دوست نداشتی اگه نخواستی باهاش زندگی کنی خودم طالقت را می گیرم برمی گردی خونه خودم اما به یه شکل 

فرستمت ایتالیا معماری می خونی با کسی که ابرومندانه می گیم ازدواج کرد با هم نساختن و طالق گرفتن بعد می 

دوستش داری ازدواج می کنی اگه عروس این خانواده بشی اتفاقی که افتاده هیچ جا درز نمی کنه حرفی نمی زنن 

چون این طوری ابروی خودشون هم می ره بذار اب ها از اسیاب بیفته اگه بعد از چند سال نخواستی بااین مرد 

قول می دم کمکت کنم طالق بگیری صمیم سرگیجه شدید احساس می کرد . دستش را به زندگی کنی خودم بهت 

چهارچوب پنجره گرفت تا زمین نخورد . احساس کرد تمام اتاق زمین زیر چایش می چرخد و اورامانند گردابی فرو 

ی زنیم بذارید می بلعد من حالم خوب نیست بابا منو ببر خونه توروخدا بذارید بخوابم بعد راجع بهش حرف م

فکرهام رو بکنم ببینم چه بالئی داره سرم می اد ایرج دخترش را روی صندلی نشاند و دستش را روی کتف او 

گذاشت و به ارامی گفت صمیم یکی از دوست های اریان پور محضرداره ما باهاش تماس گرفتیم داره می اد اینجا 

توانست چیزی را که می شنید باور کند ناگهان مثل محکومی .صمیم چند لحظه مبهوت به چهره پدرش نگاه کرد نمی 

که با اخرین نفس هایش برای نجات خود تالش می کند فریاد زد دارید با من چی کار می کنید بابا؟ چه بالئی می 

خواید سرم بیارید؟ مهرزاده با حالت عصبی انگشتش را جلوی صورت صمیم تکان داد صدات رو بیار پائین صمیم 

باید همین امشب عقد کنید و راد هم قبول کرد مگه نمی بینی پدرش منتظر فرصتیه که همه چیز رو به هم بزنه گفتم 
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؟ خانواده اش با این ازدواج موافق نیستن من هم نمی خوام اخرین شانسی رو که برای از بین بردن گندی که باال 

دستش را بلند کرد و صمیم فریاد زد بزن تا صبح منو تو  اومده از دست بدم .بهتره بگی گندی که باال اوردم بابا ایرج

این اتاق کتک بزن من باید بله رو بگم؟ نمی گم نمی ذارم منو بندازین تو قفس این ادم که بویی از انسانیت نبرده که 

می دین؟ افتخارش اینه که نه قلب داره نه احساس در همین لحظه راد ضربه ای به در زد و گفت اقای مهرزاده اجازه 

مهرزاده یقه کتش را صاف کرد و از صمیم فاصله گرفت خواهش می کنم بفرمائید . راد نگاهی به صمیم انداخت و 

گفت فکر کنم بهتر باشه من باهاش صحبت کنم اقای مهرزاده ایرج نگاهی به صمیم انداخت و از روی ناچار یاز اتاق 

دتی طوالنی به او نگاه کرد گفتم تا چند ساعت دیگه از شر بیرون رفت. راد روی مبلی روبه روی صمیم نشست و م

هم خالص می شیم و گفتم بگو انشااهلل یادته؟ نگفتی! صمیم در سکوت به راد خیره شده بود راد لبخند زد شبیه 

قربانی ای هستی که چند لحظه دیگر می خوان تو یکی از قبایل سرخ پوستی زنده زنده بسوزوننش صمیم با صدای 

ه گفت و شما از تماشای این وضعیت لذت می برید مگه نه ؟ دلیلی برای لذت بردن ندارم. صمیم با بغض گرفت

پرسید پرا این پیشنهاد رو به پدرم دادید؟ چون برای من فرقی نمی کنه که با کی ازدواج کنم و یا اصال ازدواج کنم یا 

بذاره نمی خوام در حق کسی هم ظلمی کرده باشم نه و از طرفی همون طور که اجازه نمی دم کسی پا روی حق من 

صمیم پوزخند زد اما راد به صحبتش ادامه داد این ازدواج از به وجوداومدن خیلی از مشکالت برای تو جلوگیری می 

کنه .اینکه چه طوری مشکالتی رو که برای من به وجود اوردین حل کنم به خودم مربوط می شه در ضمن برای من 

یلی هم فرق می کنه که با کی ازدواج کنم و یا اصال ازدواج کنم یا نه شما با این پیشنهادتون منو تحت فرق می کنه خ

فشار خانواده ام قراردادین اگه شما بکشید کنار و بیشتر از این برای من بدبختی فراهم نکنید خانواده ام چاره ای جز 

خونم همون طور که خودم برای زندگی خودم برنامه ریزی  این ندارن که منو بفرستن ایتالیا می رم اونجامعماری می

کرده بودم. گاهی زندگی مطابق برنامه ریزی های تو عمل نمی کنه دختر کوچولو فرض که رفتی ایتالیا و معماری 

خوندی نمی خوای برگردی؟ می دونی وقتی برگردی با چه چیزهایی مواجه می شی؟ صمیم با عصبانیت گفت این ها 

بوط میشه چرا متوجه نیستی؟ اگه دیدم قراره با چیزهای بدی مواجه شم اصال برنمی گردم راد پوزخند زد به من مر

یعنی تا خر عمرت توی یه کشور غریب دوراز خانواده توی تنهایی و بی پناهی پیر می شی چون اینجا مردم خودت و 

د را قطع کرد این ها به تو مربوط نیست . خانواده خودت به تو برچسبی زدن که حقت نبود صمیم با گریه حرف را

چرا هست من هرچند که ناخواسته مسبب همه این ها بودم .تووجدان هم داری ؟ نه مواقعی که مثل االن الزم داشته 

باشم قرض می گیرم به هرحال کوچولو من و پدرت یعنی ما بزرگ ترها فکر می کنیم و درست فکر می کنیم که 

ج صورت بگیره تو نمی تونی االن برای خودت تصمیم درستی بگیری چون از نظر روحی در بهتره االن این ازدوا

شرایطی نیستی که به یه راه حل اساسی فکر کنی فقط می خوای از همه چیز فرارکنی .چون خیلی لوس بار اومدی و 

کنه و به طور خالصه چون خیلی هنوز نمی دونی این دنیا چه جای گندیه و این جامعه چه بی رحمانه با ادم هارفتار می 

بچه ای. و شما جناب اریان پور همه چیز فهم جاافتاده و بزرگ منش می خواهید با یه بچه لوس که قدرت تشخیص 

مسائل رو نداره و هیچ چیز در مورد این دنیا و جامعه نمی دونه ازدواج کنید؟ راد لبخند زد عوضش حاضر جوابی رو 

نه در حالی که نمی توانست از شدت سوزش چشمانش را بازنگاه دارد گفت این خوب بلده . صمیم دست به سی

جواب سوال من نبود راد با خونسردی گفت جواب سوال تو اینه که این فقط یه ازدواج صوری خواهد بود تمام چیزی 

نی اگه پدر که تو االن می خوای یه اتاق اروم توی یه خونه است که توش مجبور نباشی این حرف ها رو تحمل ک

ومادرت حاضر نیستن این رو برای تو فراهم کنن من می تونم این کاروبکنم تو خونه من زندگی می کنی همین بعد 
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چند سال هم اگه خواستی و پذیرفتنت بر می گردی خونه پدر و مادرت درحال حاضر من این امکان رو ندارم که 

اجرا توی جمع های مختلف بگیرم ولی وقتی اون ها تورو جلوی تعریف های پر اب و تاب پدرم رو در مورد این م

عروس خودشون بدونن چاره ای جز سکوت ندارن تا چند سال بعد که اب ها از اسیاب بیفته صمیم با صدایی که 

شبیه به ناله بود گفت من نمی تونم با تو توی یه خونه زندگی کنم. داخل خونه تو توی یه اتاق جدا زندگی می کنی 

خودت روهم داری اما برای بیرون از اون خونه تو باید کامال مثل همسر من رفتار کنی رفتار تو در مقابل زندگی 

دیگران باید همون طوری باشه که از یه زن متاهل انتظار میره راد از روی مبل بلند شد و گفت خب؟ عهدنامه رو امضا 

شدن امضا می شن من که تو تاریخ این طوری خوندم. اما کنیم خانم مهرزاده ؟ صمیم لبخند زد عهدنامه ها برای لغو 

گاهی لغو اون عهد نامه ها خونریزی های بزرگی رو باعث شده این روهم تو تاریخ خوندی؟ صمیم به راد که درست 

باالی سرش ایستاده بود نگاه کرد یعنی داری منوبه طور غیر مستقیم به مرگ تهدید می کنی؟ کوچولو من دارم تورو 

طور مستقیم به مرگ تهدید می کنم. من شرایط این عهدنامه روزیر پا نمی زارم و زیر پا گذاشتن روهم نمی به 

بخشم. موضوع خیلی ساده است تو توی خونه زندگی خودت رو داری و بیرون زندگی یه خانم متاهل رو خب حاال 

کنم.راد نگاهی به ساعتش انداخت نیم  این سکوت تو عالمت رضایته؟ صمیم با عصبانیت گفت نه خیر دارم فکر می

ساعت وقت داری فکر کنی تا نیم ساعته دیگه عاقد می اد و از اتاق بیرون رفت . صمیم سرش را به پشتی مبل تکیه 

داد سعی کردگریه نکند می دانست بدترین کاری که می توانست در این شرایط بکند گریه بود باید افکار خود را 

یم می گرفت. راد از چندسال زندگی در اتاقی جداگانه و بعد هم طالق حرف می زد اما تا چه متمرکز می کرد و تصم

حد می شد به راد اعتماد کرد؟ صمیم از اینکه با خود از اعتماد به راد حرف زده بود خنده اش گرفت. یک طرف 

ه اندازه قبل مهربان نباشد و در کورسوی خانه خودش را می دید. اتاق روشن و ارامش را و خانه ای که شاید با او ب

طرف دیگر کورسویی از خانه راد را می دید و چند سال اسارت در پنجه مردی که ...نه صمیم حتی نمی خواست 

فکرش را بکند با خود فکر کرد اون ها به هر حال خانواده من هستن یه مدت بعد عصبانیت تون از بین می ره اون یه 

. صمیم می خواست بلند شود و سراغ پدرش برود که مهرزاده در را باز کرد و وارد غریبه است یه غریبه خطرناک

شد صمیم پاشو حاضر شو تا ده دقیقه دیگر عاقد می رسه صمیم با گریه بلند شد و دستان چدرش را گرفت بابا 

ون بودم ؟ می خواهش می کنم با من این کارو نکنید مگه من چی کار کردم؟ بابا فراموش کردین من دختر عزیزت

گفتین نمی زارین یه مو از سر من کم بشه برای چی این طوری منو می اندازین زیر دست و پای این آدم؟ بابا هرطور 

شما بخواهید رفتار می کنم اصال از خونه بیرون نمی رم؟ فقط منو ندین دست این ادم . ایرج با عصبانیت دستانش را 

ن دیگه وقت این حرف ها نیست گفتم حاضر شو عاقد می خواد بیاد . صمیم عقب کشید و فریاد زد صمیم بس کن اال

با التماس گریست نمی خوام برم تو خونه اون . این رو بدون که اگه این ازدواج رو قبول نکنی تو خونه من هم جایی 

دم شنیدی؟ و با نداری. صمیم با بهت به پدرش نگاه کرد چی بابا؟ همین که گفتم من تورو تو اون خونه راه نمی 

عصبانیت از اتاق بیرون رفت . صمیم احساس کرد دیگر نمی تواند سرپا بایستد زانوهایش خم شدند و به ارامی روی 

زمین نشست با وحشت با خود گفت من دیگه جایی تواین دنیا ندارم اون ها منو نمی خوان . همین طور که نشسته 

موم شد اینده ام فروریخت خاکستر شد صمیم می خواست بمیرد و در بود به زمین خیره شد با خود گفت همه جیز ت

بیابانی دور خاک شود.برای هفتمین بار دوشیزه مکرمه محترمه خانم صمیم مهرزاده ایا وکیلم شما را به عقد دائم 

اخرین بار  اقای راد اریان پور با مهریه دوهزارسکه طال و یک جلد قران مجید و یه شاخه گل دربیاورم ؟ صمیم برای

نگاه ملتمسانه ای به پدرش انداخت . اریان پور هنوز در گوشه سالن مشغول پر و خالی کردن گیالسش بود .مهشید 
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رژقرمزی به لبانش زده بود و با لبخندی در شان یک خانم محترم دست در بازوی ایرج ایستاده بود . ایرج حتی به 

سکوت له می شود دیگر تحمل ادامه ان وضعیت را نداشت با صمیم نگاه نکرد صمیم احساس کرد زیر فشار ان 

صدایی که به زحمت از گلو بیرون می امد اهسته زمزمه کرد به اجبار بزرگترها بله! محضر دار زیر چشمی نگاهی به 

چشم های سرخ و چهره رنگ پریده صمیم انداخت ببخشید من که چیزی نشنیدم ایرج یک قدم جلو امد و با لبخند 

گفتند بله .یک لحظه اجازه بدین اقا شما رو که نمی خوام به عقد اقای اریان پور دربیاورم عاقد روکرد به صمیم گفت 

و گفت دخترم اگه راضی نیستی بگو کسی نمی تونه تورو مجبور به ازدواج کنه اینو می دونی که دخترم؟ خب بابا جان 

ین طور فکر می کردم ولی اشتباه می کنید اقا اما می دانست وکیلم ؟ صمیم می خواست به عاقد بگوید من هم قبال هم

که این مرد غریبه نمی تواند کمکی به او بکند وقتی که خانواده اش با او چنین می کردند صمیم خسته و پربغض 

ور گفت بله ایرج نفس راحتی کشید و بعد چشم غره ای به عاقد رفت عاقد با تاسف ادامه داد جناب اقای راد اریان پ

ایا بنده وکیلم شما را به عقد ازدواج دوشیزه صمیم مهرزداده با مهریه تعیین شده دربیاورم؟ راد بی تفاوت و با 

صدای بلند گفت بله!اریان پور نگاه تلخی به راد انداخت و گیالسش را روی میز کوبید .عاقد دفتر را به سمت ان هل 

ختی می توانست دفتر ازدواج را ببیند با این حال تمام قسمت هایی داد امضا کنید لطفا صمیم از پشت پرده اشک به س

را که عاقد با انگشت نشان می داد امضا کرد و بلند شد . عاقد سند ازدواج را به دست راد داد و گفت مبارک باشد 

ج و مهشید انشااهلل راد لبخند زد ممنون عاقد نگاهی به چهره صمیم انداخت و از تبریک گفتن منصرف شد. به ایر

تبریک گفت و بعد نگاهی به اریان پور انداخت ظاهرا به شما هم نمی شه تبریک گفت راد از پشت میز بیرون امد و 

برای خداحافظی با عاقد دست داد ببخشید این وقت شب شما را هم زحمت دادیم. خواهش می کنم انشااهلل که 

زل می رسونن .ممنون لطف کردید. بعد از بیرون رفتن عاقد راد مسبب خیر بوده باشیم نه شر . بفرمائید شما رو تا من

خدمتکار را صدا زد و پاکتی پول به او داد به حامد بگو اینو بده به اقا و برسونتش خونه خدمتکار پاکت را گرفت بله 

ولم کن اقا و از سالن بیرون رفت . مهشید صمیم را در اغوش گرفت مبارک باشه دخترم صمیم خود را عقب کشید 

همونی که می خواستین شد . از شر من خالص شدین من دیگه چدر و مادری ندارم اگه داشم االن به این روز نمی 

افتادم مهرزداده با عصبانیت گفت صمیم!صمیم مرد امروز همه تون اینجا با هم صمیم رو سالخی کردین . با 

رم پناه من هستن منو پس زدین طرفش دست و پای خوشحالی اومدم که منو از دستش نجات می دین که پدرم و ماد

منو بستید انداختین زیر دست و پاش که هر بالیی می خواد سرم بیاره هیچ وقت نمی بخشم تون حاال برید با وجدان 

راحت سرتون رو روی بالش بذارید و بخوابید اگه مردم یا کشتنم یا خودم رو کشتم سر قبرم نیایید چون گفتم نمی 

گی کنم گفتم من تو دست این ادم می میرم و حتی نگاهم نکردین. به سمت اتاق دوید و در را قفل کرد تونم زند

 وهمان جا پشت در از پا افتاد تکیه داد به در و از خود پرسید چرا بامن اینکارو کردن؟

 

امشب رو واقعا بتونید ایرج دست مهشید را گرفت بیابریم روبه راد و پدرش گفت خداحافظ راد پوزخند زد فکر کنم 

راحت بخوابید مشکل تون حل شده مهرزاده بدون اینکه جوابی بدهد بیرون رفت و به رضا که بیرون امده و کنار 

ماشین منتظر ایستاده بود گفت بریم اریان پور کراواتش را از یقه بیرون کشید و خودش را روی مبل انداخت خیلی 

ی کردم راد پشت به پدرش گیالسی برای خود پر کرد و با بی تفاوتی گفت ها می گفتن پسرت دیوانه است باور نم

خب حاال هم دیر نشده.حاال باور کنید .تمام این سال ها خودم رو سرزنش می کردم که با انتخابی که تو ازدواح اولت 

توست بهت خیانت  برای تو کردم باعث بدبختی تو شدم این هم از انتخاب تو ساناز که اون همه ادعا می کرد عاشق
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کرد وای به حال این که هم بچه است و هم از تو متنفره. بله پدر با انتخاب شما باعث بدبختی من شد تاحدی که 

دیگه امکان نداره من بتونم با کسی خوشبخت بشم تاحدی که همه احساس ها روتومن کشت. پس دیگه برای من 

ر این خانواده بی مسئولیت و پول پرستش توی این جامعه کثیف چیزی فرقی نمی کنه. بذارید الاقل این دختر از ش

نجات پیدا کنه .تو می خواهی اینو نجات بدی پسرم؟ این که حاضره بمیره تا از دست تو نجات پیدا کنه . اون بچه 

ت است و من هم اهمیتی نمی دم که منو دوست داره یا زا من متنفره مهم اینه که من در مقابل وجدان خودم راح

باشم.راد تو بزرگ شدی و من دارم پیر می شم تو تصمیمی هم که گرفتی دخالتی نکردم و نمی کنم این زندگی توئه 

امیدوارم پشیمون نشی. من زندگی ای ندارم پدر من همه چیز رو تو خودم کشتم چیزی هم برای از دست دادن 

رید و باهاش بدرفتاری نکنید شب به خیر اریان پور ندارم خواهشم از شما اینه که اونو به عنوان عروس خودتون بپذی

اشک را با پشت دست از چشمانش پاک کرد و فرورفته روی مبل خود را به آوار خاطرات تلخی سپرد که روبه روی 

چشمانش بی امان فرو می ریختند همان طور که زندگی پسرش را فروریخته بودند.صمیم با صدای ضربه های در 

د و چشمانش را در اتاق چرخاند . باغ زیبای اریان پورها پشت پنجره های بزرگ اتاق سرسبز و چشمانش را باز کر

انبوه بود. صمیم سعی کرد از روی مبل بلند شود و گفت بله !ببخشید خانم اقا گفتن برای صبحانه تشریف بیارید. 

ا روی مبل انداخت و سعی کرد صاف مانتوی عجیب ژاله هنوز چروکیده و از شکل افتاده در تنش بود صمیم مانتو ر

بایستد چند ساعت بیشتر نخوابیده بود و تمام بدنش درد می کرد پنجره ها را باز کرد و هوای صبح را به درون خود 

کشید صحنه های دیشب کم کم در ذهنش جان می گرفتند و صبح زیبای تابسانی را به تاریکی بی روزنه ای تبدیل 

ی خالی ماشین پدرش در انتهای باغچه نگاه کرد و ناباورانه به خود گفت رفت! خدمتکار می کردند از پنجره به جا

دوباره به در زد تشریف نمی ارید خانم ؟ صمیم در را باز کرد و به چهره خدمتکار در یونیفرم رسمی نگاه کرد 

ه خدمتکار رفت که اورابه صبحانه نمی خورم ممنون. تشریف بیارید شما روبه اتاقتون راهنمایی کنم . صمیم همرا

اتاقی در طبقه باال راهنمایی کرد بفرمائید خانم اقا گفتند دیشب مزاحم شما نشیم سرویس بهداشتی تو اون قسمته اقا 

گفتن ازتون سوال کنم که چیزی الزم دارید یانه؟ چیزی الزم ندارم ممنون.صمیم دوش گرفت و مجبور شد پیرهن 

ه بپوشد با تکه ای مو موهایش را پشت سرش جمع کرد و دراینه لبخند دروغین شیری ابریشمین ژاله را دوبار

مادرش را تقلید کرد صبح به خیرعروس خانم هرگز فکر نمی کرد که اولین صبح زندگی مشترکش اینچنین اغاز 

ست شود خال عجیبی در خود احساس می کرد گویی که دیگر حتی چیزی برای گریه کردن هم وجود نداشت نمی دان

روزهای اینده برای او چه چیزهایی خواهد داشت. با خود فکر کرد امیدوارم انقدر دیوانه باشه که منو هم مثل اون 

یکی بکشد و به همین سادگی همه چیز تموم شه. با صدای در پشت به اینه ایستاد و گفت بفرمائید راد وارد شد و 

ی اهسته گفت صبح به خیر یکی از چیزهای اساسی که من گفت صبح به خیر صمیم نگاهش را از او گرفت و با صدا

دیروز فراموش کردم داخل مفاد عهدنامه اضافه کنم شرط غذاخوردن بود راد این را گت و بعد نگاهی به موهای 

خیس صمیم انداخت و گفت سشوار فکر کنم توی کشو هست. مهم نیست خشک میشه . اگه از اون دخترهایی 

رایش نمی تونن نفس بکشن مامان هر دفعه چند تا ست از پاریس می اره بگم یکیش را برات هستی که بدون لوازم ا

بیاره . نه ممنون مشکل تنفسی ندارم . یعنی می خوای به این ژست عزاداری ادامه بدی؟ صمیم به راد نگاه کرد فکر 

خلوت خودت برای خودت عزا بگیری می کنم بله برای اتفاقی که افتاده عزای طوالنی باید گرفت. باشد می تونی تو 

اما همون طور که گفتم در مقابل دیگران باید وجه خوبی نشون بدی سرمیزهای غذا حاضر می شی و قیافه ای برای 

خودت درست نکنی که خدمتکارها فکر کنن توی راه پله ها روح دیدن الزم نیست که شرایطی رو که دیروز بهت 
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ی تفاوتی گفت نه نیست همون طور که می بینید من چاره ای جز پذیرفتن ندارم گتم یاداوری کنم هست؟ صمیم با ب

وانمود می کنیم که همسر هم هستیم و من توی این چندسال همون طور که از همسر شما انتظار میره رفتار می کنم 

. راد لبخند زد چندسال بعد هم تمومش می کنیم . نمی خوام تو این چندسال مرتب برای هم مشکل به وجود بیاریم

یک شبه کلی بزرگ شدی صمیم بی خنده گفت اگه الزمه ارایش کنم بگید یه دست برام بیارن راد در را بازکرد و 

گفت فکر کنم بشه یه مقدار تاثیر بی خوابی و گریه رو مخفی کرد نه ؟ سر میز منتظرتم و از اتاق بیرون رفت.صمیم 

م کرد اریان پور لبخند سردی زد و گفت سالم دخترم بیا بشین صمیم نشست از پله ها پایین رفت و به اریان پور سال

و زیر چشمی نگاهی به راد انداخت رژ مالیم صورتی زده بود و سعی کرده بود اثر گریه را در چشم هایش با سایه و 

ی صمیم را ریمل مخفی کند خوب خوابیدی صمیم جان ؟ صمیم هم لبخند مشابهی تحویل داد نه چندان خدمتکار چا

مقابلش گذاشت و پرسید چیز دیگه ای نم یخواید خانم؟ صمیم نگاهی به میز وسائل روی آن انداخت و پرسید شکر 

هست؟ بله خانم البته راد در حالی که سعی می کرد جلوی خنده اش را بگیرد گفت تو هنوز چای شیرین می خوری؟ 

ه اش را پشت دستش پنهان کرده بود نباید بخورم؟ راد شکر صمیم با شرمندگی نگاهی به اریان پور انداخت که خند

را از سینی خدمتکار برداشت و آن را در چای صمیم ریخت چرا بخور صمیم آهسته چایش را به هم زد و سعی کرد 

به چهره دومرد غریبه نگاه نکند . غریبه هایی که شوهر و پدر شوهرش بودند.ژاله در را بازکرد و با صدای بلند 

همایون من اومدم. اما با دیدن راد و دختری که با لباس مجلسی پشت میز نشسته بود و صبحانه می خورد  گفت

خشکش زد از مسافرت برگشتی پسرم؟ راد از جایش بلند شد و به سمت مادرش رفت دیشب اومدم ژاله پسرش را 

عجب به صمیم انداخت چرا به من در اغوش گرفت و سعی کرد علیرغم قد بلندش راد را ببوسد و بعد نگاهی با ت

خبر ندادی؟ صمیم بلند شد و با دستپاچگی سالم کرد ژاله خانم در حالی که به لباس صمیم نگاه می کرد اهسته گفت 

سالم دخترم بشین صمیم نشست و با اضطراب موهایش را که هنوز خیس بود به دست گرفت ژاله نگاه پرسشگری 

روی کمر مادرش گذاشت و اورا به سمت میز هدایت کرد مامان صبحانه خوردی؟ بیا به راد انداخت اما راد دستش را 

بعدا باهم صحبت می کنیم ژاله همراه راد رفت گونه همایون را بوسید و گفت سراغی از من نگرفتی و بعد دستش را 

خند امیخته بود گفت به سمت صمیم دراز کرد خوش امدی دخترم صمیم با ژاله دست داد و با صدایی که با بغض و لب

ممنون اریان پور گفت من دیشب اسم خودم رو هم فراموش کرده بودم خونه خواهرت بودی؟ ژاله در حالی که به 

صمیم خیره شده بود نشست و گفت اره من چه فراموش کار شدم صمیم جان شمائی؟ دختر اقای مهرزاده ؟ صمیم 

از پشت ان میز می بلعید بله خانم اریان پورخودم هستم . می  می خواست زمین دهان باز می کرد و اورابا صندلیش

دونی تواین لباس نشناختمت عزیزم راستش رو بخوای این لباس منو یاد جوونی های خودم انداخت اتفاقا یکی مثل 

همین رو داشتم راستش فکر نمی کردم با سلیقه جوون های امروزی هماهنگ باشه صمیم سرش را پائین انداخت و 

زی نگفت اما راد خندید اتفاقا خودشه مامان .ژاله که علیرغم اشاره های راد نمی توانست پرسش و بهت را از چی

چشمانش حذف کند با گیجی پرسید کی خودشه مامان جانم . لباس خودشه مامان جان لباس شما ست ژاله لبخند زد 

ار منه . خب پس باید بگم که چندروزه این وا لباس قدیمی من تن صمیم جان چی کار می کنه ؟البته باعث افتخ

افتخار نصیب شما شده و شما خبر ندارید ژاله با تردید گفت واقعا لباس منه ؟ صمیم در حالی که سعی می کرد لبخند 

بزند گفت واقعا باید ببخشید بدون اجازه شما ...ژاله بردیده بریده گفت خواهش می کنم خواهش می کنم دخترم 

کجا پیدا کردین؟ با من که شوخی نمی کنین؟ راد با دستمال گوشه لبش را پاک کرد و گفت خب  فقط این رو از

ظاهرا مامان تا از تمام ماجرا سر درنیاره بازجویی روقعط نمی کنه ژاله با شرمندگی روبه صمیم لبخند زد این چه 
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بذاریم صمیم چند روز با من تو ویالی  حرفیه ؟ چرا بازجویی گفتم که باعث افتخار منه . خب بهتره تعارف رو کنار

شمال بود اون ویالی قدیمی رو می گم لباسش مناسب نبود من یادم افتاد شما اونجا چند قفسه لباس داشتید به صمیم 

گفتم می تونه ازشون استفاده کنه ژاله که با این توضیح راد بیشتر گیج شده بود گفت بله متوجه شدم صمیم از پشت 

و گفت بااجازه تون و از پله ها باال رفت دیگر نم یتوانست نگاه مبهوت و پرسشگر ژاله را تحمل کند میز بلند شد 

همین که در را بست نفس عمیقی کشید و خود را به روی تخت انداخت بغضش را فروخورد نمی خواست گریه کند 

پایین ژاله با چشم هایی که دوبرابر چشمانش را بست خواب چه مهربان و مادرانه اورا در اغوش می گرفت. در طبقه 

اندازه معمول خود بازشده بود به راد نگاه کرد و پرسید میشه به من توضیح بدی چه خبره پسرم؟ این دختره اینجا 

چی کار می کنه ؟ برای چی با تو اومده شمال؟ اونم تواون ویال چرا لباس مناسب تنش نبود؟ پدر و مادرش خبر دارن 

نیت جواب سوال خود را داد چقدر من احمقم معلومه که خبر ندارن خدای من . اتفاقا خبر داشتن ؟ و بعد با عصبا

مامان. یعنی چی؟به چه مناسبتی شما دوتا با هم ...اگه اجازه بدی توضیح می دم مامان من صمیم رو از ته باغ شون 

ی کرد به هر حال وقتی رسیدیم اونجا دزدیدم البته نمی دونم سر شب پابرهنه و با لباس خواب ته باغ چی کار م

مجبور شدیم بدون اجازه شما از لباس های شما استفاده کنیم .ژاله گویی که با خود حرف می زند اهسته گفت صمیم 

رو دزدیدی؟ چرا این کاررو کردی ؟ همایون من دارم از حال می رم همایون خندید نه عزیزم هنوز زوده باید اخرش 

رومیزی چنگ زد راد جواب منو بده چرا این کاروکردی؟ راد با خونسردی نگاهی به پدرش رو بشنوی .ژاله به 

انداخت بابا گفت ژاله فریاد زد همایون اینجا چه خبره؟ اریان پور اعتراض کرد چرا همه چیزو می اندازی گردن من 

نگران نشی چیزی به تو نمی گفتیم ؟ بعد روبه ژاله گفت ببین عزیزم با مهرزاده اختالف پیدا کردیم برای اینکه تو 

مهرزاده پول رو گرفته بود و جنس ها را به ما تحویل نمی داد .ژاله فریاد زد و توهم به راد گفتی دخترش رو بدزده 

؟ عقلت رو از دست داری؟ اتفاقا کار عاقالنه ای کردیم عزیزم ما که هیچ جور دیگه ای نمی تونستیم جنس ها رو 

تو انباره اما از اینجا به بعدش دیگه نه به من ربطی داره و نه تقصیر منه ژاله با صدایی که بیشتر  بگیریم حاال جنس ها

به ناله شبیه بود گفت مگه از اینجا به بعدی هم داره؟ آره عزیزم مهرزاده جنس ها رو تحویل انبار داد و اومد اینجا 

نمی تونید به همین راحتی کنار بکشید و از این حرفها اما حاضر نشد دخترش رو ببره گفت شما ابروی مارو بردید و 

خالصه مطلب اینکه این ها دیشب عقد کردن راد لبخند زد دیگه تموم شد مامان فکر کنم حال می تونید غش کنید. 

من متوجه نشدم کی عقد کردن؟ راد گفت بابا خیلی بد تعریف می کنی مامان جان مهرزاده گفت که ما ابروی 

دیم و ژاله با عصبانیت حرف راد را قطع کرد اینو فهمیدم خب ؟ همایون پوزخند زد شاخ شمشاد شما دخترش رو بر

هم در نهایت جوانمردی گفت خب اگه این طوره من حاضرم عقدش کنم ژاله فریاد زد چی؟ این که چیزی نیست 

رو خوند و رفت اون ها  اون مهرزاده فرصت طلب هم گفت همین امشب باید عقد کنید دیشب عاقد اومد عقدشون

هم از خدا خواسته دختره رو اینجا گذاشتن و رفتن و حتی نخواستن اونو تا عروسی همراه خودشون ببرن ژاله با تاثر 

گفت اخی دختر بیچاره مگه اون چه گناهی داره؟ می بینم که مادر و پسر هم عقدیه اید توبه فکر پسر بیچاره ات 

شد راد با لحن جدی ای گفت بابا امیدوارم جلوی صمیم هم این طوری صحبت نکنی باش که برای دومین بار بدبخت 

چند بار باید بگم که برای من دیگه فرقی نمی کنه . ژاله دست کشید به صورت راد این حرف رو نزن پسرم مگه تو 

خودش را وقف  چند سال داری؟ توهم باید یه زندگی خوب داشته باشی کنار کسی که دوستش داری. آقازاده فعال

خوشبختی دختر مهرزاده کرده برای این چیزها وقت نداره ژاله اهسته گفت از کجا معلوم شاید با همین دختر 

خوشبخت بشه دختر خوب و مودبی به نظر می رسه اریان پور پوزخند زد اره مخصوصا که این صمیم خانم واقعا 
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؟ همایون به جای راد جواب داد بله واقعا دیشب اگه پسرت رو دوست داره ژاله به صورت پسرش نگاه کرد واقعا

ببینی چه طوری به پدر و مادرش التماس می کرد انگاردارن دست جالد می سپارتش ژاله که دیگر نمی دانست چه 

باید بگوید به راد نگاه کرد حاال می خوای چی کار کنی پسرم؟ ببخشید مامان شما هم باید می بودید ولی دیشب 

د که....عیبی نداره پسرم حاال یه مراسم مفصل می گیریم منظور من این بود که اگه اون تورو دوست شرایطی نبو

نداشته باشه چی کار می خواید بکنید؟ باز هم همایون به جای راد جواب داد مگه پسرت دختره رو دوست داریه؟ 

به وجود نمی اد شما هم مشکلی به وجود  اول اینو بپرس راد از پشت میز بلند شد ما با هم به توافق رسیدیم مشکلی

نیارین و از سالن بیرون رفت ژاله سیگارش را از کیف در اورد و به خدمتکار گفت قرص های منو بیار حامد و رو به 

همایون بعپغض کرد تمام این بالها رو تو سرش می اری چرا راد رو وسیله زد و بندهات قرار می دی؟ اریان پور 

تو چرا توی هر اتفاقی منو متهم می کنی با هم تصمیم گرفتیم دختر مهرزاده رو بدزدیم چون چاره  اعتراض کرد ژاله

دیگه ای نداشتیم اگه انقدر از من حرف شنوی داشت دیشب حرف ام رو گوش می کرد پسرت بیست و هشت 

تصمیم می گیره ژاله سالشه دیگه نه ما می تونیم مسبب بدبختیش بشیم و نه مسبب خوشبختیش می بینی که خودش 

دود سیگار را فوت کرد و از پنجره بزرگ سالن به راد نگاه کرد که در باغ قدم می زد شاید هم بد نشد ما که نمی 

تونستیم راضیش کنیم ازدواج کنه حداقل ازدواج کرد همایون از پشت میز بلند شد خوش بینی هم حدی داره سالی 

تاریکی شاید شد اگه نشه هم که راد چیزی از دست نمی ده برمی گرده به  که نکوست از بهارش پیداست . سنگیه تو

زندگی قبلیش... ساده و خوش قلبی عزیزم به این سادگی نیست تو زندگی زوج های جوونی که همدیگه رو دوست 

کردیم توافق دارن کلی مشکل به وجود می اد وای به حال این دوتا از االن می تونم تصور کنم راد می گه باهم توافق 

کردن چون دختره اگه رود رو قبول نکنه جایی نداره که حتی شب رو اونجا بخوابه اون روزی که یه تکیه گاهی پیدا 

کنه معلوم میشه این توافق چه قدر دوم داره ژاله گفت بس کن همایون اول صبحی به اندازه کافی دست و پام رو 

ر باشیم که اخرش به یه فاجعه ختم نشه کار دیگه ای از دست مون بر لرزوندید عقد شده تموم شده جز اینکه امیدوا

نمی اد ...همایون با غضب گفت من می روم یه دوش بگیرم.خانومی صمیم خانوم عروس خانم پاشو خواب الود صمیم 

دی؟ چشمانش را باز کردو چند لحظه نگاه کرد ناگهان از جا پرید و خود را در آغوش نسیم انداخت نسیم کی اوم

نسیم با تمام وجود صمیم را به سینه اش فشرد عزیز دلم خواهرکوچولوی من چه بالئی سرت آوردن؟ صمیم بغضی 

را که از صبح فروخورده بود بیرون ریخت و در هق هق هایش غرق شد . نسیم او را به خود می فشرد و موهایش را 

نمی تونی بکنی قسمت تو و عاطفه و محبت پدر و  نوازش می کرد هیس گریه نکن گریه نکن صمیم با گریه که کاری

مادرمون همین بوده تو باید مقاومت کنی نباید بذاری همه اینها تورو از پا بندازه تو دختر مقاومی هستی این روزها رو 

هم بگذرون باید خودت زندگی ات رو درست کنی صمیم عقب کشید و دست خواهرش را در دست گرفت دیگه 

نسیم دعا کن بمیرم. ننسیم انگشتش را روی لبهای زیبای خواهرش گذاشت هیس این حرف رو  زندگی نمی خوام

نزن دیگه این حرف ها رو تکرار نکن همه چیزو به خدا بسپار تسلیم نشو تو خیلی جوونی برای زندگی ات مبارزه 

تم منو انداختن تو یه اتاق و کن . دیگه برای چی مبارزه کنم نسیم؟ من دیشب این مبارزه رو باختم زندگیم رو باخ

همه شون ریختن سرم مادرم پدرم راد بابا بهم گفت اگه قبول نکنم حق ندارم پام رو تواون خونه بذاری چاره دیگری 

برام نذاشتن من توی اون دفتر ازدواج حکم مرگم رو امضا کردم بارها امضا کردم نسیم اشک های خودش و صمیم 

به این چیزها فکر نکن گذشت االن کاری از دست مون برنمی اد ببین برات چند تیکه را پاکر کرد عزیز دلم دیگه 

لباس آوردم این چیه پوشیدی؟ شبیه پرنسس ها شدی؟ لباس مادر راده می دونی که حتی یه لباس درست و حسابی 
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ونی این چند تنم نبود نسیم دوباره صمیم را در آغوش گرفت صمیم خدا رو شکر که حداقل سالم برگشتی نمی د

روزه چی کشیدیم.ژاله در زد و با لبخند وارد شد اجازه هست؟ نسیم بلند شد و دستش را به سمت ژاله دراز کرد 

سالم خانم اریان پور حال شما چه طوره؟خیلی خوش اومدی دخترم اسم شما نسیم بود دیگه ؟ اگه اشتباه نکنم؟ بله 

آقا فرشد خوبه خیلی ممنون ژاله نگاهی به لباس های روی تخت  درسته . همسرتون خوب هستن؟ آقا فرشید ...بله

انداخت و به صمیم گفت خب فکر کنم حاال دیگه وقتشه که لباس منو پس بدی !صمیم با دستپاچگی بلند شد بله 

چشم ببخشید ژاله خندید و دستش را روی گونه صمیم گذاشت شوخی کردم دخترم اتفاقا لذت می برم این لباس رو 

نت می بینم منو یاد جوونی های خودم می اندازه و با دقت نگاهی به صمیم کرد و روبه نسیم گفت البته من اونقدر تو ت

زیبا نبودم نسیم گفت اختیار دارید خانم آریان پور شما هنوزم زیبا هستید چه برسه به جوونی هاتون.. لطف داری 

م و نسیم نگاهی به هم انداختند و روی ست راحتی کوچکی نسیم جان بنشینید بچه ها چرا سراپا ایستاده اید؟ صمی

که در وسط اتاق بود نشستند هردو رد اشک را از زیر چشمشان پتک کردند ژاله رو به روی صمیم نشست و گفت 

من از هیچ چیز خبر نداشتم نسیم جان همه چیز رو همین امروز صبح فهمیدم من حتی از اختالفی که همایون با اقای 

ه داشت هم بی خبر بودم مردها گاهی این طور هستن مدام مسئله به وجود می ارن و مسائل شون رو به شیوه مهرزاد

خودشون حل می کنن و هیچ اهمیتی نمی دن که کارهای اون ها چه تاثیری روی سرنوشت دیگران می ذاره. ژاله 

ف چیزی که به نظر میرسه واقعا مرد حساسیه و نگاهی به صمیم انداخت و ادامه داد البته به استثنای راد ! راد بر خال

خیلی از شرایطی که برای صمیم جان به وجود اومده متاثر شده ولی خب دیگه نمی شه اتفاقاتی رو که افتاده تغییر 

داد در هر حال من از اینکه راد باالخره داره ازدواج می کنه خوشحالم راد تمام امید و زندگی منه اولش خوب نبود 

ز کجا معلوم شاید اخرش به خوبی تموم بشه این طور نیست نسیم جان؟ بله البته اینده رو نمی شه حدس زد و ولی ا

هردوبه صمیم نگاه کردند که به نقطه ای روی زمین خیره شده بود و گویی اصال صحبت های ان ها را نمی شنید غمی 

ش و تسلیم نگاه می کرد.بعد از مدتی نسیم سنگین به روی آبی های زیبای چشمانش سایه انداخته بود و خامو

صورت صمیم را بوسید و بلند شد صمیم مظلومانه به نسیم نگاه کرد داری می ری؟ فرشید پائین منتظره باید برم . 

بازم می آیی؟ نسیم دست کشید به صورت زیبای خواهرش اره عزیزم بذار یه کم خودمونی بشیم . و کیف و 

داشت مواظب خودت باش دختر خوبی هم باش باشه؟ صمیم لبخند زد تو هم مواظب روسریش را از لبه تخت بر

خودت باش نسیم!یه دقیقه صبر کن صمیم لباس ها را از روی تخت جمع کرد این ها رو ببر ..چرا؟ می خوام اتاقم 

وز تونستم همون طور که هست باقی بمونه بگو به چیزی تو اتاقم دست نزنن این طوری امیدوارم که شاید یه ر

برگردم این طوری می دونم هنوز یه جایی تو این دنیا دارم نسیم برگشت و خواهرش را در آغوش کسید صمیم این 

طوری نکن بذار منم با دل آروم برم و بعد اشک هایش را پاک کرد باشه می برم ای شیطون لباس های بهتری پیدا 

خند بزند و خواهرش را بوسید و همراه او از اتاق خارج کردی دیگه اینا رو نمی پسندی؟ صمیم هم سعی کرد لب

شد.ژاله که در سالن نشسته بود بلند شد و گفت:تشریف می بری نسیم جان؟ بله با اجازه تون..من فکر می کردم 

ناهارو با هم می خوریم...ممنون باشه برای یه وقت دیگه خیلی از دیدن تون خوشحال شدم...من هم همین طور 

زود به ما سر بزن صمیم هنوز اینجا احساس غریبی می کنه ...حتما وقت تون به خیر نسیم و صمیم قدم  عزیزم زود

زنان از باغ گذشتند نسیم قبل از اینکه در را باز کند گفت آخ راستی داشت یادم می رفت . برات موبایلت رو آوردم 

ومن این مدت زنگ نزد؟ تقریبا دوهزار و اینو که دیگه می خوای؟ صمیم موبایل را گرفت و آه عمیقی کشید ه

پونصد و سی و هفت بار . چی بهش گفتی ؟ باراول گفتم مشکل خانوادگی دارمی دوهزار و پونصد و سی دو شش بار 
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هم جواب ندادم صمیم با تردید به موبایل نگاه کرد می خوای ببرش نسیم . برای چی؟ بذارش رو سایلنت تلفن هایی 

بده این طوری می تونم ازت خبر داشته باشم زنگ زدن به این خونه برای من از زنگ زدن به روکه می خوای جواب 

سفارت امریکا سخت تره صمیم لبخند زد باشه شب ها بهم اس ام اس بزن شب تو این جا احساس می کنم دارم خفه 

را بست و برگشت به بنای  می شم ...اگه فرشید غر نزنه باشه منو بی خبر نذار باهم خداحافظی کردند. صمیم در

منزل اریان پور نگاه کرد برایش عجیب بود در خانه ای نسیم را بدرقه می کرد و به خانه خودش باز می گشت 

دوست داشت همراه نسیم به خانم اریان پور می گفت با اجازه تون خیلی خوشحال شدم و همراه نسیم از آن خانه 

یلی زود از پشت میز بلند شد و با گفتن با اجازه شما به اتاقش رفت و می رفت.ناهار در سکوت صرف شد و صمیم خ

موبایلش را از روی تخت برداشت و صفحه ان را چک کرد هومن در همین فاصله سه بار زنگ زده بود موبایل را 

اف خانه خاموش کردو از پنجره اتاق به فضای سبز خانه اریان پورها درست در مرکز باغ بزرگی قرارداشت و در اطر

درختان و بوته های زیادی کاشته شده بود. صمیم با صدای در برگشت و گفت بفرمائید راد با چند کتاب در دست 

وارد شد گفتم شاید حوصله ات سربره صمیم لبخند زد شاید؟ کم کم عادت می کنی در ضمن کسی هم مجبورت 

ون به هر چیزی از وسائل این خونه گرفته تا آدم نکرده خودت رو تو این اتاق حبس کنی ..توی اتاق راحت ترم بیر

هاش که نگاهم می فاته از خودم می پرسم من اینجا چه کار می کنم؟ دیگران هم تا نگاه شون به من می افته همین 

سوال بجا رو توی چشماشون می بینم. این دختره اینجا چی کار می کنه ...این دلیل نمی شه که خودت رو قایم کنی 

رو کمتر ببینن این حالت شون شدیدتر می شه به هر حال برات چند تا کتاب اوردم. مامان داره با چند تا هرچی تو

شرکت برای برگزاری مراسم تماس می گیره حداقل یکی دو هفته اینده رو سرگرم هستی ...راد من فکر نمی کنم 

زمه . مگه برای ما نیست ؟ اگه تو هم موافق حوصله عروسی و بند و بساط های ... هیچ کدوممون حوصله نداریم ولی ال

باشی برگزارش نمی کنن. نه خانم کوچولو برای ما نیست برای آقای کبیریه یادت که می اد سرهنگ رو می گم و 

خانواده محترم شون و همچنین دوستان محترم آقای کبیری و همین طور دوستان محترم آقای آریان پور و همین 

این مراسم برگزار میشه. صمیم با افسردگی نگاهی به دیوارهای اتاق انداخت بعدش چی؟ طور آقای مهرزاده که 

بعدش اگه اینجا راحت نیستی می ریم یه خونه دیگه ...توی این خونه یا یه خونه دیگه راد!من نمی تونم از صبح 

ای بگی ؟ حرفت رو بزن تاشب دیوارها رو نگاه کنم و برای هزارمین بار بدبختی خودم رو مرور کنم .چی می خو

صمیم با تاکید گفت می خوام درس بخونم. باشه روش فکر می کنم ..روی چی فکر می کنی؟ مگه من چی خواستم ؟ 

ما از روی میل و عالقه باهم ازدواج نکردیم و من هم تورو نمی شناسم شاید مناسب نباشه تو محیط های دانشگاهی 

اورا باحرکت دستش ساکت کرد گفتم شاید دنبال بحث نگردصمیم بذار ....صمیم می خواست اعتراض کند که راد 

روش فکر کنم اگه جوابم منفی بود اون موقع بحث می کنیم. صمیم دست به سینه ایستاد و گفت ببین این حالتی که 

د اون شب تو فکر می کنی من برای نفس کشیدنم باید از تو اجازه بگیرم برای من غیر قابل تحمله .. ما در این مور

حرف زدیم صمیم. تو این چند سال در مورد زندگی ات من تصمیم می گیرم در عوض توی خونه آزادی ..بله در واقع 

توی قفس ازادم ...هر جور می خوای تعبیر کن! شاید بتونم برات امکان تحصیل تو دانشگاه اینترنتی رو فراهم کنم . 

ن اجازه بگیری و من باید اجازه بدم نمی خوام سر هر موضوعی دوباره اما یک بار اینو بپذیر و تمومش کن باید از م

به همین جا برسیم باشه؟ صمیم برای اینکه اشک هایش را پنهان کند برگشت و از پنجره به باغ نگاه کرد راد کتاب 

 ها را روی میز گذاشت و از اتاق بیرون رفت.
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یادی لباس و جعبه با خود حمل می کردند به اتاق صمیم رفت و چند ساعت بعد ژاله در حالی که خدمتکارها تعداد ز

لبخند زنان گفت: صمیم جان مزاحم نیستم که ؟ صمیم کتاب را بست و با تعجب به پاکت ها نگاه کرد نه خواهش می 

اد ولی کنم بفرمائید خدمتکارها وسائل را در گوشه ای از اتاق گذاشتند و بیرون رفتند شاید یه کم به نظرت عجیب بی

تو مسافرت هام همیشه چیزهایی هم برای عروسم می خریدم یه چیزهایی که برای جوون ها مناسبه همیشه هم با 

تصور می کردم صمیم لبخند زد ژاله نگاهی به صمیم انداخت و گفت همون  33خوشبینی تمام سایز عروس ام رو 

لوازم آرایشه می تونی چیزهای به درد بخوری از طور که می بینی اشتباه هم تصور نمی کردم چند سری هم عطر و 

توشون پیدا کنی وقتی آدم دختر نداره زیادی در مورد عروسش تخیل می کنه ! صمیم باز هم لبخند زد ممنون واقعا 

لطف کردین راستش رو بخوایید خیلی هم الزم داشتم. دیدم نسیم جان لباس ها رو دوباره برد کار خوبی کردی 

س ها مرتب چیزهایی روبرات یادآوری می کنن برای روحیه ات خوب نیست. صمیم سرش را پایین دخترم اون لبا

انداخت و سعی کرد جلوی اشکش را بگیرد. ژاله چند تا از پاکت ها را روی تخت خالی کرد و گفت خب چرا نشستی 

ارو بپوشم؟ چه اشکالی داره؟ ؟ پاشو امتحان کن دیگه ! صمیم با وحشت به پاکتها نگاه کرد یعنی باید همه این ه

حداقل بعد از ظهرمون رو سرگرم می شیم دخترها باید لباس امتحان کردن رو دوست داشته باشن!و بعد یک دامن 

لی کوتاه رابرداشت این خوبه ؟ اینو بپوش با با این بلوز سفید زیبایی را کنارش گذاشت صمیم لبخند زد این خیلی 

ه هم می زنی ها!حاال امتحان می کنی دیگه . صمیم خندید چشم و لباس ها را کوتاه نیست؟ همه اش بازی روب

برداشت و به رختکن حمام رفت همین وضعیت با لباس های مجلسی سنگین از سنگ ها و پولک ها تاب های رنگ و 

بلوزهای وارنگ شلوارک های کوتاه و عجیب و غریب که صمیم واقعا از پوشیدن بعضی از آن ها خجالت می کشید و 

حریر زیبا ادامه پیدا کرد باالخره وقتی ژاله پیرهن بلند قرمز رنگی را از توی پاکت بیرون کشید که دکلته آن به 

نزدیک ناف می رسید صمیم به حمام رفت و با عصبانیت زمزمه کرد این زن دیوانه است اما در را کامال نبسته بود که 

ی هل داد و یک جفت کفش قرمز از الی در آویزان شد این ها رو هم ژاله با فشاری که به در آورد صمیم را کم

بپوش صمیم کفش ها را گرفت و در حالی که سعی می کرد مودب باشد گفت چشم.ژاله همین که چشمش به صمیم 

افتاد دستش را جلوی دهانش گذاشت وای خدای من فوق العاده است واقعا لباسه برازنده ایه چه قدر هم بهت می اد 

زیزم . صمیم در آینه نگاهی به کمر باز لباس انداخت و گفت البته فکر نکنم بشه اینو جلوی کسی پوشید. چرا نمی ع

شه؟ می شه اینو جلوی مادر شوهرت بپوشی و مادر شوهرت هم لذت ببره برای شوهرت هم می تونی بپوشی آخ 

ر دیگه ای ندارم راستش رو بخواهید قبال ببخشید صمیم جان خسته ات که نمی کنم؟ نه خواهش می کنم من که کا

حسابی تو قفسه لباس تون فضولی کردم. بعد با افسوس اضافه کرد اون موقع حالم بهتر از االن بود فکر می کردم 

چندروز دیگه از اون شرایط خالص می شم دو قطره اشک درشت روی لباسش چکید ژاله نزدیک آمد و گونه صمیم 

یلی سخته عزیزم تو هنوز خیلی بچه ای نباید تورو اینطوری تنها می ذاشتن اما نباید تسلیم را نوازش کرد می دونم خ

سختی ها و غصه ها شد . سعی کن یه طوری خودت رو سرگرم کنی کم کم یاد می گیری با شرایطه جدیدت کنار 

ترکید و خود را به  بیای سعی کن گذشته ها رو فراموش کنی اونا دیگه بر نمی گردن صمیم. ناگهان بغض صمیم

آغوش ژاله انداخت من خیلی احساس بی پناهی می کنم ! می دونم عزیزم می دونم تو این خونه احساس غریبی می 

کنی اما بدون که من واقعا دوستت دارم شاید نتونم جای مادرت رو پر کنم ولی تورو مثل دختر خودم می بینم . راد 

د شما دارید چی کار می کنید؟ ژاله برگشت و با خنده گفت: کاری نمی در همین لحظه وارد شد و با تعجب پرسی

کنیم تو اینجا چی کار می کنی؟ صمیم سعی کرد خودش را پشت ژاله نگه دارد و در حالی دستش را جلوی لباسش 
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تاق نگه داشته بود بلوز و شلواری از روی تخت برداشت . راد نگاهی به لباس های روی تخت و کفش هایی که کف ا

را گرفته بود انداخت این ها چیه مامان؟ ژاله با کالفگی گفت لباس مامان جان من قبال خریده بودم .راد نگاهی به 

صمیم انداخت و گفت امیدوارم نخوای اینو جایی بپوشی صمیم با عصبانیت به سمت حمام رفت ژاله هم با دلخوری 

راد نگاهی به پشت لباس انداخت و گفت مامان مطمئنی به این گفت چه قدر غر می زنی تو اصال اینجا چی کار داری؟ 

میگن لباس؟ صمیم با عصبانیت در حمام را بست ژاله با دستپاچگی گفت خب داریم امتحان می کنیم مامان جان!لطفا 

.  دیگه از این ها امتحان نکنید موبایلت رو برات آوردم ظاهرا از همون شرکت زنگ زده بودن جا گذاشتی تو سالن

مرسی پسرم حاال برو بذار به کارمون برسیم. لباس عروس رو قبل از اینکه من ببینم سفارش ندید ظاهرا انتخاب 

های مشکوکی دارید. راد به دست و پای من نپیچ خودمون می دونیم چی کار کنیم. میل خودتونه از این جهت گفتم 

ت و ژاله مایوسانه به آینه نگاه کرد ای خدا یکدنگی این که دوباره پس دادنش مشکل زا نشه . راد از اتاق بیرون رف

پسر به کی رفته؟یک هفته بعد را صمیم عموما با ژاله گذراند ژاله گاهی حرکات بچه گانه ای داشت که صمیم را به 

می خنده می انداخت اما گهگاهی هم واقعا مثل یک مادر رفتار می کرد . این هرچند که بغضی را در گلوی صمیم گره 

زد اما باعث می شد صمیم کمی احساس اطمینان کند. آن ها مرتب در شرکتی که برای مراسم در نظر گرفته بودند 

رفت و آمد می کردن و صمیم همیشه با جمله هایی شبیه بله خیلی قشنگه هر طور میل شماست جواب می داد از همه 

نی کرده بود مجبور شد تعداد بسیارزیادی لباس سخت تر انتخاب لباس عروس بود که همان طور که صمیم چیش بی

عروس را پرو کند و در حالی که دنباله لباس عروس ها را ازروی زمین جمع می کرد به مادر شوهرش لبخند بزند 

باالخره ژاله یکی را پسندید نسیم هم دور صمیم چرخید و گفت فوق العاده است ببین چه طور لطیفی داره باال تنهخ 

وی پوستت نشسته . این خیلی سنگین نیست ؟ پر از سنگه نسیم گفت ای بابا چه عروس لوسی حاال یه اش کامال ر

شب تحمل کن کمر درد که نمی گیری. خانم آریان پور نمی شه من یه کفش راحت تر انتخاب کنم ؟ اوال اینکه اگه 

ه کتونی بپوشی .منظورم این بود که یه نمی خوای به من بگی مامان لطفا منو به اسم صدا کن ثانیا دخترم نمی شه ک

دونه از اینها که پاشنه هاشون راحت تره. نه جانم حاال یه شب ناراحت باش. صمیم آه عمیقی کشید و دیگر چیزی 

نگفت. ژاله می خواست مهشید را هم برای انتخاب لباس عروس دعوت کند اما صمیم مانع شده بود نمی خواید که 

دیل شه؟ فکر نمی کنم بتونم االن باهاشون روبه رو بشم . نسیم با رضایت از صمیم پرسید خب اونجا به مراسم عزا تب

اینو انتخاب کردیم؟ صمیم رو به ژاله که لبخندی تمام پهنای صورتش را پوشانده بود گفت نمی خواهید با راد 

این که موردی نداره ازش  صحبت کنید؟ از این جهت می گم بعدن مجبور نشیم تمام این مراحل رو تکرار کنیم.

بپرسیم به شک می افته در ثانی من از این مراحل خیلی لذت می برم. صمیم زیر لبی غرلند کرد بله کامال مشخصه 

!چی گفتی دخترم؟ گفتم بله همین طوره.صمیم روزها از ترس مزاحمت های هومن تلفنش را خاموش می کرد اما 

کند و یا هر وقت که احساس تنهایی کرد اس ام اس برای او بفرستد . شب ها می توانست با نسیم تلفنی صحبت ب

نسیم سعی می کرد صحبتی از پدر و مادرش به میان نکشد و همه چیز را عادی یا حداقل طنز آمیز نشان دهد. در 

 مورد رفتارهای ژاله صحبت می کردند و گاهی می خندیدندنسیم با شوخی می گفت دیدی اصوال یکی از لذت های

بزرگ ازدواج همین غیبت از مادر شوهره که دخترهای مجرد ازش بی بهره اند. صمیم خندید خانم خوبیه در اصل 

هرچند که دوبرابر مامان به لباس و ظاهرش اهمیت می ده اما قلب مهربونی داره دل خوشه که راد زن گرفته. همین 

و یک شب با بغض پرسید از خونه چه خبر نسیم؟  طور صحبت ادامه پیدا می کرد اما صمیم باالخره طاقت نیاورد

راستش ما یه کم در مورد تو بحث کردیم چندان خبر ندارم هیچی مامان هم دنبال تهیه لباس و جواهر و لیست 
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دعوتی هاست. ژاله خانم کلی کارت دعوت براشون فرستاده که برای هر کی می خوان بفرستن . به من چیزی نگفت 

احتت کنه . واقعا همه چیز خیلی مسخره است . بهتره سخت نگیری صمیم فقط خودت رو عذاب . شاید نخواسته نار

می دی!چند لحظه سکوت برقرار شد و هرکدام از دو خواهر برای چند لحظه در افکار خود غرق شدند باالخره نسیم 

شماره غریبه ای رو  پرسید از هومن چه خبر؟ همین االن فکر کنم هومن باشه که مدام پشت خطی می آید هیچ

جواب نمی دم نسیم یک کم می ترسم نکنه مشکلی به وجود بیاره؟ راستش می خواستم تلفن رو پس بفرستم دیدم 

با تو هم حرف نزنم دق می کنم . خب باهاش حرف بزن بگو ازدواج کردی . نمی دونم چی باید بهش بگم آخه همین 

اد یه بار دیگه باهاش حرف بزنم بهم حس بدی می ده. می خوای بده طوری یکدفعه .غیر از این هم اصال دلم نمی خو

شمارت رو عوض کنم !آره فرصت کردیم باید همین کار رو بکنیم. اگه تو این چند روز مشکلی به وجود نیاره. چقدر 

ه دست بگم سخت نگیر؟ بین این همه بدبختی فکر دل آقا هومن رو هم نمی تونیم بکنیم اگه آدم بود به جای اینک

روی دست بذاره اون زودتر می اومد و تورو می دزدید . صمیم در حالی که سعی می کرد جلوی صدای خنده اش را 

بگیرد گفت نسیم! خب راست می گم اگه اون تورو می دزدید بابا هم تورو می داد به هومن. صمیم با بغض جواب داد 

و می داد به رضا. باز شروع کردی؟ اتفاقا االن دارم تصور می بابا که اگه پسره نجیبه خانم رضا هم منو می دزدید من

کنم بد هم نمی شد ها خیلی به هم می اومدین. نسیم!تازه فکر کن تو که این همه دلت برای اتاقت تنگ شده چون 

حالی  به هر حال رضا هم تو همون خونه زندگی می کنه الزم نبود بعد از ازدواج از اون خونه بیرون بیای . صمیم در

که اشک هایش را پاک می کرد خندید تقریبا نسیم هر بار صمیم را وادار به خنده می کرد تا اینکه باالخره صدای 

خمیازه های صمیم را می شنید و با شب به خیر آهسته ای قطع می کرد و بعد اجازه می داد اشک هایش جاری شود 

یلی دیر شده ایرج گیالسش را سر کشید و بدون اینکه به همیشه نگران آینده خواهرش بود....برای این حرف ها خ

چهره نسیم نگاه کند خطوط روزنامه را دنبال کرد. مهشید با عجله آمد و گفت نسیم به نظرت این گردن بند به این 

لباس می اد؟ نسیم ترجیح داد جوابی ندهد رو به پدرش گفت می دونم دیر شده اون ها دیگه عقد کردن اما باز هم 

ما برید به صمیم بگید که اگه نخواد مجبور نیست با راد زندگی کنه . بذارید اون ها بدونن یا حداقل اینطوری تصور ش

کنن که شما صمیم رو ول نکردید و صمیم تکیه گاهی در مقابل اون ها داره. می دونید االن صمیم چقدر احساس 

را قطع کرد امیدوارم پیش صمیم هم این حرف ها  حقارت توی اون خونه می کنه؟ مهشید با کالفگی حرف دخترش

رو نزنی به چه روزی انداختیمش؟ دیگه مراسم عروسی از این بهتر و مجلل تر می خواست؟ یه دونه پسر یه خانواده 

باکالس و پولداردیگه از چی ناراحته؟ مامان مراسم عروسی مجلل و خانواده باکالس و غیره چیزهاییه که شما رو 

نه ولی فکر نمی کنید که صمیم هم دلش می خواهد با کسی ازدواج کنه که عاشقشه. خب دوسش داشته راضی می ک

باشه مگه ما گفتیم نداشته باشه؟ نسیم که ادامه بحث را با مادرش بی فایده می دید روبه ایرج کرد و گفت نذارید 

نخواست چند سال دیگه می تونه  اینطوری بره خونه شوهر تا آخر عمر شما رو نمی بخشه. من بهش گفتم اگه

برگرده اما االن نمی تونم بهش نرمی نشون بدم چون بچه است و متاسفانه بی عقل از همین االن شروع می کنه ساز 

نرفتن زدن . نسیم دیگه هم نمی خوام در این مورد حرفی بشنوم و از پله ها باال رفت . مهشید گفت نسیم تو اصال 

درست و حسابی بپوشی ها؟ نسیم با نا امیدی به نجیبه خانم گفت میشه به رضا بگید منو  لباس داری؟ باید یه چیز

برسونه ؟ آقا فرشید اومدن دنبالتونهمین که نسیم داخل ماشین نشست فرشید نگاهی به صورتش انداخت و گفت من 

ی؟ می دونستم با اعصاب که بهت گفتم بی فایده است فقط اعصاب خودت رو خورد می کنی. تو اینجا چه کار می کن

خورد بر می گردی گفتم بیام دنبالت بریم بیرون یه چیزی بخوریم آنقدر خودت را درگیر مسائل نکن نهایتا کاری از 
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دستت بر نمی آد. نسیم با بغض گفت فرشید نمی تونم این طوری دست روی دست بذارم و بشینم ما مثال خانواده 

این دختر بیچاره عجب خانواده ای داره سه روز مونده به عروسی نه از پدر اون دختره بیچاره هستیم.ژاله گفت 

خبری هست نه از مادر می خوان مثل مهمون شب عروسی تشریف بیارن؟ دختره رو قالب کردن خیال شون راحت 

ی آخه کی شد دیگه !دیگه این طرف ها پیداشون نمی شه . این حرف ها رو نزن همایون گناه داره دختر به این نازنین

راضی می شد به این پسر گند اخالق تو دختر بده ؟راد روزنامه را تازد و گفت دست شما درد نکنه خانم آریان 

پور!خواهش می کنم من جنس خودم رو می شناسم خدا به داد این دختره بیچاره برسه . همایون با تمسخر گفت خدا 

خانم در میونه به گنجینه ای از لطف و مهربانی تبدیل می شه به دادش رسیده این پسر گند اختالقت وقتی پای صمیم 

برای من و تو گند اختالقه.ژاله با خوشحالی پرسید راد بابات راست می گه واقعا دوستش داری؟ راد بلند شد 

شلوغش نکنید لطفا وارد مسائل خصوصی مردم هم نشید از این خبرها نیست.راد از پله های عریض که از مرمر سیاه 

اخته شده بود و نرده های طالیی رنگ که به آن جلوه خاصی می داد باال رفت و در اتاق صمیم را زد و با شنیدن س

بفرمائید وارد شد مزاحم که نیستم؟ خواهش می کنم منزل خودتونه . چی کار می کردی؟ تو اتاقی که لطف کردید 

گذاشتید رو توزمانی که لطف می کنید و داخل در اختیار من گذاشتید کتابی رو که لطف کردید و در اختیارم 

چهاردیواری خونه آزادم می ذارید مطالعه می کنم راد خندید از قدرشناسی تون ممنونم از قدیم گفتن که شکر نعمت 

نعمتت افزون کند !اومدم ببینم مشکلی نیست؟ چیزی الزم نداری؟ صمیم آه کشید مشکل که زیاد هست ولی شما 

کنید چون همه رو خودتون به وجود آوردید. من عجب آدم خبیث و بدذاتی هستم! صمیم لبخند نمی تونید حلشون 

زد راد ادامه داد خب من از روی خباثت اومدم ببینم این چندروزه مسئله ای نداشتی؟ نه ممنون . خب پس من باز هم 

یرون برود کنترل کند. اما چند لحظه ازروی خباثب برمی گردم. صمیم سعی کرد خنده اش را تا وقتی که راد از اتاق ب

بعد با لرزش گوشی بین مالفه ها خنده جای خود را به بهتی مضطربانه داد. بازهم هومن بود باید به شکلی این مسئله 

را حل می کرد. صمیم چند لحظه مردد به اسم هومن روی صفحه نگاه کرد و باالخره تصمیمش را گرفت. شماره 

شد .هومن با اولین زنگ جواب داد الو صمیم؟ صمیم با صدای آهسته ای گفت سالم هومن هومن را گرفت و منتظر 

فریاد زد تو کجائی صمیم ؟ ببین من نمی تونم طوالنی صحبت کنم گوش کن. جواب منو بده این چند روزه کجا 

بش ساده نیست دیگه بودی؟ هومن اتفاق های خیلی بدی افتاده من ...تو چی؟ من خیلی سوال ساده ای پرسیدم ..جوا

هم اهمیتی نداره من زنگ زدم بهت بگم دیگه به من زنگ نزنی...تو بی خود کردی مگه به همین راحتیه؟ صمیم در 

حالی که سعی می کردصدایش را بلند نکند با عصبانیت گفت هومن گوش کن من من ازدواج کردم برای چند لحظه 

در انداخت الو؟ کینه ای عمیق جای خود را به عصبانیت داد بهت گفتم  هیچ صدایی نیامد . صمیم نگاه مضطربانه ای به

بودم نمی ذارم با کس دیگه ای زندگی کنی یادته ؟ این رو من نخواستم هومن..چی رو تو نخواستی ؟ مثل دختر 

 دهاتی به زور شوهرت دادن؟ صمیم بغض کرد آره به زور شوهرم دادن من زنگ زد م خداحافظی کنم . گفتم تو

بیخود کردی.. هومن بذار خوب تمومش کنیم .من باید تا چند لحظه دیگه قطع کنم ..تو جرات نداری این کارو 

بکنی؟ صداری صمیم لرزید هومن من االن تو خونه شوهرم هستم می فهمی؟ توکدوم گوری هستی؟ هومن درست 

زنگ می زنم اگه خودت گوشی رو حرف بزن! هرجایی هستی تا نیم ساعت دیگه بایدخونه باشی نیم ساعت دیگه 

....صمیم با شنیدن صدای در درب گوشی را بست و به سمت در برگشت. راد همین که وارد شد نگاهی به صمیم 

انداخت اتفاقی افتاده ؟ صمیم با دستپاچگی لبخند زد نه چه اتفاقی؟ راد به دست های صمیم نگاه کرد که مضطربانه 

یه؟ این؟ مگه تا حاال ندیده بودی ؟ موبایلمه نسیم آورد . چرا با من مطرح گوشی را در دستش می فشرد این چ
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نکردی؟ باز هم لبخند مضطربانه ای روی لبان صمیم نشست چی رو باید مطرح می کردم؟ باید می دونستم. من 

ی با کی حرف چیزی رو پنهان نکردم خب االن فهمیدی . که چیزی رو پنهان نکرید؟ االن قبل از اینکه من بیام داشت

می زدی؟ رنگ از چهره صمیم پرید چند لحظه بدون اینکه بتواند حتی کلمه ای بگوید به راد نگاه کرد من .. راد 

دستش را بسمت صمیم دراز کرد و با تحکم گفت اون موبایل رو بده به من صمیم نگاهی به صفحه موبایل انداخت 

وبایل خودمه ...باشه برش می گردونم به خودت می خوام هومن زنگ می زد از احساس بیچارگی بغض کرد این م

ببینم داشتی با کی حرف می زدی صمیم موبایل را پشت کمرش پنهان کرد و به پنجره چسبید خب خودم می گم راد 

در فاصله یک متری صمیم ایستاد و با عصبانیت گفت خب؟ صمیم بریده بریده گفت باید به یکی خبر می دادم که 

م برای اینکه برای اینکه دست برداره راد با عصبانیت دستی به موهایش کشید و چند لحظه بدون اینکه ازدواج کرد

حرفی بزند به صمیم نگاه کرد و با لحنی که خونسردیش بیشتر صمیم را می ترساند پرسید این یکی کیه؟ یکی دیگه 

و ناخودآکاه اشک از چشمانش جاری شد  چه فرقی می کنه ؟ رادفریاد زد صمیم جواب منو بده صمیم برخود لرزید

نمی خوام بگم زندگی منه قبل از اینکه تو منو از توی خونه ام بدزدی و همه زندگیم رو به باد بدی به خودم ربط داره 

. راد هرجمله را با شدت مثل پتکی بر صمیم فرو می آورد االن توی خونه من وقتی که زن قانونی منی با کی داشتی 

؟ صمیم از شدت گریه به هق هق افتاد گفتم که زنگ زدم بگم که ...چی؟ توبهش زنگ زدی؟ مدام حرف می زدی

زنگ می زد برای اینکه دیگه زنگ نزنه . راد فریاد زد گریه نکن! صمیم هم فریاد زد من می ترسم تو این طوری می 

فاصله گرفت . راد در حالی که سعی کنی راد بازوی صمیم را گرفت بیا اینجا بشین! صمیم با ترس نشست و از راد 

می کرد خود را آرام نشان دهد پرسید دوستت بود؟ صمیم بدون اینکه جوابی بدهد نگاهش را به زمین دوخته بود 

خیلی خب اون موبایل رو بده به من..می خوای چه کار کنی؟ می خوام بندازمش دور صمیم که نگران بود برخوردی 

ا تردید به راد نگاه کرد خودم می اندازمش دور راد با تحکم گفت گفتم اون موبایل رو بین راد و هومن پیش بیاید ب

بده به من بازهم اشک از چشمان صمیم جاری شد راد موبایل را گرفت و نگاهی به اسم هومن روی صفحه موبایل 

زد صمیم بازهم خود انداخت. چند لحظه از روی عصبانیت نمی توانست حرفی بزند. شقیقه هایش به سرعت نبض می 

را عقب تر کشید و در سکوت گریه کرد. راد دلش برای صمیم سوخت اما از طرفی نمی توانست عصبانیتش را 

کنترل کند. راد به تلخی پرسید دوستش داشتی ؟ صمیم بازهم جوابی نداد . راد چانه صمیم را گرفت و صورتش را 

بگوید آره چرا نباید آزارش می داد؟ وقتی که این همه باعث  باال گرفت با توام صمیم که یک لحظه وسوسه شد که

آزار صمیم شده بود؟ اما جرات نکرد می دانست که دیگر حتی امیدی ندارد کسی اورا از چنگال راد نجات دهد 

صورتش را عقب کشید و گفت نمی دونم ..بامن بازی نکن صمیم جواب بده آره یا نه ؟ صمیم صدایش را بلند کرد 

نمی دونم یعنی جنابعالی فرصت ندادید که بدونم شاید بعدها می تونستم دوستش داشته باشم ولی دیگه گفتم 

اهمیتی نداره مربوط به گذشته است. و بین گریه اضافه کرد گذشته ای که هیچ شباهتی به امروز من نداره . راد بلند 

ه طالیی شما بخواد وارد سیاه روزی امروز تون بشه شد و گفت از این به بعد هر شی یا انسان یا حیوانی از این گذشت

من باید خبر داشته باشم روشنه ؟ صمیم پوزخند زد یعنی باید با اجازه شما باشه ..بله دقیقا منظورم همین بود یعنی 

با  باید با اجازه من باشه حتی بهتره از االن بگم که همچین اجازه ای نخواهم داد بهتره خودت رو خسته نکنی .صمیم

وحشت گفت منظورت چیه؟ نمی خوای بذاری خانواده ام رو ببینم؟ توکه گفتی دیگه نمی خوای خانواده ات رو ببینی 

. خواهرم رو می خوام ببینم. خواهرت برای تو موبایلی آورده که هر پنج دقیقه یکبار یه دوست سابق بهش زنگ می 

خبر باشه . ممکنه ولی حاال که بدون منظور مشکالت بزرگی زنه . اون منظوری نداشت فقط می خواست از حال من با 
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به وجود آورده بهتره فعال رابطه ای نداشته باشید صمیم گریست من می خوام خواهرم رو ببینم ژاله در را باز کرد و 

ور مضطربانه پرسید بچه ها چه خبرتونه ؟ راد برگشت مامان نسیم خانم کی آمده بود اینجا ؟ چند روز پیش چه ط

مگه ؟ از این به بعد هیچ کس بدون اطالع من نمی آد صمیم رو ببینه . ژاله نگاهی به صمیم انداخت که همین طور 

اشک می ریخت مگه چی شده پسرم؟ هر کس اومد توسالن ازشون پذیرائی کنید و می گید که فعال امکان نداره که 

نکه جواب راد را بدهد صمیم را در آغوش گرفت راد از صمیم باهاشون مالقات کنه ژاله کنار صمیم نشست و بدون ای

اتاق خارج شد و خدمتکار را صدا زد حامد حامد بله آقا راد پشت کارتی شماره هومن را یادداشت کرد و آن را به 

دست حامد داد با حمید تماس بگیر این شماره رو بهش بده بگو پیگری کنه ببینه صاحب شماره کیه چی کاره است 

 دگی می کنه و غیره بگو تا فردا به من خبر بده...بله آقاکجا زن

 

داخل اتاق ژاله اشک های صمیم را پاک کرد و با نگرانی پرسید مگه چی شده ؟ صمیم بین گریه گفت نسیم موبایلم 

م رو برام آورده بود ژاله که نمی توانست از موضوع سر دربیاورد دیگر چیزی نپرسید و به صمیم گفت پاشو دختر

دست و صورتت را بشور صبر کن چند روز بعد عصبانیتش از هرچی که باشه از بین میره.در طبقه پائین راد از داخل 

گوشی تلفن ها و اس ام اس های صمیم را کنترل کرد.داخل یکی از اس ام اس ها صمیم نوشته بود می دونم که با 

بهش ندارم می دونم که هیچ وقت نمی تونم گذشت زمان همه چیز بدتر می شه نسیم من هیچ احساسی نسبت 

دوستش داشته باشم. فکر کنم باید به هومن زنگ بزنم .فکر کنم اون حق داره بدونه چرا مجبورم رابطه مون رو 

تموم کنم از شر تماس هاش هم خالص می شم . راد با دیدن عبارت مجبورم با عصبانیت درب گوشی را بست و آن 

د ژاله از اتاق بیرون آمد و از باالی پله ها با تعجب به تکه های گوشی که روی سرامیک را به سمت دیوار پرت کر

پراکنده بود نگاه کرد. به تجربه می دانست که در این لحظات نباید کلمه ای با پسرش حرف بزند. داخل اتاق صمیم 

ز داخل سالن نگاهی با نگرانی برای اینکه صدای گریه اش در خانه پخش نشود صورتش را به بالش می فشرد.نسیم ا

به اتاق صمیم نگاه کردو گفت ببخشید اول صبحی مزاحم تون شدم دیشب هرچه زنگ زدم صمیم موبایلش رو 

جواب نداد راستش من خیلی نگران شدم می تونم ببینمش؟ ژاله با لبخندی که به سرعت محو شد به نسیم نگاه کرد 

فریاد زد یعنی چه ؟ چه اتفاقی براش افتاده ؟ و به سمت راه پله ها دوید راستش من نمی دونم چی باید بگم . نسیم 

ژاله سعی کرد جلوی اورا بگیرد نسیم خانم یه لحظه صبر کنید اتفاقی نیفتاده فقط ...راد از در سالن وارد شد و جمله 

د برگشت و با سوظن پرسید ژاله را تکمیل کرد فقط بهتره شما تا یه مدتی صمیم رو نبینید. نسیم با شنیدن صدای را

چرا؟ چون من فکر می کنم این طوری بهتر باشه شما بدون اطالع من موبایلی رو برای صمیم آوردین که ... در یک 

لحظه همه چیز در ذهن نسیم معنا پیدا کرد حدس زد صمیم به هومن زنگ زده راد فهمیده و بعد ؟ نسیم با وحشت 

دین؟ صمیم صدای نسیم را از اتاق شنید و بیرون آمد. نسیم با دیدن صمیم به سمت پله دوید چه بالئی سرش آور

کمی آرام گرفت و خود را به او رساند و در حالی که اشک هایش را پاک می کرد گفت بیا تو باغ یه کم با هم صحبت 

مهرزاده دیدید که  کنیم. اما راد که سر راهشان ایستاده بود بازوی صمیم را گرفت و آن ها را متوقف کرد خب خانم

بالئی سرش نیومده حاال همون طور که گفتم بهتره یه مدت معاشرتی نداشته باشید صمیم در حالی که سعی می کرد 

بازویش را از دست راد خالص کند گفت ولم کن! می خوام با خواهرم صحبت کنم نسیم به صورت خواهر کوچکش 

لم راحت شد! من می روم بعدا برمی گردم باشه؟ صمیم با دست کشید خب عزیزم همین که دیدم حالت خوبه خیا

عصبانیت فریاد زد حال من خوب نیست می خوام باهات حرف بزنم اما راد اورا به سمت پله ها کشید خیلی خب 
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صمیم فکر می کنم باید یه کم استراحت کنی صمیم سعی کرد مقاومت کند عقلت رو از دست دادی؟ در این لحظه 

با شنیدن صداها به سالن آمد و در سکوت به این صحنه نگاه می کرد. ژاله دست راد را گرفت راد چی آریان پور هم 

کارش داری؟ چرا این طوری می کنی مادر؟ مادر بهتره شما دخالت نکنید صمیم از نرده پله ها گرفت ولم کن نسیم 

ود به صمیم خیره شده بود دور شدنش می خوام باهات حرف بزنم نسیم در حالی که اشک پهنای صورتش را گرفته ب

و نگاه ملتمسانه اش را می دید و کلمه ای حرف نمی زد . همه امیدهایش همه شایدهای خوبی که به خود وعده می 

داد. در یک لحظه از بین رفتند گویی تمام زندگی پر عذابی را که در انتظار صمیم بود در این لحظه می دید . صمیم 

و نسیم را صدا می زد نسیم به بابا بگو بیاد منو از اینجا ببره نسیم برو باهاشون حرف بزن راد همچنان گریه می کرد

صمیم را به داخل اتاق کشید و در را محکم بست نسیم جز صدای ضعیفی از گریه و حرف های نا مفهوم چیزی نمی 

و جز اینکه نظاره گر بماند چاره ای  شنید گویی زیر فشار اینکه نظاره گر این بی پناهی و التماس های صمیم بوده

نداشته است خم شد. کیفش را از روی زمین برداشت و بدون اینکه حتی به چهره ژاله و همایون نگاه کند . بیرون 

رفت هنوز چندمتر دور نشده بود که ماشین را خاموش کرد. اشک های بی امانش خیلی زود به هق هق تبدیل 

ندی به سوی پرتگاه می رفت .نسیم زیر لب زمزمه کرد بابا با این دختر چی کار شد.گویی زندگی صمیم با شیب ت

کردی؟بهت گفته بودم به زودی مشکالت شون شروع می شه ولی منظورم اینقدر زود نبود. ژاله با این حرف همایون 

ی داره خواهرش رو با نگرانی نگاهی به باال انداخت آخه دختر بیچاره که پدر و مادر باالی سرش نیست چه اشکال

ببینه ؟ الزم بود جلو خواهر دختره این آبروریزی رو راه بندازه؟ دخالت نکن ژاله بذار دختره دستش بیاد که دنیا 

دست کیه. به این ها هر چی بیشتر رو بدی سرکش تر می شن !این ها دیگه کی ان؟ مهرزاده ها! ای بابا همایون با یه 

اتاق بیرون آمد و پله ها را با عجله پایین آمد کتش را از روی مبل برداشت و با  دختر بچه سره لج گرفتی؟ راد از

خونسردی به مادرش گفت احتماال االن قهر می کنه و غذا نمی خوره یه طوری وادارش کنید بخوره البته من سر در 

یرت را در آن مخفی کند نمی آرم بهتره قبل از عروسی چیزی نخوره تا الغر شه؟ ژاله با صدایی که نمی توانست ح

گفت نه مادر جان این بیچاره از این الغر تر هم بشه که چیزی ازش نمی مونه .آهان خوب پس وادارش کنید یه 

چیزی بخوره ژاله بلند شد و دنبال پسرش رفت و آهسته گفت راد می گم پسر گلم اذیتش نکن راد پیشانی مادرش 

ع نکن ژاله با نگرانی پرسید چی کار کرده مامان جان؟ هیچی مامان بذار را بوسید نمی دونی چی کار کرده الکی دفا

خودم حلش می کنم آخر عمری افتادیم به بچه داری فعال خداحافظ ژاله با سردرگمی رفتن پسرش را نگاه کرد 

اخته بود خداحافظالو آقا هومن ؟ بفرمائید خودم هستم . من خواهر صمیمم . هومن در اثر گرفتگی صدا نسیم را نشن

نسیم خانم شمائید؟ اتفاق بدی افتاده ؟ بله تا حدی که نمی تونید تصور کنید اتفاق های بدی افتاده . صمیم کجاست 

خانم مهرزاده؟ ببینید به دلیل بعضی از مسائل خانوادگی من نمی تونم دلیلش رو برای شما توضیح بدم ولی صمیم 

دیگه االن این اهمیتی نداره احتماال امروز شما تماسی با هم داشتید  ازدواج کرددر واقع مجبور شد ازدواج کنه ولی

شوهرش فهمیده امروز حتی اجازه نداد من صمیم رو ببینم به دلیل اتفاق هایی که منجر به این ازدواج شد دارم می 

اره ازتون گم نسیم سعی کرد تا حد امکان روی این کلمات تاکید کند ...این آدم خطرناکیه و شماره شما رو د

خواهش می کنم یه باردیگه به هیچ عنوان سعی نکنید با صمیم تماس بگیرید برای امنیت خودتون می گم و برای 

امنیت صمیم اون تو شرایط بدیه هومن سعی کرد خود را خونسرد نشان بدهد تا بتواند اطالعات بیشتری از دهان 

ه می تونید درک کنید شاید زیاد مناسب نباشه در این مورد نسیم بیرون بکشد از چه نظر تو شرایط بدیه؟ مطمئنم ک

با شما صحبت کنم من فقط به این دلیل تماس گرفتم که احتماال حرف های صمیم در این مورد به نظر شما مسخره و 
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فا باور نکردنی اومده ولی واقعین اینه که صمیم ازدواج کرده و االن یه زن متاهله . متوجه شدم خانم مهرزاده لط

بیشتر از این ادامه ندین. بسیار خوب من واقعا متاسفم برای همه مون .خداحافظ ...خداحافظ هومن گوشی را خاموش 

کرد و سیم کارت آنرا بیرون کشید پسری که در رستوران روبه رویش نشسته بود تکه ای پیتزا برداشت و پرسید 

رو عوض کنم دست نامحرم افتاده . مگه قرار نبود یه سر بریم اتفاقی افتاده هومن؟ نه از اینجا بریم من باید این خط 

 آقای ساله 72 نیا رشید هومن.بود شده دیر اما شرکت رسولی؟ هومن گفت تا دیر نشده این روباید عوض کنم.

 روهم اش خونه آدرس مهندسه کنه می کار اونجا هم خودش داره مهندسی متوسط شرکت یه پدرش پور آریان

رآوردم .چندبار زد و بندهای مالی داشته خوب در آورده ولی تو قمار باخته وضعیت اخالقیش تعریفی گی تومیرداماد

نداره نداره اگه برای کار می خواهیدش قابل اعتماد نیست اگه تهدیدی کرده از نظر من قابل اعتنا نیست تا اونجا که 

کشورند راستی یه باشگاه بیلیارد تو ونک  من متوجه شدم ادم درست و حسابی هم پشتش نیست برادرهاش خارج از

هست تقریبا پاتوقش به حساب می آد خودم هم اونجا دیدمش باز اگه بخواهید می تونم اطالعات بیشتری براتون به 

 چرخاند خودش طرف به را صمیم صورت تعجب با آرایشگر دست بیارم ...ممنون خواهش می کنم آقای آریان پور

ت چی شده ؟ حلقه ای سرخ زیر چشمهای صمیم را گرفته بود و پوست آن خشک و پوسته چشا زیر وضعیه؟ چه این

پوسته بود ژاله کمی باد بزنش را تکان داد و با صدای پائین گفت گریه کرده خانم شریفی امامن به کار شما اطمینان 

اه می کرد .دستی به زیر چشم دارم حتما می تونید با آرایش پنهانش کنید خانم شریفی همچنان با تاسف صمیم را نگ

صمیم کشید که باعث شد چهره صمیم از درد منقبض شود . ای وای برای چی این همه گریه کردی دخترم؟ ژاله با 

نگرانی پرسید نمی شه کاریش کرد؟ گریم سنگین می خواد اخه با این وضعیت نمی شه به این ها دست زد که 

ن می آمد پرسید نمی شه قبلش بی حسی بزنید؟ بذار اول یه بخور بدم .صمیم با صدایی که به زحمت از گلو بیرو

صورتت رو چشم هات هم که باد کرده عزای چی رو گرفتی آخه توروز عروسیت ؟ بچه ای هنوز؟ ژاله نگاهی به 

صمیم انداخت که زیر دستگاه بخور چشمانش را بست و گفت باور کنید منم سر در نمی ارم. اشک چشمش خشک 

ن چندروزه . مادرش کجاست؟ هنوز جمله آرایشگر تمام نشده بود که دو قطره اشک درشت ازچشمان صمیم نشد ای

سرازیر شد خانم شریفی پنبه مرطوبی را زیر چشم هایش گذاشت این طوری نمی شه ها وسط کار گریه کنی کار 

.صمیم در لباس عروس جلوی آرایش رو به هم بریزی فدای سرت که مادرت نیست که نیست با مرده که نمی میرن

اینه ایستاده بود و گویی به غریبه ای نگاه می کرد خودش را نمی شناخت تغییر کرده بود زیباتر شده بود اما دردی 

در چهره اش در نگاهش عمق گرفته بود گویی صمیم یک هفته پیش نبود خانم شریفی کناررش ایستاد بازویش را 

بی لبخند دیدی؟ حیف نیست عروس به این خوشکلی ناراحت باشه؟ عکس نوازش کرد لبخند بزن عزیزم عروس 

هات بد در می آد ها صمیم تمام توان خود را جمع کرد اما لبخند خسته اش هنوز شکل نگرفته محو شد خانم شریفی 

صمیم  رو به ژاله گفت بدون اغراق می گم خانم آریان پور یکی از زیباترین عروس هایی که تابه حال داشتم همین

جونه . بعد نگاهی به صمیم انداخت به شرطی که لبخند بزنه.ده دقیقه بعد راد دستش را به سمت صمیم دراز کرد و 

دست زیبا و لطیف صمیم را در دست گرفت . صمیم آخرین پله های آرایشگاه را طی کرد و همراه راد به سمت 

زه بدین نور خوبی اینجا هست اجازه بدین یه لحظه رونیز سفید حرکت کرد قبل از آنکه سوارشوند عکاس گفت اجا

جناب آریان پور اینجا یه کم نزدیک تر بایستید لطفا راد دستش را دور کمر صمیم حلقه کرد و او را به خود نزدیک 

کرد . صمیم معذب شد و کمی صورتش را کنار کشید عکاس با عجله گفت لبخند بزنید خانم مهرزاده .. راد با خنده 

داد اشتباه شده آقا ایشون خانم خشم زاده هستند نه مهرزاده !صمیم با عصبانیت برگشت و با عصبانیت به جواب 
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چهره راد نگاه کرد صدای فالش و عکاس با رضایت گفت خب شد بفرمائید بقیه اش رو تو باغ می گیریم.راد درب 

بی دوربین را به دست دستیارش داد ماشین را برای صمیم باز کرد و صمیم بی حرف سوار شد عکاس حافظه جان

سریع یک در دومتر این عکس رو دربیار بیار اونجا.با ورود صمیم و راد به مهمانی ارکستر همراه با کف زدن های 

مهمان ها شروع به نواخت آهنگ شادی کرد و کاغذهای رنگی و اکلیل دار از ارتفاع زیاد بر سرشان ریخت . بادکنک 

صمیم و راد از مسیری که با گل ها و شمع های سفید روشن تزئین شده بود گذشتند و وارد های سفید به هوا رفت 

مهمانی شدند. صمیم نگاهی به سوسوی ظریف و طالئی رنگ شعله ها انداخت نگاهی به چهره های خندان و آراسته 

حریرهای سفیدشان را با مهمان ها انداخت و ستون سفیدی که در محوطه مهمانی را داخل باغ قاب گرفته بودند و 

آسودگی در نسیم مالیم عصر تابسانی به چرواز در آورده بودند. صمیم با خود فکر کرد خب ظاهرا غیر از من حال 

همه خوبه . اما با دیدن چهره نسیم فهمید که اشتباه کرده است آرایشگر نسیم موفق نشده بود به خوبی آثار گریه را 

ا در آغوش گرفت و با لذت به چهره اش نگاه کرد خوبی؟ صمیم حتی حرفی برای در چهره اش محو کند . صمیم ر

گفتن پیدا نمی کرد نسیم برای اینکه جلوی مهمان ها گریه نکند عقب کشید فرشید با راد دست داد تبریک می گم 

م دست در راد دست فرشید را به گرمی فشردممنونمدتی که به نظر صمیم بسیار خسته کننده و طوالنی آمد صمی

بازوی راد بین مهمان ها حرکت کرد ولبخند زد خوش آمد گفت و تشکر کرد و سعی کرد به چهره پدر و مادرش 

نگاه نکند .آن ها هم وانمود کردند صمیم را قبال دیده اند و برای سالم کردن جلو نیامدند خواهر ایرج که در کنار 

صمیم بردارد گفت مهشید این دختر معرکه شده همیشه می  مهشید ایستاده بود در حالی که نمی توانست چشم از

گفتم عروس فوق العاده ای میشه مهشید دستی به خورده الماس های کردن بندش کشید و لبخند زد آره اتفاقا تو 

آرایشگاه هم همه می گفتن صمیم با دیدن سپیده بین مهمان ها برای اولین بار واقعا لبخند زد اینجا چی کار می کنی 

؟ ببخشید می خوای برگردم. نه منظورم اینه که کی دعوتت کرده؟ تو که شعور نداری خواهرت . کار خوبی کرده 

خوش اومدی . معرفی نمی کنی؟ صمیم با آه عمیقی گفت راد آریان پور و این هم سپیده دوستم راد با نزاکت لبخند 

صحبت با مردی که به او نزدیک شده بود زد!خوشوقتم خوش آمدید ..ممنون تبریک می گم راد یک لحظه به 

مشغول شد سپیده هم به صمیم نزدیک شد و آهسته گفت: وای صمیم چه نگاه عاشقانه ای بهش انداختی خیلی عالیه 

. صمیم با تعجب به سپیده نگاه کرد کی من همچین غلطی کردم؟ وا اون عکس رو می گم دیگه ! صمیم با اشاره 

دو متری نگاه کرد که در قاب طالئی تزئین شده با تورها و ربان های سفید به یکی از سپیده به عکس بزرگ یه در 

ستون ها تکیه داده بود. عکسی بود که جلوی آرایشگاه انداخته بودند .خندید آهان اون نگاه رو می گی آره واقعا 

نمی دیدم. اتفاقا منم تو کابوس عاشقونه بود...وای صمیم همه چیز واقعا عالیه من تو رویاهام هم همچین عروسی رو 

هام همچین عروسی ای رو نمی دیدم ...یعنی چی؟ قبل از اینکه صمیم بتواند جواب بدهد راد به سمت آشنایی قدیمی 

که بین مهمان ها دیده بود رفت و صمیم هم مجبور شد دست در بازوی راد همراه او برود لبخندی به سپیده زد و 

عکاس که زیاد و با صدای بلند حرف می زد و ان ها از این طرف به آن طرف می کشید به دور شد.راد و صمیم همراه 

گوشه ای از باغ رفتند .عروس خانم تشریف بیارین جلوتر یه مقدار اقای آریان پور دست تون رو بذارید رو شونه 

فگی عقب کشید ببخشید های عروس بله خانم شما چرا اینقدر سفت می ایستین؟ یه کم راحت باشید .صمیم با کال

این کارها خیلی به نظر من احمقانه می آد راد برای اولین بار نگاه دقیقی به صمیم کرد که در آرایش مالیم طالیی 

سفید زیبایی افسون کننده ای داشت . آبی زیبای چشمانش گویی وسعت صادقانه آسمان را در خود منعکس می 

نی چی آقا ؟ دیگه عکس نمی گیریم؟ راد دست صمیم را گرفت ببین به کردند عکاس با گیجی به راد نگاه کرد یع
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من هم خوش نمی گذره ولی مامان آخر شب یه آلبوم عکس از ما می خواد حاال سعی کن به معنای فلسفی این 

م حرکات اهمیت ندی و به قول آقا لبخند بزنی . صمیم پوزخند زد البته کل این ازدواج احمقانه بود چند تا عکس ه

روش و بعد نزدیک راد ایستاد و به راد گفت می خواهید یه دور هم درو این درخت بچرخیم؟ باالخره از دست 

عکاس نجات پیدا کردند و به جمع مهمان ها بر گشتند مهمانی کم کم گرم گرفته بود و مهمان ها مشغول صحبت و 

اه می کرد اما می ترسید که بازهم با نزدیک شدن رقص بودند . نسیم در گوشه ای ایستاده بود و از دور به صمیم نگ

به صمیم مشکلی ایجاد شود صمیم بین مهمان ها دنبال نسیم می گشت همین که نگاه دو خواهر به هم افتاد هر دو 

بغض خود را فرودادند.با تاریک شدن هوا صمیم ساکت ایستاده بود و به شعله شمع سفید بزرگی که ارتفاع آن 

می رسید نگاه می کرد با صدای فالش سرش را بلند کرد و اطراف را به دنبال عکاس جستجو کرد  تقریبا تا کمرش

عکاس با پیروزی لبخند زد عکس فوق العاده ای شد . راد بازوهای صمیم را گرفت و ضمن اینکه به شخصی در دور 

بین ها تمسخر را در چهره دست لبخند می زد گفت سرت نیست؟ صمیم سرش را پایین انداخت تا مهمان ها و دور

اش نبینند وای چه جنتلمن عکاس دوباره فالش زد و گفت این یکی دیگه واقعا فوق العاده شده صمیم با کالفگی 

 نگاهی به عکاس انداخت و به راد گفت کاش همه می تونستن به اندازه این عکاس از این عروسی لذت ببرن.

 

ن مادر خودش انداخت و گفت چند نفر هم هستن که به همین اندازه لذت راد نگاهی به پدر و مادر صمیم و همچنی

می برن صمیم سرش را بلند کرد و مسیر نگاه راد را تعقیب کرد .مهشید بازوی ایرج را گرفته بود و ضمن خنده های 

کرد و مرتب  بلند به زوجی هم سن و سال خودشان می گفت لطف دارید نظر لطفتونه ژاله با رضایت به آنها نگاه می

چیزهایی را به یکی از فیلم بردارها گوشزد می کرد بعد هم ضمن لبخند زدن به مهمان ها به آنها نزدیک شد و گفت 

چرا نمی رقصید؟ راد لبخند زد و پیشانی مادرش را بوسید وقت زیاده مامان می رقصیم . خب اگه وقت زیاده برقصید 

اد چیزی افتاد و ضمن لبخند زدن به مهمان ها دور شد .صمیم سرش را بلند اما قبل از اینکه راد جوابی بدهد ژاله ی

کرد و به راد نگاه کرد نورزیبای شمع ها در چشمانش می رقصیدند و پوست لطیفش در نور مالیمی که همراه با 

یعنی من  نسیمی آرام روی چهره اش می لغزید حالتی رویایی پیدا کرده بود . مادرت برعکس تو ساده و خوش قلبه

بی رحم و بدلم؟ صمیم لبخند زد تقریبا و خواست از راد دور شود که راد دستش را گرفت و در حالی که او را به خود 

نزدیک می کرد گفت حاال که من بددلم همین جا واستا! خوب نیست عروس تنهایی تو مهمونی بگرده صمیم می 

آنها می آمدند حرفش را فراموش کرد. ایرج با راد  خواست چیزی بگوید که بادیدن پدر و مادرش که به سمت

دست داد همه جیز خوب پیش میره؟ راد محترمانه دست ایرج را فشرد بله اون قسمتی که برای شما اهمیت داره 

یعنی ظاهر مراسم خوب پیش می رده ایرج طعنه راد را به روی خود نیاورد و روبه صمیم گفت تو خوبی بابا؟ صمیم 

چشمانش را با سرزنشی عمیق به پدرش دوخته بود جواب داد اگه براتون اهمیتی داشت تو این دوهفته در حالی که 

یه بار حال دخترتون رو می پرسیدین مهشید دستی به صورت زیبای صمیم گشید عزیزم نمی دونی چه قدر ...صمیم 

توهم نمی دونی چند الیه کرم با عصبانیت صورتش را عقب کشید خوشگل شدم؟ همین رو توی صورت من می بینی؟ 

گریم زیر چشم های من خوابیده توهم نمی دونی زیر چشم هام از اشک سوخته مهشید دست صمیم را گرفت صمیم 

جان بیا چند لحظه می خوام باهات تنها صحبت کنم صمیم خود را عقب کشید و به بازوی راد چسبید نمی خوام حرف 

ران گریه کنم مامان وقتی گریه کردم و التماس کردم نشنیدید. و بعد با بزنم دیگه االن نه نمی خوام پیش دیگ

صدایی که گویی زیر بار اضطراب و رنج له شده بود گفت تموم شد راد صمیم را به سمت پیست رقص برد و بانزاکت 
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فت....با قدم گذاشتن به آنها لبخند زد با اجازه تون صمیم برای اینکه از آنها دور شود بدون هیچ مقاومتی همراه راد ر

راد و صمیم به پیست رقص ارکستر آهنگ خود را عوض کرد و موسیقی مالیمی فضای مهمانی را پر کردراد صمیم را 

به طرف خود کشید و دستش را روی کمر صمیم گذاشت . صمیم هم دست روی شانه راد گذاشت و آهسته از 

صمیم را ببیند و با لبخند گفت دقت کردی عروسی مون  حرکات راد پیروی کرد. راد سرش را عقب کشید تا چهره

خیلی با عقدمون تفاوت داشت ؟ به این می گن پیشرفت . در یک لحظه تمام آن شب مثل کابوسی در ذهن صمیم 

جان گرفت و لبخند تلخی بر لبانش نشست تصویر اون شب واقعی بود و تصویر امشب دروغ همیشه چهره واقعیت و 

ا هم فرق می کنه . این از خصوصیات طبقه ای که ما توش زندگی می کنیم. به چهره تک تک این دروغ همین قدر ب

آدم ها نگاه کن مودب خوش قلب و خوشبخت به نظر می رسن اما اغلب شون با چیزهایی نزدیک به فاجعه تو زندی 

ه اندازه مسائل و بیماری های شون درگیر هستن پول همراه خودش مسائل و بیماریهایی رو وارد روابط می کنه که ب

مربوط به بی پولی به راحتی حل نمی شن. یکی از بیماریهاش هم تظاهره. صمیم لبخند زد البته فکر می کنم تو این 

مهمونی متظاهرترین آدم خودم باشم چون فکر نمی کنم هیچ کس اینجا به اندازه من بدبخت باشه.تنها ده متر 

با حسرت به عروس و داماد نگاه می کرد رو به خواهرش گفت وای خدا فکر نمی کنم دورتر دختر دایی راد زیبا که 

خوشبخت تر از این دختر تو دنیا وجود داشته باشه نگاه شون کن چه قدر می خواستم جای اون باشم خواهرش بیتا 

و می فهمن. زیبا لباسش را مرتب کرد و گفت مواظب رفتارت در مقابل اون ها باش زن ها خیلی زود این چیزها ر

شانه ای باال انداخت به درک مهم راد بود که وقتی باید می فهمید نفهمید . باز من این حرف رو بزنم باز تو پاچه من 

رو می گری ولی این برای صدمین بار فهمید چون تورو نمی خواست به روی خودش نیاورد . بیتا من امشب به اندازه 

شی ؟ گفتم که االن باز پاچه می گیری زیبا با عصبانیت از خواهرش دور شد و  کافی اعصابم خورده می شه تو خفه

کمی دورتر به چند نفر که مشغول صحبت بودند نزدیک شد و با خنده گفت بچه ها باالخره کسی سر در آورد این 

نها که تقریبا از دختره یکدفعه از کجا پیداش شد و خودش رو قالب کرده به پسر عمه ما؟ دخترها خندیدند یکی از آ

دوستان خانوادگی بود گفت من به کمیته تحقیق و تفحص راه انداختم ولی فعال که نتیجه ای نداده هیچ کس قبال این 

دختره رو همراه ندیده بوده.صمیم و راد زیر نور پروژکتورها و فالش ها می رقصیدند و در حالی که سعی می کردند 

صحبت خود ادامه می دادند راد نگاهی به ایرج انداخت که در گوشه ای مشغول  لبخند را در چهره شان حفظ کنند به

صحبت و خنده با سرهنگ کبیری بود و پرسیدالبد مسبب بدبختیت هم من بودم؟ صمیم با محبتی توام با تمسخر به 

کاری نکردم صمیم  راد نگاه کرد و گفت بله راد من تمام بدبختی خودم رو مدیون توام . اغراق می کنی عزیزم من که

با لحن جدی در حالی که نگاهش را به چشم های راد دوخته بود گفت تو آینده شغلیم رو از من گرفتی رشته ای رو 

که دوست داشتم توش تحصیل کنم توخانواده ام رو از من گرفتی آدم هایی رو که تنها تکیه گاه من تو زندگی بودند 

دواج داشتم ازم گرفتی تو حتی خواهرم رو از من گرفتی نگاه کن چندساعته . تو تمام رویاهایی رو که در مورد از

همین طور از دور به من نگاه می کنه جرات نمی کنه بهم نزدیک شه . یه چیزی رو جا ننداختی ؟ من موبایلت رو هم 

مان صمیم ازت گرفتم شانس آوردی سرماخوردگی نداری وگرنه من حتما اونم ازت می گرفتم . برق اشکی در جش

درخشید و سرش را پایین انداخت . راد با جدیت گفت من کاری رو کردم و کاری رو می کنم که باید می کردم شاید 

وقتی بزرگ شدی بتونی بفهمی من چی می گم . صمیم بازهم سرش را بلند کرد و در حالی که به چشمهای راد نگاه 

بتونم هروقت که کوچک ترین روزنه امیدی داشته باشم می کرد گفت من هیچ وقت تورو نمی بخشم و هروقت که 

خودم را از دستت نجات می دم راد کمر صمیم را فشار داد و در حالی که نگاهش را مانند سنگی سخت در مقابل 
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چشمان صمیم گرفته بود گفت تو نمی تونی از دست من نجات پیدا کنی فکر می کردم اینو تا حاال یاد گرفته باشی 

کرد خود را خالص کند استخونم رو شکستی ولم کن راد صمیم را بوسید و بین کف زدنهای مهمان ها صمیم سعی 

اورا در آغوش گرفت.باالخره نمایش مسخره به تعبیر صمیم و شب به یاد ماندنی به تعبیر ژاله به پایان رسید صمیم 

خداحافظی پاسخ گفت. زیبا موقع  با آخرین توانش با لبخند به تعارف ها و تبریک های مهمان های در موقع

خداحافظی با صمیمیتی غیر معمول به راد نزدیک شد وای چه پسرعمه خوش تیپی دارم راد با بی تفاوتی به بیتا نگاه 

کرد و گفت تبریک بگو دیگه بیتا گونه صمیم را بوسید و گفت به قول بزرگ ترها خوشبخت بشین صمیم در حالی 

ی کرد گفت مرسی لطف کردید تشریف آوردین زیبا بدون اینکه کلمه ای با صمیم حرف که با تعجب به زیبا نگاه م

بزند همراه بیتا رفت صمیم با بی تفاوتی نگاهی به راد انداخت چه دختر دائی مهربونی داری راد در حالی که لبخند 

کنید؟ صمیم خواست  معناداریروی لبانش بود گفت:شما خانم ها به مردهایی که ازشون متنفرید هم حسودی می

جوابی بدهید که با دیدن هومن بین جمعیت رنگ از چهره اش پرید .راد نگاه صمیم را تعقیب کرد و پرسید 

آشناست؟ هر دو مجبور شدند به زوجی که از کنارشان می گذشتند و تبریک می گفتند لبخند بزنند و تشکر کنند . 

ها حتی به نگاه زن ها روی یه غریبه حسودی می کنید . پس نمی بعد صمیم جواب داد نه به اندازه ای که شما مرد

شناسیش؟ صمیم خود را به جمع کردن دامن لباس عروسش مشغول کرد باید بشناسم؟ و با اضطراب نگاهی به 

جمعیت انداخت هومن آنجا نبود آهی از آسودگی کشید و پرسید کی رو می گی اصال؟دقایقی بعد صمیم با سردی 

غوش مادرش بیرون کشید که سعی می کرد نمایش پر احساسی را در مقابل دوربین ها اجرا کند . ایرج خود را از آ

پیشانی دختر زیبایش را بوسید و گفت امیدوارم زندگی خوبی داشته باشی صمیم پوزخندی زد و نگاه پردردی به 

جلوی جاری شدن اشک هایش را پدرش انداخت .صمیم همین که نسیم را در مقابل خود دید نتوانست بیش از آن 

بگیرد .خود را در آغوش نسیم انداخت و آرام زمزمه کرد دعا کن بمیرم نسیم !نسیم بازوی صمیم را نوازش کرد 

دیگه نمی خوام این حرف رو بشنوم. برو به خدا می سپارمت امیدوارم ادامه زندگیت بهتر از شروعش باشه.باالخره 

و خنده ها و کف زدنها سوار اتومبیل رونیز شدند که به زیبائی تزئین شده بود و از عروس و داماد بین صدای ارکستر 

خانه آریان پورها دور شدند دیگران اما تصمیم گرفتند به مهمانی برگردند و باز هم به مناسب آغاز زندگی مشترک 

ت اشکی که روی لباس زوج خوشبخت به جشن و پایکوبی ادامه دهند.بعد از ساعتی که به سکوتی سنگین و قطرا

عروس می چکید گذشت صمیم با تعجب نگاهی به اطراف انداخت و پرسید کجا می ریم؟ راد با خونسردی گفت می 

ریم خونمون . اما داریم از شهر خارج می شیم؟ می دونم . این خونه ای که می گی کجاست؟ تویه شهر دیگه است . 

از یه شهر دیگه است . صمیم فریاد زد راد چی کار می خوای بکنی؟  چی؟ البته شهر که نمی شه گفت تو فاصله پرتی

راد با صدای بلند گفت می خوام یه مدت تورو از اون محیطی که مرتب تورو به یاد گذشته طالئیت می ندازه دورنگه 

صمیم می دارم همین طور از آدم های اون گذشته طالئی امیدوارم این کمکت کنه که بعضی چیزها رو فراموش کنی. 

دانست راد در مورد چه چیزی حرف می زند من به چیزی وابسته گی ندارم که الزم باشه فراموشش کنم. می خوای 

منو ببری جایی که تو شعاع چند گیلومتریش آثاری از آدمیزاد دیده نمی شه؟ جای غریبه ای نیست قبال رفتی . بغض 

ه بیشتر به قلعه شبیه زندگی کنم .راد با بی تفاوتی گفت تو اون صمیم ترکید اونجا؟ راد من نمی تونم تو اون خونه ک

شرایط نیست مامان از اونجا به احمد و زنش سفارش کرده روبه راهش کردن کردن .. باید به من می گفتی راد با 

رها لحنی که جمله خود صمیم را یادآوری می کرد گفت: من چیزی رو پنهان نکردم خب االن فهمیدی . تمام این کا

رو میکنی که به خاطر یه اتفاق مسخره انتقام بگیری؟ مجبور نیستم به تو توضیح بدم چرا دارم کاری رو می کنم . راد 
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چند دقیقه در سکوت گریه صمیم را تحمل کرد اما سرانجام کنار زد و با صدایی آرام گفت مشکلت چیه؟ صمیم 

ری گریه می کنی؟ صمیم با غرور سرش را باال گرفت بدون اینکه جواب بدهد می گریست با توام صمیم چرا دا

مجبور نیستم به تو توضیح بدم چرا دارم گریه می کنم راد با عصبانیت به جاده نگاه کرد صمیم دارم سعی می کنم 

 مثل آدم مسئلمون رو حل کنیم یا حتما باید... صمیم با عصبانیت جمله راد را کامل کرد نه اگه قرار باشه تو اون قلعه

زندگی کنیم حتما باید مثل حیوون ها به جون هم بیفتیم اسم اونجا رو هم می ذاریم قلعه حیوانات.صمیم من وقتی 

برای متلک پرانی های بچه گانه ندارم جواب منو بده مشکلت اونجا چیه؟ راد من حتی با خواهرم درست و حسابی 

می موندیم گفتم که تا یه مدت نمی خوام با هم رابطه  خداحافظی هم نکردم ..از این جهت فرقی نکرده اگه تهران هم

داشته باشید. می خواستم درس بخونم..اون موضوع دیگه منتفیه..یعنی چی؟ نمی خوام بدون من از خونه بری بیرون 

صمیم با وحشت به راد نگاه کرد پس دارم می رم زندان ؟ نه هر جا خواستی خودم می برمت صمیم کمی با ناباوری به 

د نگاه کرد صدایش از فرط ناچاری به نجوا شبیه بود من به توچی بگم؟ چیزی نگو اگه یاد بگیری تو هر موضوعی را

دنبال چیزی برای گفتن نگردی راحت تر زندگی می کنیم راد این را گفت و راه افتاد در ضمن عدم آبغوره گیری 

م عهدنامه ها یه بار برای همیشه نوشته می شن. روهم به شروط عهدنامه مون اضافه کن ..تا اونجا که من می دون

گاهی طی مذاکراتی مفادی به عهدنامه اضافه می شه این قسمتش رو چون تو هنوز نی نی هستی نخوندی...نزدیک 

سحر بود که رسیدند راد قفل فرمان را زد و پیاده شد از سمت دیگر درماشین را باز کرد و از بازوی صمیم گرفت 

کسی که درخواب مورد تهاجم واقع شده باشد ناگهان عقب کشید و با وحشت به راد نگاه کرد چی  صمیم !صمیم مثل

شده ؟ رسیدیم.بیا پائین صمیم نگاهی به درختان بزرگ و پهناور اطراف جاده انداخت و با گیجی پیاده شد . در 

جز سم اسب ها و تک  سکوت سوار اسب ها شدند و در تاریک روشنی صبح به سمت ویال حرکت کردند صدایی

صدایی از گنجشکی تنها در میان درختان به گوش نمی رسید. راد به انعکاس آسمان آبی جنگل در تاللو غمگین 

چشمان صمیم نگاه کرد و گفت صبح به خیر صمیم نگاهش را به سیاهی چشمان راد دوخت و خاموش ماند.کمی 

آقا خوش آمدید خوش آمدید قدم تون رو چشم ...سالم  جلوتر احمد خندان و دوان دوان به سمت شان آمد سالم

احمد اقا اوضاع روبه راهه؟ چرا نباشه آقا؟ روبه راهه عروس اومده اینجا به سالمتی صمیم از اسب پیاده شد و مانند 

اسیری که به زندانش می نگرد نگاهی به بنای سیاه رنگ ویال انداخت. احمد جلو رفت و دهانه اسب را گرفت خوش 

مدید عروس خانم ها دیدید گفتم آب خوش یومی می آره شگون می آره؟ به سالمتی چه زود برگشتید..صمیم به آ

سختی می توانست تعادل خود را حفظ کند . راد دهانه اسب را به دست احمد داد و به شوخی گفت پس همه این 

فوس بد نزنید سر صبحی روز اول آتیش ها از همون آبی بلند می شه که تو پشت سرمون ریختی..چه آتیشی؟ ن

خوش صحبت کنید انشااهلل تا آخرش به خوش صحبتی و خوشی بگذره . بفرمائید داخل . خیلی ممنون احمد مزاحم 

نباشیم؟ احمد که حتی متوجه شوخی های راد نمی شد گفت اختیار دارید آقا چه مزاحمتی منزل خودتونه به سالمتی 

ه مانند خود احمد با او صحبت می کرد گفت نه خیر به سالمتی تا خود اینجا جنگ و آشتی کردید آقا؟ راد در حالی ک

بحث کردیم. نه آقا خوبیت نداره انشاهلل جنگ و بحث تان همین جا تمام می شه روز اول است به سالمتی راد به 

د خوب باشم؟ صمیم نزدیک شد و پرسید حالت خوب نیست ؟ صمیم برای اینکه نیفتد بازوی راد را گرفت بای

جوابت رو نمی دم چون شگون نداره اول صبح اولین روز جنگ و بحث کنیم ... بگو جوابی ندارم .. تو انرژیت رو 

صرف ایستادن بکن داری تلو تلو می خوری چند سال وقت داری بلبل زبونی کنی...آن دو دست در بازوی هم خسته 

دو از تعجب ایستادند تمام خانه با تورها و گل ها و ربان های  از همه چیز حتی از بحث کردن وارد خانه شدند و هر
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سفید تزئین شده بود . چقدر همه چیز زیبا بود چون نوید سرآغاز یک زندگی خوب تزئین شده بود . به آرامی از پله 

همه چیز  ها بال رفتن. صمیم باالی پله ها ربان زیبای کوچک سفید را که از نرده آویزان بود نوازش کرد ای کاش

این همه بی رحمانه به او تحمیل نشده بود آن وقت چقدر تک تک این زیبایی ها می توانست لحظاتی زیبا و به یاد 

ماندنی باشد اگر......سکوت سحر انگیز فضا را فریاد احمد آقا شکست آقا باز هم خوش آمدید اتاق خواب خانم و 

چندین نفر آدم فرستاده بودند گفتند نمی خواهند شما خبر داشته  آقا روبراتون آماده کردیم بفرمائید. ژاله خانم

باشید می خواهند سورزیپ کنند شما رو! راد داخل اتاق رفت احمد اقا به صمیم گفت بفرمائید دیگه چرا تعارف 

ردو داری؟ صمیم وارد شد و می خواست سریع تر از مقابل راد رد شود اما دنباله لباسش به چهارچوب درگیر کرد ه

نشستند و صمیم سعی کرد دنباله لباسش را آزاد کند راد خواست کمک کند اما صمیم سریع دستش را عقب کشید 

راد سنگ کوچک ظریفی را از روی تور بلند کرد و تور را از شکاف بین چوب بیرون کشید و دنباله لباس صمیم را به 

ه بشه ولی من شرطی رو نقض نمی کنم صمیم که دستش داد و گفت نگران نباش ممکنه مفادی به عهدنامه اضاف

مضطرب شده بود خجالت زده گفت من نگران چیزی نیستم و در را محکم بست احمد از شدت بسته شدن درکمی 

تکان خورد ا چی شد اقا؟ راد کتش را در آورد و گره کراواتش را شل کرد و با بی تفاوتی گفت اتفاق خاصی نیفتاده 

ن حاضر کن ..آقا دیدید گفتم جنگ و بحث نکنید؟ بفرمائید از شب اول شما رو از اتاق بیرون احمد یه اتاق برای م

 کردند ..اونجا اتاق من نیست احمد به جای اینکه انقدر حرف بزنی برو یه اتاق آماده کن ..چشم آقا

 

ه نکه ما فکر می کردیم تو یه اتاق احمد ده دقیقه بعد آمد و گفت بفرمائید اقا البته ببخشیدها اتاق شما گل و تور ندار

می خوابید حاال به دل نگیرید فردا برای مشا هم درست می کنیم راد به سمت اتاق به راه افتاد و گفت احمد کله ام به 

اندازی کافی باد کرده اینقدر چرت و پرت نگو ..نه اقا اخه این طوری که نمی شه ماباید شما رو هم سورزیپ کنیم. 

ریز احمد فاطمه کجاست؟ اون کمتر از تو حرف می زنه.خب همون که شما می گید فاطمه خوابه اقا . اسم اون سوپ

احمد می خواست همراه راد وارد اتاق شود که راد در راپشت سرش بست توهم برو بخواب احمد با دلخوری گفت 

ا کفش روی تخت دراز کشید و به چشم اقا خانم شما رو از اتاق بیرون کردن با من چرا جنگ و بحث می کیند؟راد ب

سقف خیره شد. گویی همه احساس هایی که در خود کشته بود همه دردهایی که ان ها را نادیده گرفته بود در 

سکوت بر قلبش چنگ می زد و از او انتقام می گرفتند راد اما همچنان با نگاهی خاموش به سقف خیره شده بود تا 

.ان سوی دیوار صمیم در اینه بزرگ قدیمی به خود نگاه کرد گویی همه چیز سیاهی عمیق خواب چشمانش را ربود

یک بازی بود گویی این لباس عروس هم یکی از لباس هایی بود که صمیم از روی شیطنت به تن کرده بود 

مه بعد ....سرانجام هجوم بغضی سنگین اورا از پا انداخت و صمیم با صدای الالیی گریه خود اهسته به خواب رفت.فاط

از درزدن وارد شد و بقه بلوز قرمز پرگلش را صاف کرد سالم خانم بعداز ظهر به خیر صمیم نگاهی به ساعت 

انداخت و به زحمت کفش های سفید پرنگین را از پایش دراورد و باصدای گرفته گفت سالم فاطمه خانم شمائید؟ 

ن بود مرتب کرد بله خانم خودم هستم صمیم فاطمه با خوشحالی گوشه های روسریش را که کنار گردنش اویزا

چهارزانو روی تخت نشست و با بی حوصلگی باقیمانده گلبرگها را از روی تخت پایین ریخت منو با اسمم صدا کنید 

فاطمه خانم اسمم صمیمه میدونم خانم به روی چشم اقا گفتن شما رو بیدار کنم. اقا گفتن شما چقدر می خوابید به آقا 

اینجا ادم غیر از خوابیدن کاری برای انجام داره؟ اقا گفتند تشریف بیارید پایین صبحانه میل کنید. صبحانه بگید مگه 

ام رو می ارید باال؟ واال من که حرفی ندارم می ارم ولی اقا گفتن .خب حاال من می گم بیارش باال. فاطمه با بی میلی 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تو میگریزم از 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

7 8  

 

اق های شینیونش را از موها باز کند . موها حلقه حلقه آزاد گفت چشم خانم . صمیم جلوی اینه رفت و سعی کرد سنج

می شدند و روی کتفش تاب می خوردند.فاطمه سینی به دست از اشپزخانه بیرون می آمد که با راد برخورد کرد و با 

اون  وحشت یک قدم عقب رفت سالم اقا سالم ..خانم گفتند اگه شما اجازه بدین صبحانه شون رو براشون ببرم باال..

خانمی که من می شناسم خیلی کارداریم تا یاد بگیره برای کارهای اجازه بگیره بیا برو فاطمه با خنده از کنار راد 

گذشت چشم اقا االن می ام.یک ساعت بعد فاطمه گوشی به دست از پله ها باال رفت و درب اتاق صمیم را زد خانم 

فت و آهسته گفت منو با اسم صدا کن فاطمه خانم فاطمه خانم خانم تماس گرفتند صمیم گوشی را از دست فاطمه گر

هم که گویی در مورد یک راز صحبت می کند اهسته گفت باشه.بله؟ ژاله با هیجان گفت سالم صمیم جان خوبی 

مامان؟ صمیم نگاهی به اسمان جنگل انداخت که روبه کبودی می رفت و گفت ممنون شما خوب هستید؟ مرسی 

حالی ازتون بپرسم خونه رو پسندید؟ صمیم اه کشید بله خیلی جالب بود واقعا لطف کردید ببخشید عزیزم گفتم یه 

من باید زنگ می زدم و تشکر می کردم اما تازه از خواب بلند شدم ژاله با خنده حرف صمیم را قطع کرد عیبی نداره 

نم من خبر ندارم..یعنی چی مامان جان ؟ عزیزم عروس خانم ها مجازند تا دیروقت بخوابند راد خوبه؟ راد؟ نمی دو

مگه اونجا نیست؟ چرا فکر می کنم باشه ولی من ندیدمش از وقتی از خواب بلند شدم ژاله با تعجب گفت اهان خب 

من دیگه مزاحمت نشم صمیم جان همایون هم سالم می رسونه . خواهش می کنم خیلی لطف کردید خانم اریان پور 

الم برسونید . ای بابا صمیم جان مثل اینکه هنوز کامال از خواب بیدار نشدی ها گفتم منو به با اقای اریان پور هم س

اسم صدا کن اگه برات سخته بگی مادرصمیم که با شنیدن واژه مادر سعی می کرد بغض خود را کنترل کند گفت 

خانم مادر شوهر همینه چشم ژاله خانم خداحافظ صمیم گوشی را قطع کرد فاطمه خانم گفت غصه نخورید صمیم 

دیگه مادر شوهر من هم اگه بدونید چه امر و نهی هایی می کنه صمیم با تمام غمی که بر قلبش پنجه می کشید لبخند 

زد از کجا فهمیدی امر و نهی می کرد فاطمه خانم ؟ فاطمه خانم با غرور گوشه های روسریش را کشید و گفت خانم 

کردم که البته االن رنگ گذاشتم معلوم نیست همین که شما گرفته شدید من من این موها رو تو اسیاب سفید ن

شصتم خبر دار شدکه داره مادر شوهری می کنه این ژاله خانممادر معلومه تو کجائی؟ بله مامان تو اتاق کارم هستم 

م حال تورو می چه طور مگه ؟ یعنی چی ؟ روز اول تازه عروس رو ول کردی و رفتی تو اتاق کار چی کار؟ زنگ زد

چرسم می گه من اصال از صبح راد رو ندیدم گناه داره مامان جان االن تو باید جای خالیه خانواده اش رو براش پر 

کنی عزیزم باور کن اگه من به دنیا نیاورده بودمت فکر می کردم از سنگ ساخته شدی پسرم دختر بیچاره رو که 

وسط حرفت اینجا جنگله..حاال هرچی جنگل باشه ..خودت هم از صبح برداشتی بردی وسط بیابون...مامان ببخشید 

ول کردی رفتی چی کار می کنی اصال تو اونجا؟ باز چی داری می کشی؟ راد نگاهی به طرحی که کم کم داشت روی 

بوم شکل می گرفت انداخت و گفت هیچی مامان طرح دیگه شما ادامه بدین ...حاال هرچی اذیتش نکن تو خودت 

می اومد شوهرت می دادن به یه ادم گند اخالقی مثل خودت؟ دست شما درد نکنه کس دیگه ای رو پیدا  خوشت

نکردی مثال بزنی؟ حاال هرچی برو به جای این کارها به زن و زندگیت برس .راد کمی رنگ سیاه را با آبی مخلوط 

ا هم خوب باشید تا باشه از این کرد و حال مادر گلم چطوره؟ خستگیش در رفت؟ چه خستگی مامان جان شما ب

خستگی هاصمیم شام را هم در اتاقش خورد فاطمه خانم که برای بردن سینی آمد گفت اقا گفتن پایین یه کتابخونه 

هست اگه خواستید می تونید تشریف ببرید صمیم از پشت میز بلند شد و گفت شاید برم فاطمه خانم خواب که 

اق خارج شود صمیم اورا صدا زد فاطمه خانم تلفن رو برای من می ارید باال؟ چشم ندارم قبل از اینکه فاطمه از ات

خانمصمیم شماره نسیم را گرفت و در حالی که از پنجره به اسمان چرستاره جنگل نگاه می کرد منتظر شد بله؟ گویی 
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ه شماره عجیبی افتاده گرمایی با شنیدن صدای نسیم وجود صمیم را فرا گرفت سالم ...سالم عزیز دلم کجائی ؟ ی

..همون جائی ام که قبال توش اسیر بودم با این تفاوت که ایندفعه منتظر کسی هم نیستم که بیاد و منو نجات بده 

خوبه مگه نه ؟ اونجا رفتین چی کار؟ صمیم سعی می کرد گریه نکند راد می گه باید اینجازندگی کنیم و با تمسخر 

طالئیم دور نگه داره.. بدبختی کم بود این هومن هم بهشون اضافه شد صمیم با  ادامه داد می خواد منو از گذشته

صدایی که از نگرانی می لرزید گفت نسیم دیروز خونه اریان پورها بود داشتیم خداحافظی می کردیم دیدمش نسیم 

دیگر نمی چند لحظه ساکت شد و بعد با تردید پرسید مطمئنی خودش بود؟ اونجا چی کار می کرد؟ صمیم که 

توانست جلوی اشک هایش را بگیرد با گریه گفت نمی دونم دیگه واقعا نمی دونم چه بالئی می خواد سرم بیاد نسیم 

سعی کرد صمیم را دلداری دهد صمیم فکرهای بد نکن شاید باور نکرده ازدواج کردی اومده با چشم های خودش 

ت یا نه ؟ بین اون همه ادم از کجا فهمید ؟ نمی دونم خونه اریان ببینه راد که اونو نمی شناسه ..راد ازم پرسید اشناس

پورها رو از کجا پیدا کرده بود از کجا فهمیده بود اون شب عروسیه .. به هر حال اشناهای مشترک داریم خبر 

ت عروسی تون که تهران رو گرفته . صمیم اصال همون بهتر که یه مدت دور باشی حداقل اونجا دست این پسره به

نمی رسه خب تو زندگی هر کس مشکالتی هست .. ولی تو زندگی هیچ کس از این مشکالت نیست . باید کمی هم 

حق رو به اون بدیم تواون وضعیت نباید مسئله هومن پیش می اومد کاش اصال زنگ نمی زدی.. گریه صمیم بیشتر 

م برداره اومده با اون هیکل گندش شد مگه من چی کار کردم؟ خب زنگ زدم بگم ازدواج کردم که دست از سر

خودش رو تاالپی انداخته تو زندگی من برای خودم اینده ای داشت امیدهایی داشت دوست هایی داشتم حق یه 

خداحافظی رو هم ندارم؟ صمیم عزیزم تو خیلی اعصابت خورده می خوای اصال درباره اش صحبت نکنیم؟ صمیم 

د حاال من چی کار کنم نسیم؟ مگه بازم اتفاقی افتاده ؟در ناگهان باز شد و اشک هایش را پاک کرد و مضطربانه پرسی

راد با عصبانیت به سمت صمیم امد صمیم به حدی شوکه شده بود که نتوانست کلمه ای بر زبان بیاورد . اون گوشی 

ست او گرفت رو بده به من صمیم بریده بریده گفت چی کار داری می کنی؟ اما راد با عصبانیت گوشی را از د

الو؟الو؟ نسیم از ترس اینکه باز هم مشکلی به وجود بیاورد قطع کرده بود . صمیم با گریه فریاد زد داشتم با نسیم 

حرف می زدم راد نگاهی به صمیم انداخت که صمیم از وحشت به خود لرزید و فاطمه را صدا زد فاطمه در حالی که 

جلوی در ظاهر شد بله اقا؟ تو این تلفن رو اوردی باال؟ بله اقا چه طور اثاری از خنده همیشگیش روی لب هایش نبود 

مگه ؟ یه باردیگه بدون اجازه من تلفن رو به دست خانم نمی دی روشنه؟ فاطمه اب دهانش را قورت داد و گفت بله 

صدای گریه  اقا و نگاه دلسوزانه ای به صمیم انداخت که روی تخت نشسته بود و های های می گریست . راد بین

صمیم گفت این سینی رو هم بردار ببر غذا دیگه باال نمیاد فهمیدی؟ فاطمه در حالی که سعی می کرد از راد فاصله 

بگیرد سینی را ازروی میز برداشت و به سرعت از اتاق خارج شد . راد روبه رو ی صمیم ایستاد که دستهایش را 

من به تو نگفتم حق نداری....صمیم فریاد زد از امر و نهی های جلوی صورتش گرفته بود و همچنان می گریست مگه 

تو خسته شدم می خوای من رو هم مثل اون یکی به کشتن بدی؟ راد دستش را بلند کرد و صمیم با وحشت بلند شد 

کنم و از و سعی کرد از راد فاصله بگیرد اینجا نمی مونم نمی ذارم با من این کاروبکنی راد باالخره راهش رو پیدا می 

شرت خالص می شم تو نمی تونی .. راد به سمت او رفت و بازویش را گرفت و او را روی تخت نشاند بشین صمیم 

سعی می کرد بازویش را ازاد کند ولم کن ..گفتم بشنین صمیم از شدت صدای راد ناخوداگاه ساکت شد و با وحشت 

دم زدن صمیم در حالی که می گریست گفت من نمی تونم به او نگاه کرد راد شروع کرد با حالت عصبی مقابل او ق

این وضعیت را تحمل کنم اینجا تو این چهاردیواری از صبح تا شب چی کار بایدبکنم؟ من ...راد حرف اورا قطع کرد 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تو میگریزم از 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

8 1  

 

یکی ا زکارهایی که نباید بکنی گریه است فهمیدی؟ یه بار دیگه گریه ات رو نمی بینم. صمیم با گیجی به راد نگا ه 

کرد به تو چه ربطی دارد؟ راد روی صورت صمیم خم شد این جمله رو فراموش کن همه چیز به من ربط داری متوجه 

شدی؟ گویی در سیاهی چشمان راد صمیم تصویر روزهای سیاه اینده را می دید. سعی کرد بلند شود چیزی که قرار 

قض کردی بهت گفته بودم باید مثل یه زن متاهل گذاشتیم این نبود راد فریاد زد تو چیزی رو که قرار گذاشتیم ن

رفتار کنی و روابطت با اطالع من باشه راد صمیم را به روی تخت چسباند و شمرده شمرده گفت دیگه قراری وجود 

نداره می فهمی؟ قرار اون جیزیه که من می گم. صمیم سیلی محکمی به راد زد و سعی کرد خود را از دست او آزاد 

ی وجود نداره من برمی گردم می خوام از اینجا برم فهمیدی؟ ولم کن اما هرچه بیشتر دست و پا می زد کند اگه قرار

بیشتر خود را در پنجه راد اسیر می یافت راد با خونسردی و بی رحمی گفت منو مجبور نکن بهت ثابت کنم که نمی 

ز تخت پایین کشید و گوشه دیوار پناه گرفت تونی در مقابل من مقاومت کنی و بعد صمیم را رها کرد صمیم خود را ا

راد روبه رویش ایستاد و فریاد زد از این به بعد نمی خوام هیچ اعتراضی بشنوم در مقابل چیزی که می گم یک کلمه 

حرف نمی شنوم فهمیدی؟ صمیم کز کرده و ترسیده مانند کودک بی پناهی به راد نگاه می کرد که روبه رویش 

ه بار دیگه فقط یه باردیگه به چیزی اعتراض کنی یا ببینم خالف چیزی که بهت گفتم رفتار کردی ایستاده بود اگه ی

راد با لحن تهدید آمیزی ادامه داد فکر نکنم بخوای بقیه اش رو بشنوی . و بعد رو به روی صمیم نشست و صورت 

ه نکند اما راد اورا نزدیک خود اورا بلند کرد فهمیدی چی گفتم؟ صمیم عقب کشید و سعی کرد به صورت راد نگا

نگه داشت و با صدایی که لرزه بر اندام صمیم می انداخت تکرار کرد فهمیدی؟ صمیم سر تکان داد و در حالی که 

نگاهش را به زمین دوخته بود اهسته گفت اگه حرفت رو گوش کنم دیگه با من کاری نداری؟ راد که از مظلومیت 

زدیک موهای صمیم برد و گفت نه باهات کاری ندارم. صمیم گویی اهن گداخته صمیم منقلب شده بود دستش را ن

ای رو به اون نزدیک می کنند عقب کشید پس دیگه به من دست نزن دست راد لحظه ای در هوا ماند و بعد مانند 

ر برای انقباضی از درد در مشتش گره خورد و عقب کشید.بعد از ان اتفاق چیزهایی مانند یک مهر ابدی یک با

همیشه سرنوشت این رابطه را بر دفتر زندگی شان مهر کردند صمیم که گوشه دیوار بیشتر در خودش جمع می شد 

و سعی می کرد صدای گریه اش را روی پاهایش خفه کند یک بار برای همیشه فهمید که نمی تواند در مقابل راد 

بی جان مجسمه های گچی و بوم ها می برد برای بایستد.و راد که مشت گره خورده اش را با خود به سوی جسم 

همیشه فهمید که هرکز نمی تواند قلب صمیم را به دست بیاورد.همه چیز در گره نحس ناگشودنی پیچید و خاموش 

شد و خانه در ارامش مرگ اوری فرورفت این ارامش چه امیدها و چه لبخندها و چه احساس هایی را در خود خفه 

 کرده بود.

نوازش دستان فاطمه روی موهایش با وحشت خود را عقب کشید فاطمه با نگرانی گفت چی شد خانم؟ توئی  صمیم با

فاطمه؟ خانم چرا روی زمین خوابیدید؟ صمیم نگاهی ناامید و پردرد به اتاق انداخت و روی پنجره ها خیره ماند صبح 

م نیست . اما تعادلش را از دست داد و شده؟بله خانم حال تون خوب نیست؟ صمیم سعی کرد بلند شود نه چیزی

دوباره نشست ارام و خسته گفت چیزیم نیست فاطمه گفت من برم براتون اب قند بیارم و با سرعت از اتاق بیرون 

رفت . صمیم خود را به روی تخت رساند و از انجا نگاهش را از روی چمنزار گذراند و به درختان انبوه جنگل رسید. 

که با اسب از میان ان ها می گذرد و در جنگل گم می شود. اهسته زمزمه کرد می رم سمت  خودش را تصور کرد

جاده ها سوار یه ماشین می شم میرم تهران می رم فرودگاه تهران با هواپیما می رم یه جای دور خیلی دور میرم 

شهر دور تویه اتاق کوچک  درست نقطه مقابل کره زمین اونجا میرم توی کوچه پس کوچه های خیابون های شلوغ یه
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قایم می شم. هیچکی نمی تونه منو پیدا کنه . باصدای فاطمه صمیم ا زاتاق کوچکی که در آن پناه گرفته بود به اتاق 

بزرگ اسارتش بازگشت خانم حواس تون کجاست؟ اب قند اوردم صمیم لیوان را زا دست فاطمه گرفت و همچنان 

د چشم دوخت فاطمه به نظرتو اون ور دنیا کجاست؟ امریکاست دیگه خانم به مسیری که در جنگل تصور کرده بو

کجای قاره امریکاست؟ دقیقا نقطه مقابل اینجایی که االن ما هستیم کجای امریکاست ؟ کدوم شهره ؟ مردمش چه 

ه ده شکلی اند؟ خانم راستش رو بخواهید من از اولش یه کم جغرافیم ضعیف بود اخرم تو مدرسه رد شدم منم ما

بودم فرستادنم خونه شوهر صمیم پوزخند زد نگران نباش فاطمه خانم مردم شهر هم زیاد فرقی ندارن منم به جای 

درس فرستادن خونه شوهر فاطمه دستش را جلوی دهانش گرفت و با حالت شیرینی خندید ای بابا خانم شما دیگه 

که تمامی نداره زبونم الل می ترشید که خانم ..البته ماشااهلل خانمی شدید . خب باید برید خونه شوهر دیگه درس 

فاسد شدن مواد راههای مختلفی داره نترشیدم ولی عنقریب اینجا می پوسم .اون اولی رو نفهمیدم چی گفتین ولی 

دومی دور از جونتون خانم مگه چند سال دارید؟ مرده به خاک می پوسه ..اما ناگهان با دستپاچگی گفت ای وای 

شد؟ به حرف امدیم یادم رفت اقا گفتند بیائید پائین صبحانه بخورید دوباره جنگ و بحث نشه زود  دیدی چی

بریم.صمیم همراه فاطمه از پله ها پایین رفت و بی صدا پشت میز نشست راد لبه های استینش را تاباالی بازوها تا 

یم بدون اینکه به راد نگاه کند اهسته زده بود با چشمان سرخ به صمیم نگاه کرد و پرسید حالت خوب نیست؟ صم

گفت خوبم فاطمه برای صمیم چای ریخت و رو به راد گفت اقا شما خودتون حال تون خوب نیست نخوابیدید که از 

دیشب من هر وقت نگاه کردم دیدم چراغ اون اتاق کارتون روشنه به اتاق تون هم که اصال نرفتید نکه من رفتم 

اد با عصبانیت گفت تو امار منو می گیری فاطمه؟ نه اقا این چه حرفیه اصال من دیگه چیزی مالفه ها رو مرتب کنم. ر

نمی گم.بعد از مدتی سکوت راد نگاهی به صمیم انداخت که سعی می کرد بغضش را فروبخورد و لیوان چای را در 

گفت حالت تهوع دارم راد  دستش می فشرد صبحانه ات رو بخور صمیم با صدایی که به زحمت از گلو بیرون می امد

سرش را به سمت اشپزخانه خم کرد و گفت فاطمه یه فنجان زنجبیل دم کن لطفا صمیم گفت زنجبیل نمی تونم 

بخورم اما با نگاه راد سریع نگاهش را دزدید و دیگر چیزی نگفت فاطمه چند لحظه بعد فنجان زنجبیل را جلوی 

ن را با انزحار روی میز گذاشت زهره! شیرینش کنم خانم؟سالم صمیم گذاشت صمیم جرعه کوچکی نوشید و فنجا

خانم اریان پور نسیم هستم. سالم نسیم جان خوبی عزیزم؟ مامان خوب اند؟ اقا فرشید؟ نسیم که مجال نمی یافت 

حرفش را بزند با کالفگی گفت ممنون همگی سالم دارند ببخشید من یه زحمتی براتون داشتم ..بگو عزیزم اتفاقی 

افتاده؟ صدات نگران به نظر می رسه. نه چیزی نیست می خواستم اگه زحمتی نیست شما یه تماس بگیرید حال 

صمیم رو بپرسید یک کم نگرانشم . شماره شون رو نداری عزیزم؟ اجازه بده یه لحظه . نه خانم اریان پور شاید 

هم به من بدید .چشم عزیزم چشم منتظر  خوب نباشه من زنگ بزنم ممنون می شم اگه شما تماس بگیرید یه خبری

باش من بهت زنگ می زنم.صمیم لیوان نصفه زنجبیل راروی میز گذاشت و تلفن را ازدست فاطمه خانم گرفت الو؟ 

چی شده مامان جان؟ چیزی نشده زاله خانم حال شما خوبه؟ من خوبم دخترم ولی تو خوب نیستی؟چی شده عزیزم؟ 

؟ صدام خیلی گرفته؟ نای حرف زدن ندرای صمیم جان اتفاقی افتاده ؟راد کجاست؟ هیچی باور کنید جه طور مگه

اینجاست ژاله خانم داریم صبحانه می خوریم گوشی رو بدم بهش؟ نه عزیزم یه دقیقه صبر کن نسیم زنگ زده بود 

به من نمی نگرانت بود نگو حق داشته طفلک از من می خواست حالت رو بپرسم من رو هم نگران کردی خب چرا 

گی؟ صمیم که با شنیدن اسم نسیم بغض کرده بود کمی سکوت کرد و بعد گفت اتفاقی نیفتاده من تازه از خواب 

پاشدم یه کم تهوع دارم این بار نوبت ژاله بود که از تعجب ساکت شود وا االن چه وقت تهوع داشتن دخترم؟ راد به 
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که مجبور نیست صحبت را ادامه دهد گفت راد می خواد با شما صمیم گفت گوشی رو بده به من صمیم خوشحال از این

صحبت کنه .راد هنوز گوشی را کامال از دست فاطمه نگرفته بود که صدای ژاله به گوش می رسید اونجا چه خبره؟ 

 اوال سالم صبح تون به خیر . سالم اونجا چه خبره؟ خبر خاصی نیست مامان . صدای تو چرا گرفته؟ مادر عزیزم ما

خوبیم شما خوبید؟ صمیم برای چی تهوع داره؟ صمیم دیشب گریه کرده دیگه سوالی ندارید مامان جان؟ژاله که 

خیالش راحت شده بود با ناراحتی گفت تو اونجا برگ چغندری که دختره هرشب تا صبح گریه می کنه ؟ هرچی شما 

خر سر دختره رو دق مرگ می کنی هیچی نشده بفرمائیدمن به قضاوت شما احترام می ذارم . با این اخالق گندت ا

خواهرش از ترس تو جرات نداره زنگ بزنه حالش رو بپرسه . مامان می تونیم بعدا صحبت کنیم؟ نه خیر نمی تونیم 

اونجا چه اتفاقی افتاده ؟ مامان .. اصال نمی خواد تو بگی خودم می ام ببینم اونجا چه خبره . نه مادر جان االن مازیاد 

نش رو ...دستت درد نکنه حاال دیگه امکان پذیرائی از من رو تو خونه ات نداری. نه مادر من منظورم این نبود امکا

منظورم این بود که ...اهان پس منظورت این بود که بفرمائید قدم تون رو چشم راد نگاهی به صمیم انداخت که به 

ن مغلوب شدم بفرمائید قدم تون روی چشم.حدودا نقطه نامعلومی روی زمین خیره شده بود و گفت بسیار خوب م

یک ساعت بعد صمیم از اتاقش بیرون امد و از باالی پله ها نگاهی به سالن انداخت بعد به ارامی از پله ها پایین امد و 

به سمت اشپزخانه رفت فاطمه با دیدن صمیم دست از کار کشید و با خنده گفت سالم خانم خوش امدید مرسی 

م ..صمیم خانم گشته شدید برای صبحانه چیزی نخوردید که ؟ نه فاطمه می خواستم بپرسم کتابخونه فاطمه خان

کجاست؟ الساعه می گم فاطمه همراه صمیم از آشپزخانه بیرون امد و در انتهای کریدوری که درگوشه سالن قرار 

نداخت اتاق کار راد کجاست؟ نگران داشت به در چوبی اشاره کرد اونجاست خانم صمیم با تردید نگاهی به اطراف ا

نباشید خانم اینور.همیشه اونجاست؟ فاطمه صدایش را پایین اورد و گفت بیشتر وقت ها خانم به در هم کلید می زنند 

همیشه ما که ندانستیم چی اونجا هست البته می دانیم ها نقاشی هست مجسمه هست نکه احمد می ره از بازار 

ی به داخل راه نداره اقا برزخی می شن. صمیم گفت باشه ممنون فاطمه خانم برو به کارت وسائلش رو می خره اما کس

برس و به سمت کتابخونه رفت.کتابخانه سالن بزرگی پر از قفسه بود صمیم مدتی با بهت به ردیف های بلند قفسه 

رکت کرد و شروع کرد به های چوبی نگاه کرد که پر از کتاب های قدیمی بود بعد در امتداد یکی از قفسه ها ح

خواندن عناوین بعد برخی را برمی داشت و ورق می زد برگهای زرد شده مانند برگ های بی جان پائیزی با کوچک 

ترین شکافی می شکافت تصاویر روی جلد کتاب ها سال انتشار کتاب و قیمت ها همه برای صمیم بسیار جالب بودند 

بود که به کتاب بزرگی برخورد با جلد قطور و قرمز رنگ روی پاشنه پا بلند صمیم بین قفسه ها و کتاب ها غرق شده 

شد و سعی کرد کتاب را بردارد اما موفق نشد عقب کشید و نگاهی به آن انداخت باال پرید و ضربه ای به ان زد تا 

کتاب را بگیرد به کمی محلش را تغییر دهد . یک باردیگه خود را باال کشید کم کم می توانست با نوک انگشتانش 

درد تو نمی خوره! با شنیدن صدای راد صمیم با وحشت برگشت و راد را دید که در فضای خالی انتهای قفسه ها روی 

صندلی بزرگی نشسته است . راد بدون اینکه به صمیم نگاه کند ادامه داد در مورد مجسمه سازیه انگلیسی هم هست 

می دونستم اینجائی فاطمه خانم گفت تو اتاق کارت هستی . از اتاق کارم صمیم با دستپاچگی دامنش را مرتب کرد ن

اومدم به اینجا راه داره صمیم با خود فکر کرد باید حدس می زدم راد کتابی را که مشغول مطالعه ان بود بست و 

ست راد گفت بیا بشین می خواست باهات صحبت کنم صمیم با تردید به او نزدیک شد و روی صندلی روبه رو نش

برای مدتی به صمیم نگاه کرد که سرش را پایین انداخته بود و با اضطراب با چین های دامنش بازی می کرد مامان و 

بابا احتماال شب می رسن صمیم بدون اینکه واکنشی نشان دهد گوش می داد الزمه بگم جلوی اونها باید رفتار عادی 
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ف من هنوز تموم نشده صمیم نشست و مجددا به زمین چشم داشته باشی؟ صمیم اهسته گفت نه و بلند شد حر

دوخت . راد نگاهی به دست های مضطرب صمیم انداخت و پرسید از چیزی ناراحتی؟ صمیم با لحن یکنواختی آهسته 

گفت نه . منظورم از رفتار عادی این بود که این حرکات رو نداشته باشی صمیم دستش را روی بازوی چپش گذاشت 

گفت متوجه شدم. منظورم اینه که ارایش کنی گریه نکنی و موقع حرف زدن با ادم ها از جمله من به و با بغض 

صورت شون نگاه کنی صمیم باز هم تکرار کرد متوجه شدم ولی همین االن رفتارت نشون نمی ده که متوحه شدی . 

سید می تونم برم ؟ اره صمیم بلند االن که کسی اینجا نیست راد مدتی در سکوت به صمیم خیره شد صمیم اهسته پر

شد و سریع از کتابخونه بیرون رفت.صمیم بلوز ابی زیبایی پوشید که با رنگ چشم هایش هماهنگ بود با ارایش 

رنگ پریدگی صورتش را محو کرد و حالت چشم هایش را برجسته تر کرد دامن پرچین سفیدی پوشید و موهای 

ت . فاطمه که با ذوق کودکانه ای به صمیم نگاه می کرد گفت خانم الک هم لخت زیتونی اش را روی شانه هایش ریخ

بزنید صمیم به سادگی فاطمه لبخند زد چه رنگی ؟ فاطمه الک صورتی رنگی را برداشت و با ژست فهیمانه ای گفت 

ه ..صمیم و ژاله خانم صورتی مد شده . اینکه به لباس من نمی اد به رنگ ماتیکتون که می اید ببینید عین همین رنگ

یکدیگر را بوسیدند ژاله صورت صمیم را در دستان خود گرفت ببینمت حالت که خوبه؟ خوبم ژاله خانم خوش 

امدید ژاله دستی به اویز گوشواره صمیم کشید و گفت چه خوش سلیقه صمیم لبخند زد و گفت ممنون و با اریان پور 

ر دست صمیم را دردست خود نگه داشت سخت که نمی گذره که مشغول خوش وبش با راد بود دست داد اریان پو

اینجا؟ صمیم فقط لبخند زد ژاله سعی کرد راد را در اغوش بگیرد که البته با توجه به قد و پهنای کتف های راد 

چندان امکان پذیر نبود احمد تابلوی بزرگ قدی را به زحمت به داخل سال اورد و هن هن کنان پرسید این رو کجا 

م خانم ؟ صمیم و راد به تابلو نگاه کردند راد چشمانش را از نگاه غمزده صمیم روی تابلو گرفت و رو به مادرش بذار

گفت این همونی نیست که اوردین تو مراسم عکس جلوی ارایشگاه؟ اره عزیزم گفتم بیارم تو خونه تون باشه خیلی 

من عاشق این تیپ زحمت هام بذاریش تو اتاق خواب  قشنگه نه؟ خودت رو به زحمت انداختی مامان ..توکه می دونی

تون واقعا عکس قشنگیه صمیم لبخند زد لطف کردید ژاله خانم چشم همین کارو می کنیم.نیم ساعت بعد دور میز 

شام ژاله نگاهی به بشقاب صمیم انداخت و پرسید چرا نمی خوری صمیم جان؟ راد تکه ای گوشت برید و نگاهی به 

اخت فراموش کرده میزبانه منتظر تعارف شما بود مامان صمیم بدون اینکه جوابی بدهد لبخند زد و صورت صمیم اند

همچنان به بازی با غذایش مشغول شد .اریان پور چشمش را روی سالن چرخاند و گفت خوب تمیز کردن اینجا رو . 

را گرفت چه خاطرات خوبی با هم  دوباره حال و هوای روزهای قدیم رو پیدا کرده ژاله با مهربانی دست همایون

داشتیم بچه ها امیدوارم روزهای خوبی هم منتظر شما باشه اینجا صمیم و راد هردو با هم گفتند ممنون مشغول صرف 

دسر بودند که ژاله ناگهان گفت اخ داشت یادم می رفت صمیم برات لب تاپ گرفتم عزیزم گفتم احمد بذاره تو 

اله نگاه کرد واقعا لطف کردید خیلی خوشحالم کردین اینجا خیلی حوصله ام سر می رده اتاقت صمیم با قدردانی به ژ

..خواهش می کنم عزیزم من که از این چیزها سردر نمی ارم راد سفارش داده بود اوردن در خونه ..صمیم با تعجب 

تم یه چیزی با سلیقه به راد نگاه کرد راد همین طور که مشغول خوردن دسرش بود گفت سلیقه ات رو نمی دونس

خودم انتخاب کردم صمیم بازم مودبانه لبخند زد ممنون خیلی خوشحالم کردی راد سرش را بلند کرد و لبخند 

سردی به چشمهای زیبای صمیم زد خواهش می کنم صمیم احساس کرد عرق سردی روی گردنش نشست موهایش 

و بازمیکنید فاطمه خانم؟ چشمصمیم در طول شب با را به یک طرف انداخت و به فاطمه گفت یکی از پنجره ها ر

لبخند مودبانه و مغمومی ساکت بود راد و پدرش کمی درباره اوضاع قسمت های مختلف خانه و مسائل کاری در 
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تهران صحبت کردند. ژاله مدام یاد یکی از خاطرات خوب مربوط به ان خانه می افتاد و نگاه حسرت باری به ان می 

اه با تعجب به او نگاه می کرد چه طور ممکن بود این خانه که برای او جز زندانی از اسارت و ترس و انداخت صمیم گ

 انداخت او شانه روی را دستش و نشست صمیم کنار راد تنهائی نیست انقدر برای ژاله دوست داشتنی و عزیز باشد؟

اهی دقیق به چهره صمیم انداخت و بلند شد نگ ژاله نشود ناراحتیش متوجه تا دزدید ژاله از را نگاهش سریع صمیم

من یه سر هم به آشپرخونه بزنم باور کنید دلم برای اونجا هم تنگ شده و همراه فاطمه رفت .اریان پور پایش را 

روی پای دیگر انداخت و از صمیم پرسید شوهر نسیم خانم به چه کاری مشغول هیستند؟ صمیم موهایش را از 

الی هستند تویه شرکت خصوصی البته اگه اشتباه نکنم سهامدار جز چندتا شرکت هم صورتش کنار زد مشاور م

هستند . اریان پور خندید پس تخم مرغ ها رو توی یه سبد نمی ذارن باید ادم محتاطی باشن. دست راد نزدیک 

ورتش نگاه گردن صمیم بود و نبض بی قرارش را احساس می کرد موهای صمیم را ازروی شانه اش کنارزد و به ص

کرد حالت خوب نیست ؟ صمیم سعی کرد لررزش دستانش را مخفی نگه دارد نه فقط یه کم گرمه راد دستش را از 

شانه صمیم انداخت می خوای یکی دیگه از پنجره ها رو هم باز کن.در اشپزخانه ژاله فاطمه خانه را پشت میز 

هیچی خانم خبری نیست . ژاله انگار که هنوز جوابی گیرانداخت و با لحن امرانه گفت خب بگو ببینم چه خبره؟ 

نشنیده به فاطمه خیره شد فاطمه به سرعت گفت هیچی خانم باور کنید فقط صمیم خانم اقارو از همون شب اول از 

اتاق بیرون کردن اما بر خالف تصورش متوجه شد که ژاله زیاد از این مسئله تعحب نکرده به همین دلیل با هیجان 

اد این که چیزی نیست خانم من ندیدم احمد می گفت خانم همچنین دررو کوبیده که اقا کم مانده بود دستش ادامه د

الی در بماند بعدهم هر چی در زده و خواهش تمنا خانم باز نکرده که نکرده ژاله که پسر خود را می شناخت با 

می کنم در زده باشه حداقل یه بار. خالصه  سوظن به فاطمه نگاه کرد البته خواهش تمنایش را نمی دانم ولی فکر

همین دیشب جنگ و بحثی شد اینجا نمی دانید در اتاق که بسته بود اما اقا به من گفت حق ندارم برای خانم تلفن 

ببرم نکه داشتند با تلفن صحبت می کردن گفت غذا هم نباید ببرم باال نکه من غذا رو سینی می کردم می بردم باال 

ون می گفتن ها صمیم خانم رو می گم بعد هیچی دیگه دعواشدخانم صبح که شما زنگ زدید احوال شون البته خودش

رو بپرسید بمیرم الهی من رفتم دیدم روی زمین خواب شان برده به گمانم اقا بدجور زده بودندشون خانم به من 

ی کرده بودن چشم ها این هوا بود االن نامربوطه اما خدا رو خوش نمی اد از صبح هم غذا نخوردند خانم اوف گریه ا

هم نکه شما امدید کلی رنگ زده به صورتش واال صورتش را ببینید مثل گچ دیوار می مونه از صبح هم هیچ با اقا 

حرف نمی زدند االن نکه شما امدید برای همین خوش صحبتی می کنن این طور دست در گردن هم می کنن ژاله 

 برد و گفت یه نفس بکش فاطمه خب شد که هیچ خبری نبود واال چقدر می خواستی دستش را به عالمت ایست باال

 حرف بزنی؟ باشه خانم اول می گید بگو بعد هم می گید چرا می گی همین بود دیگه تمام شده ....

و  ژاله به سالن برگشت و لبخند زنان کنار همایون نشست خسته که نیستی عززم همایون نگاهی به ساعتش انداخت

گفت چرا اتفاقا دیگه بهتره بخوابیم صمیم عجوالنه گفت من با ژاله خانم می خوابم. هرسه نفر با تعجب به صمیم 

نگاه کردند. صمیم لحن آرامی به خود گرفت و گفت یعنی منظورم این بود که تا صبح می تونیم با هم صحبت کنیم 

تا شب از دست من خالصی نداری..هر طور راحتید اریان ژاله لبخند زد من خسته ام عزیزم امشب رو بخوابم فردا 

پور بلند شد خب ما پیرها بریم بخوابیم شاید جوون ها بخوان بیدار بمونن راد هم بلند شد نه بابا من هم خسته ام 

صمیم بلند شد و ملتمسانه به راد نگاه کرد نمی خواستی امشب رو کارکنی؟ گفتی می خوای کار اون تابلو رو تموم 

کنی از اون جهت می گم .همایون چینی به ابرو انداخت مگه تو تابلوهای راد رو دیدی دخترم؟ صمیم که مضطربانه 
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دستش را روی گردنش حرکت می داد گفت نه ندیدم ولی خودش گفت این تابلوی آخری رو می خواد زودتر تموم 

فرستی بخواب سر فرصت تمومش می کنی کنه همایون کتش را روی دستش انداخت و گفت نماشگاه که نمی خوای ب

هرچهار نفر از پله ها باال رفتند . راد باالی پله ها گفت به فاطمه گفتم اون اتاق روبه شمال رو براتون اماده کنه اتاق 

خودتون که تسخیر شده باید ببخشید همایون خندید کاردنیا همینه پسرم کم کم باید جای خودمون رو تو این دنیا به 

یم.باالخره شب به خیر گفتند و مسیرهای مخالف را در بالکن پیش گرفتند. صمیم جلوی در اتاق برگشت و شما بد

نگاه پرحسرتی به ژاله انداخت که با لبخند زیرکانه ای سرتکان داد راد در اتاق را باز کرد و صمیم در حالی که 

با حالت مضطربانه ای وسط اتاق ایستاده بود  دستانش را به هم می فشرد وارد شد. راد دررا بست و روبه صمیم که

گفت نمی تونی یه کم طبیعی تر رفتار کنی؟ من فرک نمی کنم لزومی داشته باشه اما نتوانست حرفش را ادامه دهد و 

ساکت شد راد به آرامی گفت لزومی نداشته باشه چی؟ بگو صمیم با بغض اهسته گفت هیچی فکر نمی کنم حق حرف 

راد کراواتش را از گردنش در اورد و روی لبه صندلی انداخت حاال من دارم می گم بگو صمیم با  زدن داشته باشم

تردید و نامطمئن گفت من فقط می خواست بگم فکر نمی کنم لزومی داشته باشه در مقابل اون ها این طوری رفتار 

سختمه برام تحمل کردنش کنی من به این دلیل مضطرب می شم ...متوجه نشدم به چه دلیل مضطرب می شی؟ 

اینقدر که نزدیک من میشینی بعد االن اگه امکان داشته باشه می خواستم بگم می شه اینجا نخوابی ؟ اونا که خوابیدن 

نمی فهمن.نه نمی شه بابا معموال صبح زود بلند می شه نمی خوام تو خونه قایم موشک بازی راه بندازیم اگه سخت هم 

رو تحمل کنی مهمه که مادرم تصور کنه زندگیه خوبی داریم به اندازه کافی به خاطر باشه سعی کن این شرایط 

ازدواج قبلیم رنج کشیده .صمیم با صدایی ارام گفت الزمه برای اینکه تصور کنه زندگی خوبی داریم این همه بی دلیل 

یل باشه این کارو نمی کنم صمیم صمیمانه رفتار ...راد با لحنی قاطع حرف صمیم را قطع کرد مطمئن با ش اگه بی دل

قطره اشکی را از کنار چشمش پاک کرد و روبه جنگل پشت پنجره ایستاد راد ساعتش را باز کرد و گفت بهتره 

بخوابی نمی خوام فردا صبح هم تو قیافه امروز صبحت باشی صمیم با تعجب به راد نگاه کرد کجا بخوابم؟ کجا می 

تکه مویی را که روی بازویش بود به دست گرفت توکجامی خوابی؟ تو بخواب خوابن؟ روی تخت صمیم مضطربانه 

راد روی صندلی کنار میز نشست و صندلی دیگری را به خود نزدیک کرد و از آن جای پا ساخت. صمیم پرده های 

ای تلخی چهارچوب تخت را انداخت و خود را بین مالفه ها پنهان کرد هربار که در تنهایی خود فرو میرفت لحظه ه

بی محابا بر قلبش چنگ می انداختند لحظه ای که مرد سیاه پوش ناگهان اورا از خانه امنش از باغ کودکی هایش ربود 

لحظه ای که امیر که امید نجاتش بود با آن نگاه دریده و رزیالنه اش بر او حمله ورشد. لحظه ای که پدرش تکیه گاه 

ید از ان خالصی یافت در خانه اریان پورها گذاشت و رفت لحظه ای که بی زندگیش بود او را مانند لکه ننگی که با

پناه و مچاله شده روی زمین کز کرده بود و با هر فریاد خشمگین راد بند بند وجودش می لرزید . صدای خفه 

ای گریستنش نوایی سوزناک و معصومانه بود که از پشت پرده نازک حریر به گوش می رسید...راد کمی با چشمه

بسته گوش کرد ان صدای ضعیف گویی در مغزش می پیچید و طنین می یافت گویی به روحش زخم می زد و ان را 

می شکافت راد بلند شد و پرده را کنارزد . صمیم با وحشت کنار کشید و به راد نگاه کرد مگه نگفتم دیگه گریه نمی 

خوابیدی ..من بخوابم شیفت گریه تو شروع کنی؟ صمیم به سرعت اشک هایش را پاک کرد ببخشید فکر کردم 

میشه؟ من که با تو کاری ندارم .راد یک لحظه دلش برای مظلومیت صمیم سوخت اما در عین حال همین مظلومت 

صمیم عصبیش کرد . بالشی را که از اشک های صمیم خیس شده بود به گوشه تخت انداخت و بالش دیگر را با 

ا تو کاری ندارم مثل یه هیوال به من نگاه نکن بخواب!اقا صبح زود رفتن اسب شدت روی تخت جابه جا کرد من ب
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سواری خانم ژاله دستی به موهای مش کرده کوتاهش کشید و پرسید صمیم کجاست احمد؟ صمیم خانم هم به 

خیر خواهش گمانم هنوز از خواب بیدار نشدند صمیم لبخند زدنان از پله ها پایین امد ببخشید اگه دیرکردم صبح به 

می کنم عزیزم راد کی رفت ؟ صمیم با تعجب به ژاله نگاه کرد راد رفته؟ ژاله خندید نترس رفته اسب سواری بر می 

گرده در همین لحظه در ورودی باز شد و راد وارد شد کی از رفتن من ترسیده ؟ سالم پسرم صمیم نگرانت شده بود 

قی کرد صبح به خیر صمیم اهسته گفت صبح به خیربعد از ظهر همگی نگاه راد با نگاه مبهوت و خجالت زده صمیم تال

با هم برای گردش در جنگل از خانه بیرون رفتند همایون مسیری را در پیش گرفت که تنها سه هفته پیش صمیم و 

دهانه امیز از آن گذشته بودند و گفت می تونیم از این طرف بریم؟ صمیم با به یاد اوردن ان صحنه ها ناخوداگاه 

اسب را کشید اسب با شیهه بلندی در جای خود ایستاد هرسه نفر به صمیم نگاه کردند که مضطرب و پریشان گفت 

شما برید پدر من و صمیم از این طرف می ریم همایون چینی به پیشانی انداخت حاال دیگه ما پیرها رو قال می ذارید 

کن همایون بذار راحت باشنبعد از مدتی از هم جدا شدند و که با هم تنها باشید؟ژالهخندید جوون ها رو اذیت ن

هرکدام به سمتی رفتند راد صمیم را به سمت اراضی پشت ویال برد که به مزارع برنج منتهی می شد و روستای 

کروچکی در خط افق به چشم می خورد. صمیم نگاهی به ردیف طوالنی مزارع انداخت و پرسید مزارع اطراف تو 

ت؟ اره تا محدوده خاصی بعد ازاون ده صمیم نگاهی به خانه های ده انداخت که از دور چون طرح های مالکیت شماس

کوچک و گنگی به نظر می رسیدند . ناگهان به ذهنش رسید که کاش در یکی از همان خانه ها به دنیا امده بود و 

ها به خانه کوچک و امنش باز می گشت و مانند یکی از ان دخترهای ده صبح زود برای کار به شالیزار می رفت و شب

قبل از اینکه بتواند به چیزی فکر کند خسته از کار به خواب می رفت مردم اون ده چه طور به شهر رفت و امد می 

کنن؟ با اسب با خر بعضی هاشون هم قاطر دارن البته دست جوون های ده موتور هم زیاد هست ..نه منظورم این بود 

رن؟ یه راه میانبری از داخل جنگل هست می رسه به یه جنگل تفریحی که زیاد فاصله ای با جاده و که از چه راهی می

پالژها نداره صمیم دستش را سایبان چشمهایش کرد و سعی کرد بتواند ده را دقیق تر ببیند منظورت اون سمته ؟ 

گفت کالغه داره به من میگه یه دختر راد به جای قسمتی که صمیم به ان اشاره می کرد به صورت صمیم نگاه کرد و 

کوچولو می خواد را ههای فرار از خونه رو یاد بگیره صمیم با ناراحتی دستش را انداخت و روی اسب را به سمت خانه 

بر گرداند من بر می گردم شما به صحبت با کالغها ادامه بدین ..تو هنوز یاد نگرفتی اجازه بگیری؟ صمیم سرعت 

ایستاد و با عصبانیت گفت اجازه می دین من برگردم؟ نه همراهم بیا..راد صمیم را با خود تا اسب را کم کرد و 

نزدیکی ده برد صمیم می توانست از باالی بلندی تقریبا تمام ده را ببیند . خانه های چوبی و زنان روستایی با لباس 

راه باریکه رو می بینی؟ سمت شمال رو رنگارنگ و براق حتی تجمع کودکانی که مشغول بازی بودند.راد گفت اون 

می گم از اونجا می تونی بری داخل جنگل توروز و با همراه بری مشکلی پیش نمی اد چهارشنبه ها زن های ده جنس 

هاشون رو برای فروش تو چهارشنبه بازار به شهر می برن همراه اون ها می تونی بری این امن تر از کمک خواستن 

که احتماال به اندازه امیر با شرف و با وجدانه البته من می تونم به مردم ده بگم تا توروردیدن به از یه جنگلبان مرده 

من خبر بدن اکثرشون برای ما کار می کنن اما باز هم شاید اگه خیلی سعی کنی بتونی دل کسی وربه رحم بیاری و 

که فرار کنی حتما از یه جایی یه مقدار قابل راضیش کنی بهت کمک کنه پول همیشه مطمئن تر و سریع تره قبل از این

توجه پول فراهم کن در هر صورت از داخل جنگل میرسی به جاده اصلی یکی دوساعت که تو افتاب منتظر بمونی 

اتوبوس یا مینی بوسی که به سمت شهر بره پیداش می شه خب بیا خوش بین باشیم و فرض کنیم تو تمام این مراحل 

طی کنی و به تهران برسی و برای اینکه همچین ممکن باشه بیا تصور کنیم که من توی خونه به رو بدون هیچ مشکلی 
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خواب زمستانی فرو رفتم یا باالخره به خاطر بدی هایی که در حق تو کردم اه تو منو گرفته و من تبدیل به یخ شدم 

یانه از روی واقع بینی توصیه می  خب وقتی رسیدی تهران این سوال پیش می اد که ایا پدرت حاضره تورو بپذیره

کنم اول نرو خونه بابات خونه نسیم خانم مناسب تره بعد می تونی همراه نسیم بری و پدرت رو راضی کنی که 

کمکت کنه از من طالق بگیری به احتمال زیاد نمی تونی راضیش کنی ولی حاال برای اینکه تو ذوقت نزنم فرض می 

درت نمی تونه طالقت رو ازمن بگیره چون همون طور که قبال هم بهت ثابت شده گیریم که تونستی راضیش کنی پ

نمی تونه در مقابل من بایسته حتما خودت حدس می زنی که من اشناهای زیادی تو ادارات و دادگاههای مختلف دارم 

تما یخ من باز شده و و از اون گذشته روش های خودم روهم برای حل مسائلم دارم بدتر از همه اینکه تا اون موقع ح

من خودم رو به تهران رسوندم. خب بعد چی می شه خانم کوچولو ؟ من خیلی راحت دوباره تورو می دزدم حتی اگه 

خودت رو تو خونه نسیم یا پدرت حبس کنی همون طور که دیدی این چندان مشکلی برای من ایجاد نمی کنه تورو 

و این بار حتی اگر بر فرضه محال پدرت به پلیس متوصل بشه هم  از داخل خونه می دزدم برت می گردونم اینجا

نمی تونه تورو از دست من نجات بده چون تو زن رسمی و قانونی منی. متاسفانه بعد از همه این اتفاق ها دیگه در 

شه چه طور مورد اینکه اینجا با توچه طور رفتار خواهد شد نمی تونم بهت تضمینی بدم. قبال دیدی وقتی بهم خیانت ب

رفتار می کنم صمیم که تمام این مدت در سکوت به راد نگاه می کرد بدون اینکه نگاهش را از راد بگیرد گفت از 

راهنمایی هاتون ممنونموقتی صمیم و راد برگشتند احمد گفت اقا و خانم مشغول استراحت هستند اقا شما چیزی می 

میم هم به اتاق خود رفت و دوش اب سردی گرفت شومیز خورید؟ یه اب میوه خنک بیار من یه دوش بگیرم ص

قرمز رنگ و جین تیره ای از قفسه لباس ها انتخاب کرد مشغول ارایش بود که کسی به در زد بفرمائید ژاله با لبخند 

وارد شد باالخره برگشتید؟ ببخشید یه کم دور شدیم ..چه قدر قرمز بهت می اد مرسید لطف دارید ژاله ظرف زیبایی 

از کرم را روی میز صمیم گذاشت یه دور چشم تسکین دهنده است برای زیر چشمهات خوبه صمیم نگاهی به ان 

انداخت دست تون درد نکنه از اینکه به فکرم هستید ممنون ..دیگه که گریه نمی کنی؟ صمیم خود را به جعبه کرم 

ها پایین رفتند و در پذیرایی نشستند . همایون و مشغول کرد نه چندان دارم عادت می کنم.بعد از مدتی با هم از پله 

راد مشغول صحبت راجع به اراضی اطراف و وضعیت محصول سال بودند. همایون نگاهی به صمیم انداخت که رژو 

صندل قرمز رنگش را با رنگ بلوزش ست کرده بود. مهمان تازه عروس بودن هم لذت خودش رو داره ژاله روحیه 

ر خوبی کردی گفتی بیایم به بچه ها سر بزنیم ژاله خندید کم کم داره حسودی ام می شه مثل ادم تغییر می کنه فک

 اینکه عروست رو بیشتر از من دوست داری.

 

بعد از ناهار صمیم که از نشستن و لبخند زدن در مقابل تعارف ها و حرف های ژاله و همایون خسته شده بود روبه 

ای اتاق گذاشتید ؟ ندیدمش من تاپ ندیدم خانم می خواهید تو اتاق تاپ وصل احمد گفت احمد اقا لب تاپ رو کج

کنید؟ همگی خندیدن ژاله گفت نه احمد اون جعبه سیاه هااومدنی بیرون دادم بهت ..اها اون ها رو می گید؟ من نمی 

تاق خانم صمیم گفت دونستم توش تاپ هست گذاشتم اتاق اقا راد گفتم کامپیوترن اون ها احمد یکیش را بذار تو ا

می اری اینجا احمد؟ چشم می ارم ولی اگه یه وقت تاپ باشه درست نیست شما اینجا توسالن تاپ بازی کنید همایون 

دستش را روی شانه ژاله انداخت و گفت احمد تو پیر هم شدی هنوز دست از این خوشمزگی ها برنداشتی ؟ اقا من 

ه چه فایده مثل این جوان ها ادم همه اش دل مرده باشه؟ یا به گریه یا به یه پیر شدم ؟ مهم اینه که ادم دل زنده باش

گوشه کز کردن یا خودت رو تواتاق حبس کردن احمد یک لحظه نگاهش با نگاه راد تالقی کرد و با من من گفت 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تو میگریزم از 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

8 8  

 

ه این ها رو می البته من این فیلم ها رو می گم همه اش نگاه می کنم می بینم جوون ها همه افسرده اهنگها افسرد

گفتم راد گفت احمد نمی خواد تحلیل اجتماعی ارائه بدی برو لب تاپ رو بیار .چشم اقا رفتم . یه پاکت هم باید 

همراهش باشه. چشم اقا پاکت رو هم می ارم.صمیم لب تاپ رو از جعبه اش در اورد و خیلی زود سرگرم نصب 

د راد به پاکت بزرگی که احمد همراه جعبه لب تاپ اورده بود برنامه ها و امتحان کردن کارایی های مختلف ان ش

اشاره کرد و گفت یک سری فیلم و سی و اهنگه چند تا نرم افزار سرگرم کننده هم توش هست چیزهایی که عموما 

دخترها دوست دارن فال حافظ و روانشناسی رنگها و این جور چیزها صمیم نگاهی به پاکت انداخت می بینم که 

ا رو خوب می شناسی راد بدون اینکه واکنش خاصی نشان بدهد ادامه داد یه لیست فیلم هم باید توی پاکت دختره

باشه می تونی فیلم هایی رو که خواستی سفارش بدی دفعه بعد مامان برات می اره ..ممنون لطف کردی ..اشتراک 

ا خوشحالی داخل پاکت را جابه جا کرد واقعا؟ اینترنت یکساله هم باید باشه اگه فراموش نشده باشه این بار صمیم ب

راد رو به مادرش لبخند زنان گفت بچه روباالخره باید سرگرم کرد وگرنه دردسر درست می کنه . ژاله بازوی 

همایون را گرفت و کمی با ناراحتی جابه جا شد من که باالخره نفهمیدم تو این اینترنت چه خبره که جوون ها آنقدر 

بیرون نمی ان صمیم با لبخند بسته اشتراک را بیرون کشید و نگاهی به اسم شرکت انداخت اینترنت می رن توش و 

یه دنیاست توش از هرچیزی که شما دوست داشته باشید خبری هست . چه فایده ؟ ما خودمون یه دنیا داریم حاال 

می کنه تو دنیای واقعی یه ایرانی که یکی دیگه اونم مصنوعیش رو میخوایم چی کار؟ خب یه کم با دنیای واقعی فرق 

تا به حال امریکا نرفته با یه امریکایی که تا به حال ایران نبوده نمی تونن با هم اشنا بشن اما تو اینترنت این دو تا می 

تونن دوستهای صمیمی هم باشن من چند تا دوست امریکایی دارم.ژاله با هیجان گفت واقعا چه جالب ؟ الیزا تقریبا 

ن و سال خودمه به خاطرمشکالتی که با مادرش داشته خیلی زود از خونه جدا شده االن مجبوره روزها کارکنه و همس

شبها درس بخونه البته اونجا مدرک دانشگاهی گرفتن به این اسونی ها نیست برای هر دوره امتحانات به اندازه 

نظورش را نفهمید و گفت البته اینترنت یه بدی کنکور ما تالش می کنن . راد نگاهی به صمیم انداخت که صمیم م

هایی هم داره مثال ممکنه یه دفعه الیزا خانم تو امریکا از یاران نزدیک بن الدن تو افغانستان از اب دربیاد. همایون 

قاه قاه خندید اما ژاله با تعجب پرسید وا چرا؟ برای اینکه توی چت شما مجبورید هرکس هرچی تایپ می کنه باور 

نید یا وانمود کنید که دارید باور می کنید صمیم گفت البته این مسئله بیشتر تو فرهنگ چت ایرانی هاست خارجی ک

ها کم تر تو چت دروغ می گن البته خارجی ها کال کم تر دروغ می گنراد مسیر بحث را عوض کرد و صمیم هم به 

هم کنار صمیم نشست و پرسید صمیم جان  لب تاپ و امتحان کردن سی دی ها مشغول شد چند ساعت بعد ژاله

ببین بین این سی دی ها از اون نرم افزارهای ارایشگاهی هست؟ بعضی هاشون خیلی برنامه های جالبی دارن. صمیم 

از بین سی دی ها یکی را پیدا کرد و با موبایل عکسی از ژاله گرفت و به کامپیوتر فرستاد ژاله می خواست همه مدل 

و آرایش موجود در نرم افزار را امتحان کند اما این موضوع برای صمیم هم جالب بود و سعی می کرد های مو و ابرو 

خستگی خود را پنهان کند . ناگهان ژاله فریاد زد وای همایون بیا ببین چه قدر این مدل مو به من می اد راد و همایون 

همایون با لبخند گفت اره عزیزم خیلی خوشگل حرف شان را قطع کردند و با تعجب به صمیم و ژاله نگاه کردند 

شدی و برگشت با صحبتش را با راد ادامه دهد که ژاله با عصبانیت گفت تو که هنوز ندیدی همایون واقعا ناامیدم 

کردی اما عزیزم خودت گفتی ببین چه قدر بهم می اد ژاله که حتی نمی خواست کلمه ای حرف بزند با عصبانیت 

د صمیم لبخند زنان به مانیتور اشاره کرد منظورشون اینجا بود داریم مدل های مختلف رو امتحال صورتش را برگردان

می کنیم. همایون گره کراواتش را جابه جا کرد و سعی کرد موضوع را ماست مالی کند ژاله جان باور کن امروز مدل 
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بسه دیگه همایون یعنی می خوای بگی موهات یکم متفاوت تر از همیشه است من به همین دلیل فکر کردم که ....

تویه کم تفاوت رو تو مدل موهای من تشخیص می دی؟ نه عزیزم راستش باید اعتراف کنم من هر بار که به تو نگاه 

می کنم انقدر محو زیبایی تو می شم که زیادنمی تونم به جزئیات توجه کنم با این جمله همایون لبخندی روی لبان 

بی خود دل منو خوش کنی من دیگه پیر شدم. همایون از این فرصت استفاده کرد و سریع به ژاله نشست نمی خواد 

آن ها نزدیک شد و نگاهی به مانیتور انداخت اره واقعا بهت می اد ولی به نظر من ای زیبائی ذاتی توئه که به این مدل 

ایون به کنار راد برگشت و نفس جلوه می ده این بار لبخندی پهنای صورت ژاله را فرا گرفت مرسی عزیزم هم

عمیقی گشید و زیر لب گفت به خیر گذشت راد خندید بابا تو یه سیاست مدار فوق العاده ای فقط امیدوارم مامانت 

موهاش روبه اون وضعیت نندازه چون وحشتناک بود راد ..امیدوار نباش بابا ببین چه طوری داره به مانیتور نگاه می 

گفت صمیم جان عکس منو با همین مو بفرست رو گوشیم ببرم سالن خانم شریفی صمیم نگاهی کنه ژاله رو به صمیم 

به راد و همایون انداخت که با ناامیدی به ژاله نگاه می کردند و سعی کرد جلوی خنده اش را بگیرد چشم....دور میز 

یگه اینجا حوصله اش سر بره واقعا شام ژاله با لبخندی رو به صمیم گفت فکر نمی کنم صمیم جان با وجود لب تاپ د

وسیله سرگرم کننده ایه صمیم لبخند زد بله پشت کامپیوتر ادم معموال گذشت زمان رو فراموش می کنه و نیم نگاه 

پر منظوری به راد انداخت و ادامه داد حتی گاهی اوقات موقعیت مکانی رو هم همین طور راد روبه پدرش گفت بله 

تاپ که تا به حال کمتر بهش توجه شده همینه مثال زندانی ها با استفاده از لب تاپ می تونن مثال یکی از فواید لب 

دوران اسارت رو سریع تر و راحت تر بگذرونن همایون و ژاله که متوجه کنایه های صمیم و راد نمی شدند با تعجب 

دند چه برسه به ایران اینم کاربرد بود  به آنها نگاه می کردند همایون گفت تو امریکا هم به زندانی ها لب تاپ نمی

که تو برای لب تاپ پیدا کردی ؟ صمیم گفت تو امریکا شاید نه ولی تو بعضی از زندان های خصوصی تو ایران 

زندانبانهای خوش قلبی هستن که با حسن نیت زیاد حتی لب تاپ هم برای زندانی ها تهیه می کنن اون هم اخرین 

ه منظور صمیم شده بود تک سرفه ای کرد و گفت اگه واقعا همچین زندانبان خوش قلبی مدلش رو همایون که متوج

وجود داشته باشه من حاضرم با کمال میل و داوطلبانه زندانی اون باشم. ژاله که متوجه معانی پنهان جمله ها نبود شانه 

زد کامال موافقم همایون باز هم تک ای باال انداخت زندانبان اگه خوش قلب بود که زندانبان نمی شد صمیم لبخند 

سرفه ای کرد بهتره این بحث رو تموم کنیم به هر حال هیچ کدوم از ما نه زندانی هستیم نه زندان بان اصال چی شد 

که از بحث مفید بودن لب تاپ رسیدیم به زندان؟ ژاله گفت اره من داشتم می گفتم وسیله جالبیه و بعد نگاهی به لب 

گویی دارد به الیزا نگاه می کند و گفت اما از این الیزا خوشم نیومد دختر که نباید اینقدر یکدنده تاپ انداخت که 

باشه مادر ادم که غریبه نیست حال می خواد خودش رو با درس و کار پیر کنه که چی بشه؟ صمیم گفت فلسفه 

می کنن روی پای خودشون بایستن زندگی اون ها یه کم با دخترهای ایرانی فرق می کنه از سن های پایین سعی 

براشون موفقیت شغلی خیلی اهمیت داره هاله ای از غم چشمان صمیم را فراگرفت و همین طور که به راد نگاه می 

کرد گفت هرچند که برای بعضی از دخترهای ایرانی هم خیلی اهمیت داره ولی اجازه ندارن درس بخونن راد لبخند 

اره مرتب به من تیکه می اندازه؟ قبل از همایون صمیم جواب داد در حالی که مستقیم زنان گفت بابا به نظرت یکی د

به چشم های راد نگاه می کرد گفت تیکه نمی اندازم دارم صریحا می گم که توزندگی شغلی منو از بین بردی و برای 

ا بفرمائید شب تون به خیر و از اینکه در مقابل مهمان ها به گریه نیفتد از پشت میز بلند شد من معذرت می خوام شم

پله ها باال رفت راد هم بلند شد ببخشید مامان شب به خیر ژاله با تعجب نگاهی به پله ها انداخت و رو به همایون 

گفت چی شد اینا که با هم خوب بودن؟ همایون با عصبانیت دستمال را بر دهانش کشید و پوزخند زد مگه چه 
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ینا عرض چند روز با هم خوب بشن؟ من و تو رو خر فرض کرده برای ما فیلم بازی می معجزه ای اتفاق افتاده که ا

کنن هرچند که اوضاع به قدری خرابه که از پس این کار هم برنمی ان و بعد بیست و چهار ساعت جلوی ما بحث می 

ند به هم تیکه می کنن ..بزرگش نکن همایون من بحثی نشنیدم ..واقعا نشنیدی این ها یه ساعته دارن ضمن لبخ

اندازم. ژاله باز هم نگاهی توام با سوظن به لب تاپ که روی میز بود انداخت و گفت این الیزا این چیزا رو به صمیم 

یاد می ده زندگی شغلی من که تابه حال یک بار هم تو زندگیم دوست نداشتم با مسائل کاری سرو کله بزنم جز 

ه ای داره؟ همایون دست ژاله رو گرفت و گفت تو فوق العاده ای خستگی و اضطراب و جنگ اعصاب حسن دیگ

عزیزمصمیم هنوز کامال د راتاق را نبسته بود که راد پشت سرش وارد شد و در را بست صمیم برگشت و با چشم 

ا های خیس به راد نگاه کرد که با عصبانیت به سمت او می امد پشت میز ایستاد و با صدای اهسته گفت می تونم تنه

باشم؟ راد دستهایش را روی میز گذاشت و روی صورت صمیم خم شد به تو گفته بودم باید جلوی خانواده ام رعایت 

کنی تو فکر می کنی دارم باهات شوخی می کنم؟ صمیم در حالی که اشک می ریخت بدون این که کلمه ای حرف 

د فک اورادردست گرفت به من نگاه کن صمیم بزند به میز خیره شده بود و از نگاه کردن به راد می ترسید . را

صمیم بدون اینکه به راد نگاه کند اهسته گفت معذرت می خوام یک لحظه کنترل خودم رو از دست دادم ...ازم 

خواستی مقابل اون ها خیلی بهت نزدیک نشم من هم رعایتت رو کردم اما االن به این نتیجه رسیدم که هرچه قدر 

ازتر می شی ... با من مثل یه بچه رفتار نکن من بچه نیستم! مطمئنی ؟ رفتارت یه چیز دیگه رعایتت رو می کنم لجب

ای رو نشون میده صمیم اشک هایش را پاک کرد معذرت می خوام از این به بعد تا ازم چیزی نپرسیدن حرف نمی 

چند دقیقه پیش هستی . گفتم زنم. تنها که هستیم خیلی مظلوم می شی ادم سخته باور کنه همون دختره حاضر جواب 

که دیگه حرف نمی زنم راد کتش را دراورد و با عصبانیت روی تخت انداخت صمیم اهسته و مردد گفت می شه 

خواهش کنم امشی رو تو یه اتاق دیگه بخوابی ؟ خب حاال که بحث کردیم فکر می کنن قهریم راد دستانش را جلوی 

ه بحث راه انداختی بهت جایزه بدم .من به خاطر خودتم می گم روی دهانش به هم گره زد و گفت یعنی حاال ک

صندلی که نمی شه راحت خوابید . تو چقدر مهربون شد صمیم بغض کرد دیگه بحث را نمی ندازم . ربطی به بحث 

سمت در نداره تا وقتی اینجان باید تویه اتاق بخوابیم مراسم گریه قبل از خواب رو هم تموم کن صمیم بلند شد و به 

رفت راد با عصبانیت گفت کجا؟ صمیم با صدایی که در ان هیچ چیز جز تسلیم و خستگی نبود گفت ببخشید 

فراموش کردم اجازه بگیرم میشه برم پایین لب تاپ رو بیارم ؟ خوابم نمی اید . اشک هات رو پاک کن شاید مامان 

بی جان گفت شما هنوز نخوابیدید؟ ژاله گفت می ریم اینا هنوز پایین باشن.صمیم از پله پایین رفت و با لبخندی 

بخوابیم عزیزم شما چی ؟ هنوز دعوا می کنید؟ صمیم با شرمندگی گفت دعوا نکردیم فکر کنم باید از شما هم عذر 

خواهی کنم اتفاق هایی که افتاده یه کم منو عصبی کرده بی دلیل بهانه گیری می کنم ژاله جلو امد و صورت صمیم رو 

ید اشکالی نداره عزیزم ما همگی تورو درک می کنیم طبیعیه که یه مقدار زمان می بره تا به شرایط جدید عادت بوس

کنی دستی به صورت مرطوب صمیم کشید گریه که نکردی؟ صمیم نگاهش را پنهان کرد و گفت نه چیزی نیست . 

نگاهی با تعجب به همایون انداختند ژاله  همایون با خنده گفت اهان پس پسر مارو به گریه انداختی ژاله و صمیم

پشت چشمی نازک کرد پسر تو مگه گریه هم بلده ؟ صمیم مشغول جمع کردن وسائل لب تاپ شد ژاله با بهت 

پرسید می خوای با لب تاپ بازی کنی دخترم؟ صمیم در حالی که روی کلمه کار تاکید می کرد گفت می خوام باهاش 

رفت ژاله نگاهی با افسوس به همایون کرد فکر کنم برای پسرمون هوو آوردیم.همین  کار کنم بعد به سمت پله ها

که صمیم راد را روی تخت دراز کشیده دید اهسته در را بست و سعی کرد بدون سر و صدا لب تاپ را روی میز 
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ئین هم به گوش بگذارد اهسته روی صندلی نشست و لب تاپ را روشن کرد اما صدای باال امدن ویندوز تا سالن پا

رسید صمیم دستش را روی گوشش گذاشت و با نگرانی به راد نگاه کرد راد با چشم های بسته گفت مهم نیست 

خواب نبودم صمیم اهسته گفت ببخشید . نمی خوای بخوابی؟ نه من یه سر به اینترنت می زنم . وقتی خواستی بخوابی 

از این دخترها نیستی که چندشت می شه یه مرد روی تختت بیدارم کن صمیم مشغول بسته اینترنت بود باشه . 

بخوابه؟ صمیم یک لحظه مردد به راد که روی تخت دراز کشیده بود نگاه کرد تا حاال بهش فکر نکرده بود نه فکر 

نکنم راد ضمن اینکه کفش هایش را در می اورد گفت خوبه بلوتوثه لب تاتپ همیشه روشنه و با یه برنامه تصویر 

تورت رو می فرسته رو لب تاپ من بهتره بدونی که مکالمات چتت کنترل می شه دستان صمیم ایستاد و با بهت مانی

به راد نگاه کرد . راد همچنان با چشم های بسته دراز کشید و ادامه داد از این جهت گفتم که برای صحبت با الیزا 

. تو این اینترنت سبز ی هم پیدا می شه ؟ وراحی که خانم یه موضوع دیگه ای غیر از غیبت در مورد من پیدا کنید 

بدون سزی پاک کردن لطفی نداری. اگر زمان و مکان دیگه ای بود مسلما صمیم فریاد می زد ما وراجی نمی کنیم و 

بعد اضافه می کرد خارج از انتظارم نبود همه پیرمردها و پیرزن ها با اینترنت مخالف اند اما زمان و مکان دیگری 

ود نیمه شبی در اتاق خواب بود به همین دلیل صمیم ترجیح داد ساکت بماند و سعی کند به یاد داشته باشد که نب

هرلحظه تصویر مانیتورش به لب تاپ راد فرستاده می شود . راد زیر لب گفت مادرم اگه بدونه عروسش برعکس 

 ه.همه عروس ها تو تنهایی چقدر خانم می شه از خوشحالی خوابش نمی بر

 

بعد از ظهر فردا همایون و ژاله اماده رفتن شدند ژاله فاطمه را در گوشه خلوتی کنار کشید و به تاکید گفت هر اتفاقی 

افتاد زنگ می زنی به من خبر می دی متوجه شدی؟ فاطمه که از این ماموریت لذت بخش بسیار خرسند بود با خنده 

به شما خبر می دم ژاله قبل از خداحافظی روبه صمیم گفت بچه ها گفت چشم خانم خیال تون راحت باشه اب بخورن 

نم یخواهید مارو تا یه جایی همراهی کنید؟ اسب سواری تو غروب لذت خودش رو داریه صمیم گفت من یه کم 

هم خسته اما همین که نگاهش با نگاه راد تالقی کرد ادامه داد اما نمی دونم هرچی راد بگه همایون و ژاله هردو با 

گفتند اوه همایون خندید جناب راد امر امر شماست راد لبخند زنان گفت حاال که صمیم خسته است بذاریم برای یه 

موقع دیگه ماروکه می بخشید؟ ژاله صورت پسرش را بوسید و گفت مثل اینکه حسابی از دست ما خسته شدید 

و گفت این پسر ما اگه اذیتت کرد به خودمن  ..خیلی خوشحال مون کردین مامان همایون هم صورت صمیم را بوسید

بگو باشه؟ صمیم خود را در مقابل هیکل درشت همایون بسیار کوچک احساس کرد کمی عقب کشید و گفت 

چشم.احمد همراه آنان ها رفت تا اسب هارا برگرداند . صمیم و راد آن ها را بدرقه کردند و به سمت ساختمان راه 

بودی آسمان جنگل انداخت و به صدای اسب ها که دور می شدند گوش کرد به خودش افتادند. صمیم نگاهی به ک

قول داد یه روز من هم از اینجا می رم راد در ساختمان را برای صمیم باز کرد وگفت انقدر در مقابل پدر و مادرم 

نگاه کرد مگه خودت  مظلوم نمایی نکن قصد نداری که منو یه هیوال جلوه بدی؟ صمیم وارد شد و با تعجب به راد

نگفتی باهات بحث نکنم ؟ خودت رو به اون راه نزن کوچولو که هرچی راد بگه ؟ صمیم با خستگی پرسید مگه این 

طور نیست ؟ راد بازهم خندید یعنی این رو پذیرفتی؟ چاره دیگه ای هم دارم؟ نداری ولی انتظار نداشتم به این 

که رفتار کنی حتی اگه مثل االن به شعور من توهین کنی یا منو بیشتر از زودی این رو فهمیده باشی ..تو هر طوری 

اینی که االن هستم البته اگه ممکن باشه محدود کنی من اعتراضی نمی کنم هرچی تو بگی فقط به من نزدیک نشو 

دی ...نه صمیم این را گفت و به سمت پله ها حرکت کرد کجا؟ صمیم با مظلومیت گفت می رم بخوابم اگه اجازه ب
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اجازه نمی دم نمی خوای که از این به بعد تمام روز رو بخوابی و تمام شب رو بیدار باشی؟ دیشب به این دلیل 

نخوابیدم که ....که من روی تخت خوابیده بودم یا به این دلیل که نمی تونستی از اینترنت دل بکنی؟ مشکلی تو 

االن داری نندازه . صمیم بدون اینکه جوابی بدهد به راد نگاه کرد اینترنت رفتنم هست؟ نه اگه تورو به قیافه ای که 

احساس می کرد از بی خوابی چشمهایش سیاهی می رود راد با بی تفاوتی گفت یه دوش بگیر بیا پایین ..بیام پایین 

بعد می چی کار کنم ؟ همون کاری رو که می خوای باال بکنی می گم معشوقه ات رو برات بیارن پایین چند ساعت 

خوابی صمیم برگشت و از پله ها باال رفت .صمیم پیرهن بلند سیاه رنگی پوشید و موهای خیسش را پشت سرش 

انداخت فاطمه فنجان قهوه را روی میز گذاشت و پرسید خانم موهاتون رو سشوار نمی کشید؟ نه بابت قهوه ممنون 

دونم ..اقا گفتن شما هم برید پایین می دونم صمیم قهوه  فاطمه .خانم آقا گفتن اون لب تاپ تون رو ببریم پایین. می

اش را به دست گرفت و ان را پشت پنجره مزه مزه کرد. نگاهی به دایره شکسته ماه انداخت و پرسید اقا کچاست؟ 

 فاطمه خندید خانم چه عجب شما یه چیز رو نمی دونین اتاق کارشون هستند.صمیم از پله ها پایین رفت و راهرویی را

که به اتاق کار راد منتهی می شد پیمود فاطمه مضطربانه به دنبالش رفت خانم یه دقیقه صبر کنید صمیم نگاهی به 

درچوبی قدیمی انداخت و آهسته در زد و به صدای راد که می پرسید بله ؟ ناخوداگاه عقب کشید و اهسته پرسید می 

در قفل بود صمیم اه عمیقی کشید و سعی کرد عصبانیتش را  تونم بیام تو؟ امتحان کن صمیم دستگیره را چرخاند اما

مخفی کند می تونم بیام تو؟ اگه در قفله البد نمی تونی صمیم بغضش را فرو خورد و پرسید حاال که تو اینجایی می 

بس خواستم بپرسم می تونم من تو اتاق خودم باشم؟ ربطی به این نداره که من کجام نمی خوام خودت رو تو اتاقت ح

کنی .حاال که هیوال هم توی سالن نیست هرکاری داری بشین راحت توی سالن انجام بده .صمیم روی مبل چهارزانو 

نشسته بود و اشک می ریخت فاطمه مرتب در اطراف صمیم راه می رفت و حرف می زد خانم این که این همه 

گم ها هم تابه حال داخل اون اتاق نرفتند کارهای اقا  ناراحتی نداره باور کنید خود ژاله خانم اقا اون اقا بزرگه رو می

رو ندیدند. حال شما که دوروزه امدید اصال فدای سرتان این همه گریه نداره بین خودمون بماند خانم اصال فکر نمی 

کنم چیز به در بخوری هم اونجا باشه باور کنید اصال شاید اقا از بس زشت نقاشی می کشن برای اون خجالت می 

شن کسی ببینه اخه هر چند وقت یک بار همه را می سوزانند حتما به در نمی خورند دیگه من خواستم به شما بگم ک

نرید پشت در شما صبر نکردید که بدو رفتید صمیم با کالفگی گفت فاطمه بس کن به خاطر اوئ ناراحت نیستم پس 

هان ؟ صمیم ترجیح داد جوابی ندهد و همچنان دشت  از چی ناراحتید؟ اصال شما هم نقاشی بکشید به اقا نشان ندهید

را نگاه می کرد و اشک می ریخت خانم این لب تاپ تان را روشن کنم بازی کنید ؟ من با اون بازی نمی کنم فاطمه 

ها؟ پس چه می کنید صمیم در حالی که نمی توانست بدون گریه حرف بزند گفت چراهمه تون با من مثل بچه رفتار 

چرا به من می گید کی بخوابم کی دوش بگیرم چرا حتی نمی تونم تو اتاق تنها باشم چرا حتی تو اون می کنید؟ 

اینترنت لعنی هم حق ندارم تنها باشم؟ خانم توروخدا خودتون رو اینقدر ناراحت نکنید االن اقا می اد باز قیامت به پا 

تی نت خیلی جایه خطرناکیه خانم .من می تونم از می شهاخه خانم جسارت نباشه ولی این طور که من شنیدم این ار

خونه بیرون برم؟ صدای خسته و پردرد صمیم باالخره سکوت مرگ اور میز شام را شکسته بود راد به صمیم نگاه 

کرد موهای روشنش روی لباس مشکلی جلوه ای خاص پیدا کرده بود و زیر نور شمع ها طالئی تر به نظر می رسید 

خواستی با هم می ریم صمیم نگاهش را از راد گرفت ومردد گفت منظورم تنها بود راد بی تفاوت  می تونی هر موقع

مشغول خوردن غذایش شد و گفت پس سناریویی رو که اون روز باالی ده برات تعریف کردم پسندیدی می خوای 

کرد. شما که به شعور من هم اجراش کنی صمیم خیلی کوتاه گفت نه بر می گردم. میگن به قول زنها نمی شه اعتماد 
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اعتماد ندارید و گرنه می دونستید انقدر احمق نیستم که اینقدر بی گدار به اب بزنم من همچین چیزی نگفتم گاهی 

لج بازیهای بچه گانه ای داری ولی دختر باشعوری هستی پس دنبال گدارمی گردی که با اون به آب بزنی! صمیم این 

نگرفت و خسته و صادقانه گفت همه اسارت ها به امید ازادی می گذره این طور نیست؟ راد بار نگاه عمیقش را از راد 

هم به چشمان صمیم خیره شد و با صدای سرد و بی روحی که برتن صمیم لرزه می انداخت گفت اما همه اسارت ها 

تونی بری بیرون اگه  به ازادی منجر نمی شه این طور نیست؟ و از پشت میز بلند شد و گفت هر وقت خواستی می

خواستی می تونی اسب هم ببری اما تا هوا تاریک نشده برگرد ممکن جنگل خطرناک باشه . در ضمن می تونی با 

نسیم هم چت کنی مکالماتت رو ضبط می کنم برای همین مشکلی نداره اگه خسته ای می تونی بری بخوابی .. به 

دی لبخند زد خواهش می کنم.زنگ زدید ببینید مردم یا زنده ؟ خاطر همه این بزگواری ها ممنون راد با خونسر

عزیزم زنگ زدم حالت رو بپرسم هنوز نمردم پرسیدید جواب تون رو هم گرفتید خداحافظ این چه طرز صحبت 

کردنه صمیم؟ نمی تونی یه کم مودب تر باشی؟ شما چی؟ نمی تونستید این قدر بی رحم نباشید مامان؟ ببین من 

مسائل قدیمی رو بازکنم. صمیم پوزخند زد پس به نظر شما قدیمی شده من فکر می کردم فقط ده روز زنگ نزدم 

گذشته . صمیم االن کاری از دست کسی بر می اد ؟ باز هم گریه هم نوای صدای صمیم شد می خوام برگردم مامان 

دم غریبه ام . می دونی که االن نمی روزهام اینجا نمی گذرن شب ها کابوس می بینم از این ادم می ترسم با این ا

تونیم این کارو بکنیم. صمیم نمی خوام هر دفعه که زنگ می زنم همین حرف ها رو بشنوم من فقط زنگ زدم حالت 

رو بپرسم. صمیم با عصبانیت اشک هایش را پاک کرد پس دیگه زنگ نزن از االن برای همه بارهایی که می خوای 

حالم بده هر روز ارزوی مرگ می کنم نگران نباشید وقتی مردم خبرتون می کنن شما حالم رو بپرسی جواب می دم 

هم یه لباس سیاه شیک و محترمانه سفارش می دید و با یه دسته گل شیک تر تشریف می ارین این طوری با وجدان 

فاطمه داد از این به راحت اخرین وظایف مادر یتون رو هم انجام می دین. صمیم تلفن را قطع کرد و ان را به دست 

بعد مامانم اگه زنگ زد بگو نمی خوام باهاش حرف بزنم..بد نباشه خانم ؟ نترس در مقابل کاری که با من کردن هیچ 

قابلی نداره خانم می رید اسب سواری؟ بگم احمد اسب رو آماده کنه ؟ یه ساعت بعدمی رم.خانم از وقتی شما رفتید 

میم خانم سیاه از تن در نمی اره رنگ به صورت نداره ژاله گفت عیبی نداره الهی من خانه عزاخانه است اگه بدونید ص

قربون عروس قشنگم برم که بدون آرایش هم یه جور خوشگله اگه بدونین خانم غیبت شون نباشه سرشون سالمت 

االن پاشو این وقت ولی اقا خیلی قلدری می کنن خدارو خوش نمی اد هی به صمیم خانم دستور می دهند االن بخواب 

برو این وقت بیا هیچ نقاشی هایشان را به خانم نشان نمی دهند صمیم خانم الم تا کام حرف نمی زنن یه جو ر به اقا 

نگاه می کنن ادم دلش کباب می شه ...ول کن این حرف ها رو از اتاق ها چه خبر؟ راد کجا می خوابه فاطمه ؟ ای بابا 

زنگ زدند صمیم خانم سالم و علیک نگفته حرف رفتن و طالق می زنن شما از چه حرف خانم امروز مادر صمیم خانم 

می زنید از من گفتن باشه بعد خودتان می بینید این دختر اینجا بمان نیست به اولین راهی که ببینه رفتنی است 

ز به مادرش گفت صبر ...نفوس بد نزن فاطمه ببینم خدا چی می خواد چشم خانم من الل شدم اما صمیم خانم امرو

کنید وقتی مردم سر قبرم بیاید زبانم الل خانم بالئی سر خودش می اره.در این لحظه صمیم بر فراز تپه ای تارهای 

ظریف موهایش را همچون گندمزارهای انبوه به نسیم نوازشگر سپرده بود و به راه باریکه ای می نگریست که چون 

گشت به روزهای گذشته بود صمیم با خود گفت نه تو خونه تو نمیمیرم راد حتی روزنه باریکی از امید نوید بخش باز

اگه مرگ روبه زندگی ترجیح بدم صبر می کنم اینجا نه نمی خوام حتی جسد من مال تو باشه از اینجا می رم اما نه از 

بی بازگشت باشه جوری می رم اره باریکه ای که یک ماه بعد منو به این جا برگردونه جوری از اینجا می رم که رفتنم 
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که دیگه تو خواب هم دستت بهم نرسه و بعد اگه نتونستم زندگی کنم می میرم اما االن و اینجا نه تا اون روز زنده می 

مونم صبر می کنم صمیم برای آخرین بار نگاهی به راه باریکه ده انداخت و مسیر خانه را در پیش گرفت.راد در این 

پد لب تاپ ضربه می زد و چشمانش با خشم و بیقرار خطوط را روی مانیتور می کاوید چیزی که لحظه با انگشتش به 

از همه بیشتر باعث عصبانیت راد می شد این بود که صمیم می دانست او این خطوط را می خواند با این حال در جای 

شناسم صبر می کنم تا چند سال دیگه جای مکالماتش برای الیزا نوشته بود نه الیزا نمی شناسمش تصمیم هم ندارم ب

ازش جدا بشم الیزا پرسیده بود صمیم هیومن چی شد؟ اون چی میگه؟ هومن نه هیومن کسی نظر اونو نپرسید همین 

طور که چشمان راد خطوط را طی می کرد گویی انگشتانش مانند حیوانی زخمی بر پدلب تاپ پنجه می کشید من بی 

درت این رو داره که هرکاری می خواد با من بکنه مجبورم ساکت شم و تحمل کنم مثل همه پناه و تنهام الیزا و اون ق

اسیرها... الیزا پرسیده بود مگه تو ایران هنوز دخترها رو مجبور به ازدواج ناخواسته می کنن ؟ توی دهات ها دیگه نه 

انواده ها داره ...الیزا در پاسخ پیشرفت کردن ولی باالی شهر تهران گاهی ممکنه پیش بیاد بستگی به منافع خ

صورتک یاهو را که قاه قاه می خندید فرستاده بود و پرسیده بود خانواده ات با ازدواجت با هیومن مخالفت کردن؟ 

رابطه مون آنقدر جدی نبود که با خانواده ام مطرحش کنم به قول تو هیومن رو اصال نمی شناختن الیزا بهتره حرفش 

یوترم رو با بلوتوث کنترل می کنه راد؟ باید بگ شوهرم؟ این اقایی که من االن تو خونه اش هستم رو نزنیم راد کامپ

...صورتک یاهو عینک دودی به چشم می زند و شبیه ادم های مافیایی می شود صورتکی که الیزا می فرستد ا زترس 

را با تو ازدواج کرد؟ خانواده اون هم ناخن هایش را می جود و می پرسد چرا؟ باید از خودش پرسید ...مستر راد چ

مجبورش کردن؟ نه حتی پدرش هم مخالف بود ..خب پس چرا این کارو کرد؟ صورتک الیزا چشمکی می زند نکنه 

تورو دوست داره؟ صورتک صمیم قاه قاه می خندد راد ادم مرموز و عجیبیه گفتم که نمی شناسمش نمی دونم چرا 

ش دوست داشتن نیست صورتک صمیم با زهم می خندد فکر نمی کنم تا حاال اصال به این کارو کرد ولی مطمئنم دلیل

ذهنش خطور کرده باشه که کسی رو دوست داشته باشه. صورتک صمیم شبیه هیوال می شود و هاهاهاها می خندد 

د مانیتور را روی تقریبا این شکلیه ...بازهم الیزا از ترس ناخن هایش را می جود و تایپ می کند اخی صمیم طفلکیرا

کیبر خواباند و بلند شد پشت پنجره ایستاد و به گستره دشت در آفتاب طالئی تابستان چشم دوخت در خود به دنبال 

ردپایی از احساس گشت ایا وقاعا به ذهنش خطور کرده بود کسی را دوست داشته باشد؟ ایا وقتی ابی های عمیق 

و دوست داشتنی گریستنش را می شنید راد نگاهی به دستانش  چشمان محزون صمیم را می دید و صدای ارام

انداخت. دوست داشتن برای او چه معنایی می توانست داشته باشد وقتی دستانش شکافتن سنگ و رام کردن جسم 

بی جان مجسمه ها را می دانست؟ وقتی چشمانش به سختی سنگ نفوذ ناپذیر و بی رحم می نمود وقتی زندگی و 

امردمی های ان از راد هیوالیی بی رحم ساخته بود.راد صمیم را سوار بر اسب در افق دشت دید که به زشتی ها و ن

سمت خانه می امد راد با خود زمزمه کرد پس خانم کوچولو هم فهمیده که نمیشه به هیوال نارو زد به زندانت خوش 

 امدی صمیم!

 

جا بذارمش؟ راد بدون اینکه به صورت فاطمه نگاه کند همین اقا خانم گفتند این عکس رو توی اتاق شون نم یخوان ک

طور که مشغول بررسی اوراق روی میز کارش بود پرسید تابلو قدی رو می گی؟ بله اقا خانم تا می بینند بغض دار می 

رش شوند .اون اشک شوقه فاطمه اشکالی نداره بذارش بین قفسه لباس های مامان . وقتی اومدن راحت از همون جا ب

می داری میذاری توی اتاق . اقا اونجا مثل انبار می مونه بدشگونی می اره عکس عروسی بذاریم.. این هم روی بقیه 
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بدشگونی ها بذارش همون جا فاطمه با ناراحتی گفت چشم آقاهمین که فاطمه تابلو را به داخل اتاق اورد صمیم 

فت چیه فاطمه باز فهمید یه چیزی منو ازار میده گفت باید سرش را از کتابی که می خواند بلند کرد و با افسرگی گ

جلوی چشمم باشه که عذاب بکشم؟ نه خانم همه چیز را بد نیاورید گفتند بذارم اینجا تو اون اتاق لباس که وقتی 

ند خانم و اقا امدند راحت بذاریم شان بیرون صمیم با بغض به کتاب نگاه کرد زندگی مون شده سیرکی که باید هر چ

وقت یه بار بند و بساطش رو برای تماشگرها بیرون بیاریم ..دور از جانتان خانم خدای ناکرده مگه شما میمونید؟ 

زیاد هم فرقی ندارم می بینی که تو قفسم هر از چند گاهی هم باید برای بازدید کنندگان لباس های رنگارنگ بپوشم 

تابلو را روی زمین گذاشت و در حالی که از شدت خنده نمی  و وقت و بی وقت شکلک دربیارم و لبخند بزنم فاطمه

 فاطمه به نگاهی و شد اتاق وارد راد لحظه همین در توانست کلمات را درست بیان کند گفت خانم دور از جانتان

گر پرسش نگاه صمیم برد اتاق انتهای اتاقک سمت به خود با را تابلو و کرد جمع را اش خنده راد دیدن با که انداخت

خود را به راد دوخت پرسید اتفاقی افتاده ؟ راد بدون اینکه جوابی بدهد منتظر فاطمه ایستاد که از اتاق بیرون امد و 

در حالی که گوشه های روسریش را به دست داشت با عجله بیرون رفت راد در را بست و روبه روی صمیم ایستاد 

از این به بعد نمی خوام تو مکالمات چتت چیزی راجع به جناب  فکر نمی کردم الزم باشه تذکر بدم ولی ظاهرا الزمه

هیومن بخونم روشنه ؟ صمیم چشمانش را به صفحه کتاب دوخت و گفت من چیزی نگفتم الیزا...پس الزمه به الیزا 

ی بگی دیگه در این مورد حرفی نزنه ..من گفتم تو مکالمات رو کنترل می کنی ولی چون شرایط فرهنگی اونجا فرق م

کنه ...بهتر بهش بگو من بهت اجازه نمی دم حتی اسم اون رو بیاری این طوری موضوع جدیدی هم برای صحبت 

کردن در مورد جنبه های مختلف شخصیت یک هیوال پیدا می کنید صمیم که می ترسید تنها امکان ارتباطش را با 

صحبت نمی کنیم .لبخند پخته ای روی چهره  جهان بیرون از دست بدهد گفت اگه ناراحتت می کنه دیگه در مورد تو

راد نشست چیزی نمی تونه من رو ناراحت کنه کوچولو این رو به مرور زمان می فهمی اگه من این همه به نظرت آدم 

جالبی هستم از نظر من مانعی نداره می تونی ساعت ها در مورد من چت کنی . راد در را باز کرد و قبل از اینکه 

ت اگه یه بار دیگه اسم هیومن رو توی چت ببینم لب تاپ را از دست می دیبا بسته شدن در صمیم با بیرون برود گف

عصبانیت کتاب را روی تخت انداخت چه بدبختی های نازنینی دارم راد!هومن!هومن این دختره جدی جدی شوهر 

ت می کنی هومن در حالی کرد رفت؟ کدوم دختره ؟ همین که یه ساعته عکسش رو گذاشتی جلوت و زهرماری کوف

که نگاهش را از عکس نمی گرفت با صدایی که تلخی در ان موج می زد پرسید صمیم؟ دختر جماعت همینه دیگه 

همون لحظه که داره قربون صدقه تو می ره کافیه چشمش به یکی مایه دارتر از تو بیفته هرچند که این دختره که تا 

نمی رفت که دلت به اون خوش باشه شنیدم شوهرش از اون کله گنده هاست اونجا که من یادمه قربون صدقه ای هم 

دختر خوشگل همینه دیگه به قول شاعر ولش کن قول شاعر یادم رفت خالصه تو این مایه ها بود که سیب سرخ 

حال واسه دست چالقه هومن پوزخند زد از من شغال تر ؟ پس پرا دست من نیست؟ البد یارو از تو شغال تره به هر 

من اگه جای تو بودم از این که ول کرده و رفته زیاد سوپرایز نمی شدم هومن نگاهی به عکس صمیم انداخت و با 

نفرت گفت نه زیاد سوپرایز نشدم اما قصد دارم زیاد سوپرایزش کنم خیلی زیاد. بی خیال هومن اونکه بی خیال شده 

رو بی خیال نشدم رضا اونم خیلی زود می فهمه که نمی تونه به رفته تو هم بی خیال شو .من تا حاال تو زندگیم چیزی 

این راحتی منو بی خیال شه ..دنبال دردسر نگرد می گن شوهرش ... شوهرش هر خری که می خواد باشه صمیم رو 

 از چنگش در می ارم..خل نشو پسر صمیم دختر بود خونه باباش بود به تو قول ازدواج نمی داد االن که خونه شوهره

هومن گیالس را در حلقش خالی کرد و آن را روی میز کوبید شوهرش را دوست نداره به زور شوهرش دادن. بچه 
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شدی پسر مگه میشه دخترهای امروزی روبه زور شوهر داد؟ هر کدوم اندازه دم دایناسورهای ماقبل تاریخ زبون 

ور شوهر دادن به زور شوهر نداده باشن هم برای دارن به قول مادر بزرگم دلش به رضا بوده که رفته ..صمیم رو به ز

من فرقی نمی کنه کاری می کنم به زور طالق بگیره ..اینا کرکری های سره مستیه بگیر بخواب بلکه فردا عقل و 

 هم دیگه سال هفتاد هیچ که ماه هفت نحس بکدنده باز لج شعورت از سفر برگرده سرخونه زندگیش ..هفت ماه بعد

همون حرف ها رو می خواد بزنه ایرج از اول بهت گفتم این دختر رو این همه لوس نکن نه سالم بلده  بزنیم زنگ که

نه احوال پرسی گوشی رو دستش می گیره مثل ضبط صوت تکرار می کنه می خوام برگردم یک کلمه که می گی نه 

این دختر زنگ بزنم ایرج خاموش و بی  ..اه و نفرین و داد و بیداد می کنه و قطع می کنه من که دیگه حاضر نیستم به

حرف بدون اینکه کلمه ای به زبان بیاورد به طرح روی فندکش خیره نگاه می کرد مادر بزرگ ویلچرش را به سمت 

او حرکت داد و گفت ول کن مادر جان بسه هفت ماهه داری خودخوری می کنی به کلفتی که نفرستادیمش زیاد به 

دختر دهن باز می کرد و حرف می زد؟ ایرج در حالیکه به دستانش خیره شده بود  بچه رو می دید زمان ما مگه

آهسته گفت وجدانم ناراحته مادر اگه یه الف بچه بود و بی عق یه الف بچه رو که شوهر نمی دن بچه امانته دست ما 

انیه نکشیده حرف پشتش نایستادیم قلدری کردیم سرش . پسرم پشتش را بگیری که بشنو پدرش داره می گه به ث

طالق می زنه بعد این همه مصیبت حاال که رفته طالق بگیره برگرده بچه هست هنوز نمی فهمه طالق بگیره به بیست 

سالگی نرسیده بیوه بشینه تو این خونه که چی بشه ؟ باید خودم باهاش حرف بزنم باید قانعش کرد بازور که نمی 

صمیمی که من می شناسم به زور حضرت فیل هم قانع بشو نیست .ایرج شه مهشید روی مبل جابه جاشد و گفت اون 

گفت از حالش بی خبر نباش مهشید زنگ بزن از خانم اریان پور حالش رو بپرس الاقل ..خجالت می کشم ایرج زنگ 

که  بزنم حال دختر خودمون رو از ژاله بپرسم نمی گه چطور پدر و مادری هستید ایرج اهسته و پردرد گفت این رو

من هم گاهی از خودم می پرسم. چه طور پدر و مادری بودیم براش مهشید که نمی خواست صدای ایرج را بشنود 

خود را به موبایلش مشغول کرد و گفت هر کی منو می بینه شروع می کنه به تبریک گفتن و تعریف کردن همه 

انواده با اصل و نصب و پول دار که حساب دختر ها ارزوشون بود که عروس همچین خانواده ای بشن تک پسره یه خ

وکتاب دارایی هاشون رو هیچ کس نمی تونه یه جا جمع کنه من نمی فهمم دیگه چی می خواد بی خبر هم نیستم ازش 

با نسیم چت می کنن خبرش رو از نسیم دارم منتها خبرهای خوشی ندارم همینه که چیزی نمی گم مادر بزرگ با 

ت کرد و بعد روبه ایرج گفت االن دیگه وقت این حرف ها گذشته می گن زمان عالج همه اشاره ای مهشید را ساک

دردهاست بذار چند سال بگذره همه چیز درست می شه حاال مگه ماها عاشق شوهرامون بدیم صمیم هم بعد از چند 

ه .صمیم دستش را جلوی سال از شما تشکر می کنه .االن کله اش پر باده بچه دار که شد بخواد نخواد زندگی می کن

دهانش گرفت و به سرعت از پشت میز بلند شد و به سمت کریدور دوید همایون و ژاله به هم و بعد به راد نگاه 

کردند راد لبخند زد و گفت شما صبحانه تون رو بخورید مامان چیزی نیست ژاله نگاه پر منظوری به فاطمه انداخت 

فت چای زنجبیلی می خورید خانم؟بعد از چند دقیقه صمیم پشت میز که با نگرانی به سمت کریدور رفت و گ

برگشت و ضمن عذر خواهی به فاطمه گفت یه قرص تهوع بیار فاطمه چشم خانم .. و به آشپرخانه رفت ژاله با 

لبخندی به صمیم نگاه کرد و پرسید هرروز تهوع داری ؟ صمیم که دلیل پرسش ژاله را نمی فهمید سعی کرد 

روی صورت رنگ پریده اش بنشاند نه گاهی که صبح زود بلند می شم شاید به خاطر بی خوابیه همایون لبخندی 

گفت مثل اینکه زود مزاحم بچه ها شدیم ..نه خواهش می کنم اتفاقا بد نیست به سحر خیزی عادت کنم راد به 

م لیوا ن اب و قرص را از دست همایون گفت در واقع بد نیست شبها یه کم زودتر از اینترنت برگرده خونه صمی
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فاطمه گرفت و اهسته گفت اینترنت نبودم ژاله همچنان با لبخند به صمیم نگاه می کرد حالت چشم هات هم عوض 

شده صمیم لبخند زد تازه از خواب بیدار شدم دیر هم خوابیده بودم. خوبه دیگه نمی خواد مارو خر کنی بارداری 

شد و با خجالت سرش را پایین انداخت نه ژاله خانم ..خجالت نداره که عزیزم عزیزم؟ ناگهان لبخند صمیم خشک 

اتفاقا همین االن تو راه اومدنی من داشتم به همایون می گفتم ما کی می خوایم نوه مون رو بغل کنیم صمیم نتوانست 

را روی شانه  کلمه ای جواب بدهد کف دست هایش خیس عرق شده بود راد نگاهی به صورت صمیم انداخت دستش

او گذاشت و برای اینکه صمیم را از ان وضعیت نجات دهد گفت توقعات تون رو بیارید پایین مامان فعال یه بچه برای 

بزرگ کردن داریم ..این چه حرفیه راد؟ صمیم ماشااهلل برای خودش خانمی شده اذیت نکنید دیگه از بهشت مسافر 

ا تحمل کند بلند شد و اهسته گفت ببخشید من یه کم استراحت کنم و دارید؟ صمیم که دیگر نمی توانست ان جو ر

از پله ها باال رفت....ژاله فاطمه را به گوشه ای کشید و با خوشحالی گفت راستش رو بگو فاطمه ببینم چه خبره؟ خانم 

ست. بیچاره بچه کدام است توراهی کدام است؟جنگ و بحث ها هم تمام شد هفته به هفته کلمه ای حرف بینشان نی

صمیم خانم هرچه اقا بگویند جز چشم چیزی به زبان شان شان نیست. دیشب مادر صمیم خانم زنگ زدند بازهمان 

حرف ها و گریه از این طرف همان حرف ها و قصه ها از ان طرف صمیم خانم از وقتی تلفن را قطع کرده تا خود اذان 

غم و گریه بود حتی با لب تاپ هم بازی نمی کرد سپیده می صبح هروقت من رفتم چشم هایش اشکی بود.انقدر به 

زد که می خوابیدند هرشبی که به گریه نمی گذره ما صبحش همین بساط رو داریم. خانم حالت تهوع می گیرند 

چشم ها رو هم که می بینید خمار و بیحال مال گریه است خانم اوضاع رو به خوبی که نمی رود هیچ بدتر هم می شود 

ر که این دختر خودخوری می کند مثل پرنده اسیر که به در و دیوار قفس بزندها خدا اخرش رابه خیر کند فاطمه انقد

می گم نکنه از حاملگی باشه ادم گاهی اوقات تو حاملگی این طوری بی قرار میشه . ای بابا خانم من چه می گم شما 

هم روز به روز بزرگتر می شه جدی می گی فاطمه ؟ چه می شنوید تو دل صمیم خانم جز غم و کینه نیست که ان 

شکمش روز به روز بزرگتر می شه؟راد اهسته به در زد و بعد وارد شد صمیم روی تخت نشست و اشک هایش را 

پاک کرد راد کفش های صمیم را کنار زد و لبه تخت نشست صمیم کمی عقب کشید و موهایش را که روی شانه 

تاب روی پوست لطیف گردنش می درخشید راد بلند شد و پرده ها را کشید افتات هایش ریخته بود عقب زد آف

تهوع رو تشدید می کنه صمیم بی هیچ حرفی به راد نگاه می کرد که پرده را می کشید و روی صندلی کنار میز 

ن های نشست و پاهای بلندش را روی هم انداخت .راد جین تیره و پلیور کبودی پوشیده بود مثل همیشه استی

لباسش را تازده بود و ساعدهای پررگ عضالنی اش بیرون بود . گویی هرلحظه اماده و تشنه کار هستند. صمیم از 

اینکه مثل همیشه چنین چیزهایی را در مورد راد را نمی داند دلتنگ شد. یعنی این همه زمان گذشته بود؟ هفت ماه 

ود همان جا در همان اتاق که هنوز هم مانند اتاق موقت و صمیم با تعجب از خود پرسید هفت ماه گذشت؟ گذشته ب

غریبه ای ناامن می نمود . در کنار این مرد که هنوز هم به اندازه روز اول غریبه بود و هم نبود. مردی که انجان در 

 پشت ان دیوار می خوابید نفس می کشید لب تاپ صمیم را کنترل می کرد دستور می داد منع می کرد گویی حتی

صدای نفس هایش برتمام خانه سنگینی می کرد چه طور می توانست غریبه باشد؟ چه شبهایی که صمیم صدای 

حرکتش را در اتاق بغلی پائیده و با هر صدایی ترسیده بود چه شب ها که همراه بیداری راد همراه قدم زدنش در 

صمیم معنای جزئی ترین و خفیف ترین  اتاق بیدار نشسته و گوش کرده بود ترس بود ؟ یا چیزی فراتر از ان؟

صداها را می دانست پشت میز نشست لب تاپ رو باز کرد چیزی تایپ می کنه پنجره رو باز کرد مجسمه می تراشه 

.روی تخت دراز کشید اما نخوابیده نه هنوز نخوابیده . راد غریبه ای اشنا بود مانند اشنایی که اورا از پشت دیوار بلند 
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می شناخت دیواری از غرور دیواری از بیگانگی دیواری از لجاجت های کهنه صمیم به تصویر خودشان بی روزنه ای 

در اینه بزرگی که تمام اتاق را در خود منعکس می کرد نگاه کرد. مثل همیشه مثل دو دشمن که برای مذاکره ای 

می خواست مغلوب میدان باشد از خود کوتاه با فاصله روبه روی هم نشسته اند اگر مبارزه ای در کار بود صمیم ن

پرسید چرا روی تخت خوابیدم؟ چرا حالت بیماری را داشت که اشنایی قدیمی به عیادتش امده است ؟ صمیم می 

خواست بلند شود و محکم بایستد دلش می خواست برای راد بیشتر از ژاله و اریان پور نقش بازی کند دلش نمی 

یند احساس شکست احساس ناتوانی به او دست می داد. صمیم مالفه را کنار زد و خواست راد او را در این حال بب

سعی کرد بلند شود اما هنوز کامال نایستاده بود که چشم هایش سیاهی رفت راد بازوهایش را گرفت و اورا روی 

سعی کرد  تخت نشاند استراحت کن الزم نیست بیای پائین . صمیم با کالفگی موهایش را روی کمرش انداخت و

ضعفش را مخفی کند چیزیم نیست راد صندلی را به صمیم نزدیک کرد و روی ان نشست و با لحنی مقتدر پرسید 

اتفاقی افتاده صمیم؟صمیم خسته و بی تفاوت به راد نگاه کرد چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟ من توی چهاردیواری 

حتی از جیر جیر درهاش هم خبر داری صمیم نگاهی به  هستم که هرصدایی که از تخته های کهنه اش در می اد و

لب تاپ انداخت ....تو اینترنت هم که کلمه به کلمه اش رو ضبط می کنی . دیشب با مادرت حرف زدی؟ اره نباید 

حرف می زدم ؟ اگه قرار باشه بعدش به این روز بیفتی نه نباید حرف می زدی صمیم با بی تفاوتی گفت باشه دیگه 

زنم راد کمی در اتاق قدم زد و بعد ایستاد و رو به صمیم پرسید می خوای پدر مادرت کمکت کنن که از  حرف نمی

من طالق بگیری؟ صمیم سرش را پایین انداخت و ساکت ماند صمیم سرت رو بلند کن به من نگاه کن و جواب منو 

رو تغییر نمی ده باز هم اشک بر گونه  بده . صمیم بدون اینکه به راد نگاه کند گفت خواستن و نخواستن من چیزی

هایش جاری شد من فقط ازشون خواستم که به من اجازه بدن به اون خونه برگردم. این رو نمی تونم تحمل کنم که 

حاضر نیستن منو قبول کنن مگه من با اون ها چی کار کردم؟ صمیم می دونی که دوستت دارن!هر چند به شیوه 

که تورو پیش خودشون نمی خوان فقط نمی خوان تو طالق بگیری می خوان تو چاره ای خودشون . مسئله این نیست 

جز تو خونه من موندن نداشته باشی . صمیم گویی فراموش کرده بود که با راد صحبت می کند با عصبانیت گفت مگه 

واج نمی کردم؟ وقتی چی می شه طالق بگیرم؟ راحت تر و سبک تر از این باید بپرسی مگه چی می شد اگه اصال ازد

این رو نپذیرفتن من بعید می دونم تو این مرحله اونم بعد از اینکه موفق شدن تورو مجبور به ازدواج کنن طالق رو 

بپذیرن به نظر من بی فایده است ولی باز هم اگه دوست داشته باشی می تونم ببرمت تهران برو از نزدیک باهاشون 

؟ داری کمکم می کنی که اون ها رو برای طالق گرفتن از تو راضی کنم؟ اره صحبت کن صمیم پوزخند زد یعنی چی

می دونم موفق نمی شی اخرین تالش هات رو هم بکن که دیگه اگر و شایدی برات باقی نمونه صمیم سرش را بلند 

راد می  کرد و با غرور پرسید اگه موفق شدم؟ تو طالقم می دی؟ چند لحظه سکوت صمیم تصویر خود را در چشمان

دید مردمک چشمان راد گویی حفره های سیاهی بود که صمیم را در خود می کشید ایا به راستی می خواست از 

چیزی که اورا چنین پرقدرت به سمت خود می کشید بگریزد؟ رها شود؟ یا می خواست در کنام امن ان حفره ها ارام 

راضی شون کنی طالقت می دم پاسخ راد نگذاشت گیرد؟ صدای راد رشته افکارش را گسست اره اگه موفق شدی 

صمیم بیشتر از این به ارام گرفتن در سیاهی چشمانش بیندیشد . دستش را روی قلبش گذاشت که بی وقفه می زد 

قول بده . من روی حرفم حرف دیگه ای نمی زنم الزم نیست قول بدم اما تو باید به من یه قولی بدی اگه قبول نکردن 

زندگی رو می پذیری و به این وضعیت خاتمه می دی صمیم مبهوت و ترسیده به راد نگاه کرد کدوم وبرگشتی این 

وضعیت ؟ منظورم مراسم های عزای شبانه است منظور به زور و تهدید از اتاق بیرون امدنه منظورم همین نگاهیه که 
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نه انگار همین االن چشم باز کردی االن روی من داری. مگه من چه طوری نگاه می کنم؟ ترسیده با وحشت ملتمسا

دیدی یکیک با نیات شرورانه تورو دزدیده هفت ماهه داری پیش من زندگی می کنی اگه قرار شد بعد از این هم تا 

چند سال اینجا باشی بهتره این واقعیت رو در نظر بگیری که اگه تا االن برای تو اتفاقی نیفتاده بعد از این هم نخواهد 

تو گفتی . گفتم تا وقتی اون طور که من می خوام رفتار کنی برات مشکلی پیش نمی اد االن هم همینو می افتاد . اما 

گم روشنه ؟ صمیم بغض کرده گفت نه برام روشن نیست اگه نتونستم راضی شون کنم بعد چی می شه؟ از من چی 

ن نگاه ملتمسانه وحشتزده ات رو ببینم می خوای؟ گفتم چیزی رو نمی خوام غیر از اینکه نمی خوام یه بار دیگه ای

ازادت می ذارم که بری اگه جایی برای رفتن پیدا نکردی و برگشتی مثل کسی برگرد که می خواد مدتی تو خونه 

کس دیگه ای زندگی کنه نه مثل محکومی که به زندانش بر می گرده حاال روشنه ؟صمیم اشک هایش را پاک کرد 

برگردم مثل محکومی بر می گردم که جایی غیر از زندان نداره اگه یه روز جایی برای نمی خوام بهت دروغ بگم اگه 

رفتن داشته باشم. راد مدتی با لبخند خاصی به صمیم نگاه کرد گاهی صداقت جسورانه ای دار ی که به قد و قوارت 

امیدی در چشمانش می نمی اد کوچولو خوشم اومد که راستش رو گفتی باشه با این حال می برمت صمیم که برق 

درخشید با خوشحالی پرسید کی می ریم؟ ده روز بعد تهران کاردارم می خواستم بگم یکی ا زبچه ها انجام بده ولی 

حاال خودم می رم . ده روز دیگه می برمت راد این را گفت و در مقابل نگاه متعجب و ناباورانه صمیم از اتاق بیرون 

 رفت.

 

ال و لبخند زنان از پله ها پایین رفت سالم به همگی همایون و ژاله و فاطمه و احمد با چند ساعت بعد صمیم سرح

دهان باز به صمیم نگاه کردند همایون کمی جابه جا شد و پرسید حالت خوبه دخترم؟ بله یه کم خوابیدم بهتر شدم 

ا بهت پرسید خانم وقاعا خودتونید گشنه ام فقط فاطمه غذا اماده است؟ فاطمه کمی متعجب به ژاله نگاه کرد و بعد ب

؟ سراغ غذا می گیرید ؟ صمیم دستش را روی شکمش گذاشت و با خوشحالی به سمت اشپزخانه دوید چشم خانم 

الساعه میز را می چینم راد برگشت و نگاهی به صمیم انداخت پلیور زخیم سفید رنگی پوشیده بود که او را مانند 

ابر نشان می داد سایه بنفش مالیمی زده بود که به رنگ چشمهایش بیشتر جلوه می  فرشته ای پیچیده در الیه ای از

داد اهسته کنار راد ایستاد و دستش را روی شانه او گذاشت و به ژاله گفت خسته که نشدید؟ ببخشید تنها گذاشتم 

ه راد ریخت در تون بعد خم شد روی صورت راد و با لبخند پرسید خوبی عزیزم؟ عط موهای صمیم که روی شان

سرش پیچید راد لبخند زد نه به اندازه تو بیا بشین . صمیم کنار راد نشست وبه اریان پور لبخند زد ژاله بلند شد و 

سریع گفت من برم ببینم فاطمه چی کار می کنه بعد از رفتن ژاله همایون رو به راد گفت به نظرت من هم مادرت رو 

مین قدر تغییر می کنه ؟ صمیم و راد خندیدند . صمیم دست در بازوی راد بفرستم چند ساعت بخوابه؟ اون هم ه

انداخت و گفت واقعا باید ببخشید من گاهی مثل بچه ها خوابم که به هم بریزه بد عنق می شم راد به چشمهای صمیم 

قیه وقت ها مثال االن که افتاب سفید زمستانی به ان زیبائی معصومانه ای داده بود نگاه کرد فقط گاهی مثل بچه ها؟ ب

مثل بزرگ تر ها رفتار می کنی؟ صمیم با ناامیدی گفت نمی کنم؟ راد اهسته گفت بزرگ ترها اینقدر یک دفعه ذوق 

نمی کنن همایون بلند شد و با خنده گفت مثل اینکه من هم باید برم ببینم فاطمه چی کار داره می کنه .. نه بابا بشینید 

م پچ پچ می کنید مثل اینکه من مزاحمم صمیم سریع بازوی راد را ول کرد و عقب کشید نه .. نه دیگه نشستید تنگ ه

باور کنید همایون به سادگی صمیم خندید شوخی می کنم صمیم جاندر اشپزخانه ژاله نگاهی به غذاها انداخت دیدی 

گلم بوش رو شنیده هوس  گفتم فاطمه من زن حامله رو تو یه نگاه می شناسم چی پختی؟االهی قربونش برم عروس
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کرده فاطمه با کالفگی در قابلمه را گذاشت ای بابا خانم من که از گفتن خسته شدم از این خبرها نیست . تواصال 

اطالعات غلط می دی چی شد تو که می گفتی خیلی ناراحته دیشب تا صبح گریه کرده؟ حاال دیدی ویار سر صبح 

 دفعه هر خانم است سرخاب بینید می شما انکه ته نشسته کنار شوهرشبود؟ نگاهش کن چه طوری لپاش گل انداخ

 سنگین خوابت باال رفته سنت فاطمه دانی نمی هیچی تواصال.  نباشه پریده روش و رنگ که زند می خانم ایید می شما

فعه شگون د هر فاطمه بده خو خبرهای کم یک هم تو خب.  شی نمی دار خبر تو خوابند می هم پیش حتما اینها شده

بد می زنی. اها خانم فاطمه خفه شد ببینم حاال که فاطمه خفه شد این دختر چند ماه دیگه نوه بغل شما می ده یا نه 

؟بعد از ناهار همایون و ژاله برای استراحت به اتاق خود رففتند صمیم روی لب تاپش خم شده بود و با هیجان 

گاه می کرد مواظب باش االن میوفتی تو یاهو لبخندی سرسری روی مشغول تایپ کردن بود راد با لبخند به صمیم ن

لبان صمیم نشست و دوباره در مانیتور غرق شد چقدر برای راد تماشای خوشحالی این دختربچه لذت بخش بود 

وقتی چنین کودکانه امیدوار می شد چنین کودکانه با یک امید بعید رنج هایش را فراموش می کردصمیم که متوجه 

ه طوالنی راد شده بود ان را به سوظن تعبیر کرد و مظلومانه گفت دارم برای نسیم اف می ذارم راد لبخند زد نگا

اشکالی نداره من که چیزی نگفتم صمیم ناگهان با هیجان گفت نسیم اومد وبا سرعت بیشتری مشغول تایپ کردن 

را به حروفی که نسیم کیلومترها دورتر شد بعد از چند لحظه اشک بر گونه هایش جاری شد صمیم چشمان خیسش 

تایپ می کرد دوخته بود خواهر کوچولوی من چقدر باهات حرف دارم با این کیبورد کوفتی که نمی شه حرف زاد 

راد با صدایی جدی پرسید اتفاق بدی افتاده ؟ صمیم همین طور که به صفحه لب تاپ نگاه می کرد نه دلم برای نسیم 

گفت و برای نسیم تایپ کرد نسیم دعا کن بتونم بابا رو راضی کنم اگه بابا راضی بشه راد از تنگ شده صمیم این را 

حرفش برنمی گرده می دونم . چی شد که راد ناگهان صفحه خاموش شد صمیم با تعجب به لب تاپ نگاه کرد چی 

خه منکه کاریش نکردم شد؟ لب تاپ هرچند دستگاهی بسیار هوشمنده نمی تونه جوابت رو بده خانم کوچولو . ا

یکدفعه خاموش کرد خب تو هم دوباره روشنش کن صمیم با نارحتی دگمه پاور را زد و منتظر ایستاد نمی ره تو 

ویندوز صفحه سیاه یا توی داسه؟ توی داسه راد اوراقی را که مشغول مطالعه ان ها بود کنار گذاشت و از پشت میز 

م با ناراحتی کنار کشید من کاریش نکردم . احتماال ویروس گرفته لب تاپی بلند شد بذار ببینم چی کارش کردی صمی

که بره تو کوچه ها اینترنت بازی کنه این طوری می شه دیگه اخرش از بچه های بد ویروس می گیره صمیم انقدر 

کردن  نگران لب تاپ بود که حتی به جواب دادن فکر هم نمی کرد می تونی درستش کنی ؟ راد که مشغول تایپ

فرمان های مختلفی در داس بود گفت اره یه ویروس کش بی اون سی دی هات بود برو اونو بیار. این که نمی ره تو 

ویندوز .. تو بیار من می برمش صمیم می خواست بلند شود که با دیدن احمد گفت احمد اقا اون جعبه سی دیه منو 

و گفت دوتایی بازی می کنید اقا؟ نه احمد خراب شده می اری چند دقیقه بعد احمد جعبه سی دی به دست امد 

درستش می کنم ..اها من با خودم گفتم اقا بازی نمی کنند صمیم با عصبانیت گفت منم بازی نمی کنم احمد .می دونم 

شما هی چپ می کنید.بعد از ده دقیقه راد لب تاپ را ری استارت کرد و گفت بذار نرم افزار کامال سیستمت رو 

کنه و بلند شد تا بر سر اوراقش برگردد اما صمیم دستش را گرفت راد ..راد برگشت و به صمیم نگاه کرد مژه اسکن 

های خیسه قهوه ایش به هم چسبیده بود و چشمان خیس از اشکش می درخشید صمیم با بغض گفت ممنونم. راد 

ایتی نرو صمیم لبخند زد و قطره اشکی اهسته موهای صمیم را نوازش کرد خواهش می کنم از این به بعد توی هر س

روی دست راد چکید اینو نمی گم منظورم راد اشک های صمیم را از گونه اش پاک کرد و بدون اینکه حرفی بزند از 

کنار صمیم رفت.جسم بی جان مجسمه گاه با نوازش انگشتان گاه با ضربه ها و فشار پنجه ای که گویی از دردی 
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ت باور کردنی نبود انگشتانی که می توانست چنین با ظرافت تارهای مو را از هم جدا منقبض می شد شکل می گرف

کند و شکل دهد می تواند با یک فشار پردرد حفره چشمی را ایجاد کند. راد می توانست در خلق موجودی که زیر 

م هایی که گویی دست داشت خود و همه دردهایش را فراموش کند می توانست دردهایش را در ان بریزد درد زخ

هرگز التیام پذیر نبودند. زخم هایی از تنهایی عمیق و پرناشدنی او زخم هایی از حفره های تاریکی از گذشته که 

گویی تمام زندگی تمام لبخندها و تمام احساس های راد را در خود می مکید و می کشت و او را به معمای مرموز و 

د. صدای ساناز وقتی که دستان راد را درمیان دستان لطیفش می گرفت و حل ناشدنی در نگاه دیگران تبدیل می کر

چشمانش را به نگاه سیاه او می دوخت و می گفت می دونم دوستم نداری راد اما من نمی تونم دوستت نداشته باشم 

بگشم  من غیر از تو نمی تونم به کسی نگاه کنم دست های کسی رو توی دستم بگیرم من بدون تو نمی تونم نفس

هرچند که می دونم بودن و نبودن من برای تو فرقی نمی کنه این صدا مثل وردی نحس در سرش می پیچید و 

دستانش را از نفرت منقبض می کرد راد به ان چشم ها نگاه کرده بود به دستان کوچک ساناز که می لرزید و به 

کرده بود و ترحم کرده بود گریه نکن با ماهم  صدایی که ملتمسانه می گفت من بدون تو نمی تونم زندگی کنم گوش

ازدواج می کنیم وبا لبخندی دلسوزانه خوشحالی ساناز را تماشا کرده بود. چه طور ممکن بود؟ چه طور ممکن بود 

دختری تا این حد مظلوم تا این حد ضعیف تا این حد عاشق چه طور می توانست خیانت کند؟ راد این را فقط یکبار از 

ده بود و گویی پس از ان صدایی را که این را می پرسید دردرونش خفه کرد کشت. و مردی را که می خود پرسی

توانست با دلسوزی بر غم های دیگران نگاه کند و مردی را که برای شادی دیگری می توانست خود را فدا کند و 

ز ترحم نکرد و بی تفاوت و مردی که می توانست ترحم کند برای همیشه در درونش کشت و راد پس از ان هرگ

سرد به قلبی که منجمد می شد سنگ می شد نگاه کرد و با قلبی از سنگ و لبخندی سرد و بی روح به انسان ها به این 

جهان نگاه کرد و شبها نگاه سنگی و بی احساسش را به روی بی معنای این جهان بست و به خواب رفت و روزها 

 هستند شما منتظر شام برای اقا ا در ضربه ها زنده کنند و به ان ها جان بدهند .دستانش را رها کرد تا خشم خود ر

 برای انتظار از بود ها مدت که فاطمه. داد ادامه کارش به خاموش بردارد مجسمه چشمان از چشم اینکه بدون راد

رد و بایک فشار زیاد ک نوازش را صمیم مجسمه موهای کشید عقب کمی رفتراد و گفت بود شده ناامید جوابی شنیدن

و ظریف طرح چشم ها را برجسته تر کرد . چشمان محزون و زیبای مجسمه لحظه به لحظه به نگاه مغروز و غمزده 

صمیم نزدیکتر می شد.چی کار می کنی تو اخه تو اون اتاق ؟ عروس گلم توخونه تنها می مونه صمیم لبخند زد و 

ی گوشت را با کارد برید و گفت منظورش اینه که تنهائی رو به بودن با گفت نه من تنهائی رو دوست دارم راد تکه ا

راد ترجیح می دم صمیم نگاه پرمهری به راد انداخت منظورم اینکه نمی خوام مزاحمت بشم از اینکه کاری رو که 

که منو دوست داری انجام می دی لذت می برم . راد موهای صمیم را نوازش کرد مرسی عزیزم تو تنها کسی هستی 

درک می کنی ژاله با دلخوری گفت دست شما درد نکنه اقای اریان پور یعنی ما شما رو درک نمی کردیم؟ همایون 

گفت همینه دیگه عزیزم از قدیم گفتن نو که می اد به بازار...راد خندید بابا شر به پا نکن و بعد رو به مادرش گفت 

از من نپرسیده اخه تو توی اون اتاق چی کار می کنی؟ فاطمه لیوان راد باور کنید مامان تو این هفت ماه صمیم یک بار 

را پر کرد و گفت خب برای اینکه صمیم خانم اصال با شما حرف نمی زنند اقا. اما تا چشمش به چشمان راد فاتاد 

زخانه می دستپاچه و مضطرب گفت من برم دسر رو اماده کنم راد نگاهی به فاطمه انداخت که تقریبا به سمت اشپ

دوید اخر هم نتونستیم به این خدمتکارها یاد بدیم موقع غذا دورو بر میز نپلکن و توی هر حرفی دخالت نکنن 

همایون گفت این فقط مشکل خانواده ما نیست خدمتکارها که سرگرمی دیگه ای غیر از فضولی کردن تو زندگی 
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برای ماست مالی کردن مناسب دید نگاه عاشقانه ای به صاحب خونه ها ندارن تا بوده همین بوده صمیم که فرصت را 

راد انداخت و گفت من و راد هم به همین دلیل ترجیح می دیم تا حد امکان جلوی خدمتکارها صحبت نکنیم فکر کنم 

به نظر فاطمه خانم و احمد اقا ما همیشه با هم قهریم چون از ما بزرگتر هستند شرایط بدتر هم می شه گاهی وقاعا 

یحت ها و اظهار نظرهاشون ازار دهنده است ژاله با تعجب گفت شما واقعا اراده آهنین دارین من و همایون هم نص

اوائل ازدواج مون تصمیم گرفته بودیم زندگی خصوصی مون رو برای خودمون نگه داریم ولی عمال اونقدر ناموفق 

ه می گم خدمتکاریه خونه گاهی از نزدیک ترین بودیم که بعد از مدتی کال تصمیم مون رو فراموش کردیم من همیش

کس ادم هم به ادم نزدیک تره من اتفاقا فاطمه رو دوست دارم زنه خوبیه همایون خندید چون احتماال داره گوش می 

کنه غیبتش نمی شه ولی یه کم زیادی کنجکاوه فاطمه از کنار در اشپزخانه گفت دست شما درد نکنه اقا من کی 

وگوش کردم؟ همه خندیدند.بعد از شام همگی کنار شومینه نشستند و به زمین سفیدی که پشت حرف های شما ر

شیشه ها گسترده بود چشم دوختند ژاله نوشیدنیش را مزه مزه کرد و گفت سکوت وهم اوری داره ادم فکر می کنه 

غرق شده بود گفت از  توی یه سیاره دیگه است صمیم همین طور که در تماشای سفیدی بی انتهای پشت شیشه ها

نظر من این ویال واقعا یه سیاره دیگه است. انگار افسون تاریکی داره وارد اینجا که می شی همه چیز فرق می کنه ادم 

از این می ترسه یه بار دیگه هیچ وقت پاش به دنیای واقعی نرسه ادم احساس می کنه قرن ها با زندگی قبلیش فاصله 

ده و یه بار دیگه با سرنوشت شومی به دنیا اومده ژاله با تعجب پرسید سرنوشت شوم؟ داره ادم احساس می کنه مر

صمیم که با صدای ژاله به خود امده بود چشمان مخزونش را از پنجره ها گرفت و در حالی که بازوی راد را دردست 

اشند. ادم وقتی کنار کسیه که می گرفت لبخند زنان گفت البته برای کسانی که از زیبائی و گرمی با هم بدون بهره ب

دوستش داره جادوی زیبای این با هم بودن می تونه هر جادوی شومی رو باطل کنه این که یه مسئله جداست راد 

برگشت و به چهره زیبای صمیم در نور شعله اتش نگاه کرد اخر قصه باالخره چی شد ؟ جادوی با هم بودن می تونه 

ا نه ؟ صمیم نمی توانست نگاهش را از چشمان گیرای راد بگیرد اخره قصه اخره جادوی شوم اینجا رو باطل کنه ی

قصه معلوم می شه راد به اهستگی موهای صمیم را از روی بازویش کنارزد البته اگه جادوی باهم بودن وجود داشته 

نجکاو به صمیم و راد باشه . بعضی جادوها سال ها وجود دارن اما سال ها بعد کشف می شن همایون و ژاله ساکت و ک

نگاه می کردند و صمیم و راد وانمود می کردند که حضور ان ها را فراموش کرده اند راد گونه صمیم را نوازش کرد و 

در حالی که به لبخند زیبایش خیره شده بود گفت و بعضی جادوها در یک لحظه تو اعماق یه نگاه .... ژاله با رضایت 

ردو آهسته بلند شدند و صمیم و راد را ترک کردند و از پله ها باال رفتند . همایون قبل اشاره ای به همایون کرد و ه

از اینکه وارد اتاق شود از باالی پله ها نگاهی به ان ها انداخت که در نی نی چشمان هم غرق می شدند. گویی جسم 

ادی در چشمانش همایون را به شان انجا بود و روح شان را از سرزمین دوردست عشق می ربودند ژاله با برق ش

داخل اتاق کشید.با صدای بسته شدن در گویی جادویی ناگهان باطل شد صمیم بازوی راد را رها کرد و اهسته عقب 

کشید باز هم نقاب سرد و بی تفاوت روی چهره اش نشست راد گفت بازیگر خوبی هستی کوچولو حیف نیست با این 

لبخند مغروری روی لبان صمیم نشست همچنین بازی شما هم تحسین بر  همه استعداد می خواستی معمار بشی؟

انگیز بود ...پس هر دو می پذیریم که بازی بود؟ چه چیز دیگه ای می تونست باشه؟ زندگی ما جز بازیه؟ راد بلند 

یم.فاطمه پناه شد و دستش را به سمت صمیم دراز کرد البته نیست و متاسفانه ما فعال مجبوریم این بازی رو ادامه بد

گرفته پشت دیوار اشپزخانه به صمیم و راد که دست در دست هم از پله ها باال می رفتند نگاه می کرد و با خود می 

گفت نوه رو به خواب ببینی ژاله خانم شرط می بندم امشب هم اقا روی کاناپه کنار تخت می خوابند بعد هم بنشینید 
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ی صمیم در نور صبح زمستانی مانند گلبرگ های زیبایی می درخشید لبخند بگید فاطمه ساده است.سالم پوست زیبا

زد و همین طور که روی تخت خوابیده بود سرش را به عقب چرخاند و نگاهی به پنجره سفید از برف انداخت که راد 

ن داشت پرده اش کنارزده بود. راد پرسیدبیدارت کردم؟ صدای راد مانند صدایی تنها در کوهستانی پربرف طنی

بیدار بودم هنوز برف می اد؟ راد باصدای سرد و غمگین گفت نه اومده و نشسته صمیم به قامت بلند راد نگاه کرد که 

روبه پنجره ایستاده بود و با چشمان سیاهش سفیدی بی انتهای سرزمین برفی را می کاوید ایادیگر هرگز هیچ صبحی 

ارامش نخواهد گشود؟ صمیم با صدایی غمگین گفت امروز ژاله چشمانش را به صدای راد و به روی چهره سرد و 

خانم اینا میرن؟ راد به صمیم نگاه کرد از رفتن شون ناراحتی؟ صمیم روی تخت نشست و به پنجره نگاه کرد نه برف 

دلگیرم می کنه راد دستش را به سمت صمیم گرفت و گفت بیا یه چیزی نشونت بدم صمیم دستش را در دست راد 

ت و از تخت پائین امد و پابرهنه کنار راد ایستاد راد دستش را دور گردن صمیم انداخت و گنجشک کوچک و گذاش

تنهایی را به صمیم نشان داد اون گنجشک رو می بینی؟ از نزدیک که نگاه کنی رد پای خیلی ظریف و قشنگی روی 

اینکه لبخندی بزند گفت اره باید یاد  برف می ذاره صمیم سه شاخه خط روی پنجره کشید این شکلی ؟ راد بدون

بگیری بعد از هر طوفان برفی توی زندگیت حتی اگه پاهای کوچک و ضعیفی داره بلند شی و به زندگیت ادامه بدی 

حتی اگه تنها و گرسنه و سرما زده باشی باز هم باید بلند شی و ادامه بدی اون وقت بعد از سال ها وقتی بر می گردی 

گاه می کنی می بینی رد پای قشنگی روی زندگی به جا گذاشتی اگه زندگیت سرما زده و تو کوچیک و و به زندگیت ن

ضعیف بوده باشی میبینی همه این ها حتی ردپای تورو قشنگ تر هم کرده یاد گرفتی کوچولو؟ اما بعضی از 

یم . صمیم همچنان که به گنجشکهای تنها و کوچولو تو زمستون می میرن من و نسیم تو با غچه خاکشون می کرد

حرکت گنجشک و خط باریک و بریده بریده ای که پشت سرش به جای می گذاشت نگاه می کردلبخند محوی روی 

لبانش نشست چرا به من می گی کوچولو؟ به نظرت خیلی بچه ام؟ راد هم نگاهش را به گنجشک دوخته بود به نظرم 

ون جوجو نگاه می کنی یه قاشق بدمزه دارو رو بذارم تو دهنت.ان نی نی هستی حتی ممکنه همین طور که داری به ا

ها بعد از صبحانه ژاله و همایون را بیرون ساختمان بدرقه کردند به سمت خانه بر گشتند راد رو به احمد گفت برای 

ا حاال من یه اسب اماده کن و بعد رو به صمیم اضافه کرد با اسب روی برف تمیز خط انداختن لذت خاصی داره ت

تجربه کردی؟ نه می تونم منم بیام؟ ببخشید یه کلمه رو جا انداختم با اسب تنهایی روی برف تمیز خط انداختن لذت 

خاصی داره صمیم رنجشش را پشت لبخندی از غرور پنهان کرد خواهش می کنم خوشحال می شم اگه اون خطی رو 

بازگشت ادامه بدین راد بر پشت اسب نشست و با لبخندی که تنهایی روی برف تمیز می اندازید تا بی نهایت و بی 

که هیچ گاه از ذهن صمیم محو نشد گفت یعنی داری می گی بری که برنگردی صمیم برگشت و میخواست مسیر 

ساختمان را در پیش بگیرد که راد گفت کسی چه می دونه ؟ شاید یه روز رفتم و برنگشتم صمیم به راد نگاه کرد و 

گفت راد همچنان می خندید اما امروز بر می گردم دقایقی بعد راد در خط سفید افق گم شد.صمیم بازهم چیزی ن

خاموش و بی حرف پشت پنجره های بزرگ سالن ایستاده بود و به برف نگاه می کرد. احمد با نگرانی گفت ناهارتان 

ید؟ بله خانم زیاد رفته اند صمیم بدون را نمی خورید خانم؟ معموال توبرف تنها بیرون می رفت احمد؟ اقا را می گوی

اینکه چشم از پنجره بردارد پرسید دیر نکرده؟ کارهای اقا که دیر و زود نداره خانم!دیدید به ساعتی امد دیدید به 

روزی نیامد . ممکنه اتفاقی براش افتاده باشه؟ اسب به زمین نزده باشدش؟ من که عالم غیب نیستم خانم از کجا 

جسارت نباشه خانم مگر خودتان نگفتید بری که برنگردی؟ ولی اونم گفت بر می گردم.آها یه نکته را بدانم؟ تازه 

من به شما بگویم اگر اقا گفته است بر می گردم برمی گردد!اگر اسمان به زمین برسد ان ها را از هم می کند و بر 
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تونیم بگیم برگشت ! احمد با خوشحالی به  می گردد! راد در سالن را باز کرد و در ادامه حرف احمد گفت حتی می

استقبال راد رفت و گفت صمیم خانم نگران شما بودند اقا . صمیم با عصبانیت به احمد نگاه کرد من نگران کسی 

نبودم!احمد بی توجه به صمیم رو به راد گفت نگران بودند اقا حتی تا به این ساعت ناهار هم نخوردند راد به صمیم 

د نگران بوده که نکنه بر گردم. احمد سر به سرش نذار صمیم روی خود را به سمت پنجره برگرداند و نگاه کرد الب

گفت نگران بودم که اگر اتفاقی برات بیفته نمی تونیم ده روز بعد بریم تهران احمد که دست بردار نبود گفت حاال به 

پاچکی گفت کی نگران بودید خانم؟ حتی من همه هر حال نگران بودید دیگه راد با قاطعیت گفت احمد !احمد با دست

اش می گفتم نکند برای آقای اتفاقی افتاده باشد دیر نکرده اند؟ شما همه اش جواب می دادید اصال به من چه ؟ مگه 

 من علم غیب دارم؟

 

نگاه می کرد همچنان می بارد این ابر سیاه و ساکت و خاموش راد پشت پنجره ایستاده بود و به بارش یکریز برف 

صمیم سرش را از روی مانیتور لب تاپ بلند گرفت با من بودی؟ راد بدون اینکه به صمیم نگاه کند گفت نه صمیم 

درب لب تاپ را بست و اهسته گفت این صدای برفه؟ راد بازهم بدون اینکه برگردد گفت اره صمیم با اضطراب 

ترسی؟ صمیم سعی کرد با بی تفاوتی بگوید نمی ترسم راد  نگاهی به پنجره ها انداخت چراقطع نمی شه؟ از چی می

برگشت و نگاه نافذش را به چشمان صمیم دوخت صمیم زانوهایش را در بغلش جمع کرد و نگاهش را از چشمان 

راد دزدید همین که راد برگشت به تصویر او در شیشه های سیاه نگاه کرد و گفت می ترسم زیر بارش برف مدفون 

خوابم و همین طور یک ریز برف می اد می ترسم منو تو خواب اروم و الیه الیه دفن کنه و صبح هیچ شم وقتی می 

کس نتونه اثری از من پیدا کنه . می تونی اینجا بخوابی من تا صبح بیدارم قبل از دفن شدن بیدارت می کنم و تورو از 

چرا مسخره ام نمی کنی؟ راد به طرف صمیم امد اینجا میبرم. صمیم لبخند زد چرا نمی گی این فکرها مسخره است؟ 

کتش را روی او انداخت و گفت بخواب نباید ترس ها و رویاهای بچه هارو مسخره کرد صمیم روی مبل دراز کشید و 

گفت یه روز بهت ثابت می کنم من بچه نیستم راد کتش را روی صمیم مرتب کرد باشه کوچولو شب به خیرصمیم 

به او ورو به بارش یکریز برف ایستاده بود نگاه کرد تا اینکه جادوی خواب به ارامی چشمانش  مدتها به راد که پشت

را ربود.صمیم صبح چشمانش را به روی پنجره خالی سفید از برف گشود. مدتی نگاه ابیش را به زمستانی که پایان 

بازوهایش بود نزدیک کشید و بو  ناپذیر می نمود دوخت و با خود زمزمه کرد یه صبح برفی دیگه کتی را که روی

کرد. تمام شب بوی راد در سرش پیچیده بود احساس کرد تمام شب خواب راد را می دیده است. سعی کرد به یاد 

بیاورد اما گویی صحنه های گنگ و اشفته در یک لحظه از مقابل چشمانش می گریختند. فاطمه همین که صمیم را 

صبحانه و گفت خانم چرا اینجا خوابیدید؟ صمیم خسته از خواب های طوالنی بیدار دید شروع کرد به چیدن میز 

خسته از بارش یکریز برف خسته از بهار زمستانی زندگیش بلند شد و نگاهی به کت راد انداخت اقا کجاست؟ اقا 

ند خانم؟ روشنایی صبح به خواب رفتند هنوز بیدار نشدندصمیم لبخند زد پس سر قولش واستاد. کجا واستاده بود

هیچی فاطمه با تو نبودم فاطمه با غرور خاصی گفت من که خودم می دانم تا صبح باال سر شما بیدار بودند تو که 

اینقدر جاسوسی ات قویه چرا از من می پرسی؟ فاطمه همین طور که برای صمیم چای می ریخت گفت می خواستم 

مغموم به بخار خوش طرح چای که از فنجان بلند می شد کرد ببینم شما خودتان به من می گویید یانه . صمیم نگاهی 

و چیزی نگفت.بعد از ظهر کدر و غمگین زمستانی می رفت که به شب سیاه و خاموش دیگری بپیوندد. صمیم روی 

تخت دراز کشیده بود و به سقف سفید بلند اتاق خیره شده بود. دوست داشت چشمانش را ببندد و سقف پر نقش و 
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را تصور کند . دوست داشت می توانست مثل ان روزها پرامید و روشن به اینده نگاه کند. دوست داشت  ابی اتاقش

بازهم شب ها روز خوش و ارام دیگر را با خود مرور کند و بی دغدغه و پر امید چشمانش را بر هم بگذارد . کاش 

مثل گذشته ها قلبی خالی از درد و کوچک  می توانست قلبش را از تمام این بغض ها و دردها و ترس ها بشوید. کاش

قلبی بی زخم در سینه اش می تپید. لبخند تلخی روی لبانش نشست ساده بودم . چه راحت چندین پنداشته بود که 

تمام یک عمر می تواند ان قدر ارام و زیبا بگذرد؟ چه کودکانه فرداها را در ذهن خود امتداد زیبائی از امروزها نقاشی 

صمیم بغض خود را فرو خورد همه چیز ارامش قبل از طوفان بود صمیم غمگین و ناامید از خود پرسید و کرده بود 

بعد از این؟ با خود پوزخند زد زندگی و آدم هایش را شناخت بعد از این دیگه هیچ چیز نمی تونه منو شوکه کنه اما 

ان بار با خوبی ها یا زشتی هایش شوکه کند.در هنوز نمی دانست که زندگی با نقوش هزار رنگش می تواند اورا هزار

همین لحظه فاطمه سراسیمه و پر ذوق درب اتاق را گشود و خندان گفت مهمان دارید خانم. صمیم مبهوت به فاطمه 

نگاه کرد ژاله خانم اینا برگشتن؟ نه خانم انها نیستند . پس کیه؟ نمی گویم خانم خودتان ببینید صمیم با کالفگی از 

خت بلند شد اذیت می کنی ها فاطمه خانم این روزها به راد بگید پائین مهمان داریم می گویم خانم شما بیایید روی ت

صمیم جلوی اینه دستی به موهایش کشید و از اتاق بیرون رفت اما باالی پله ها ناگهان خشکش زد لحظه ای بعد 

غوش نسیم انداخت . دو خواهر دقایقی طوالنی در اغوش مانند پرنده ای سبک بال از پله ها سرازیر شد و خود را به آ

هم گریستند.بعد از مدتی نسیم صورت صمیم را در دستانش گرفت و اشک هایش را پاک کرد عزیز دلم گریه نکن 

نمی خوام چشمات رو اشکی ببینم خواهر کوچولوی من . اما صمیم دوباره خود را در اغوشش انداخت نسیم فرشید 

د و گفت ما هم هستیم. صمیم همین طور که خود را به سینه نسیم می فشرد لبخند زد و گفت خوش تک سرفه ای کر

اومدی فرشید ..فرشید نگاهی به اطراف انداخت و پرسید مرسی شاداماد کجاست؟ با این حرف فرشید صمیم عقب 

نسیم دست کشید و در حالی که کشید و با نگرانی به اتاق راد نگاه کرد. نگران عکس العمل راد بود اما به صورت 

نمی توانست نگاهش را از نگاه مهربان نسیم بگیرد پرسید چه طوری اینجا رو پیدا کردید؟ نسیم با تعجب گفت راد 

دعوت مون کرد نمی دونستی؟ صمیم از تعجب خشکش زده بود که راد از داخل کریدور بیرون امد و گفت نه نمی 

زیپش کنم خوش اومدید. راد و فرشید با هم دست می دادند اما صمیم دونست می خواستم به قول احمد سور

همچنان متعجب و در حیرت به راد نگاه می کرد فرشید با خنده گفت ظاهرا زیادی سورزیپ شد راد گفت بفرمائید 

های بنشینید صمیم روسری و پالتوی نسیم را به دست فاطمه داد و با هم روی مبلی نشستند . نسیم با دلسوزی مو

صمیم را نوازش کرد الغر شدی لبخند غمگینی روی لبان صمیم نشست و اهسته گفت زیاد خوش نمی گذره نسیم 

نگاهی به راد انداخت که مشغول صبحت با فرشید صمیم نگاه نسیم را تعقیب کرد تا اینکه نگاهش با نگاه راد تالقی 

یم هزاران حرف بود تشکر می کرد می پرسید چرا؟ و کرد. صمیم و راد لحظاتی به هم خیره شدند گویی در نگاه صم

بیشتر از همه متعجب نگاه می کرد ایا واقعا راد را می شناخت ؟صمیم لبخند مهربانی زد و از نسیم پرسید راحت 

اومدی؟ نسیم به فرشید نگاه کرد و گفت راستش نه زیاد خیلی وقت بود سوار اسب نشده بودم چه قدر برف بیرون 

ه پنجره ها نگاه کرد اره انگار زمستون تموم شدنی نیست . تموم می شه صمیم انقدر بچه نیستی که هست صمیم ب

ندونی هر زمستونی تموم می شه خواهر کوچولوی من . صمیم با لبخند گرمی دستان نسیم را در دست گرفت این ها 

فشرد نمی دونی چه قدر نگرانت مهم نیست باورم نمی شه تو اینجایی نسیم . نسیم دستان خواهرش را در دست 

بودم راد بلند شد و رو به فرشید گفت فکر کنم خانم ها می خوان از ما غیبت کنن باید یه سرگرمی برای خودمون 

پیدا کنیم. صمیم با اعتراض گفت من نمی فهمم جرا صحبت خانم ها غیبته و صحبت اقایون بحث و تبادل نظر؟ باز 
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وقتی مهمون می اد چه اتفاقی می افته؟ راد در حالی که به صمیم نگاه می کرد گفت مهمون اومد؟ نسیم پرسید مگه 

خانم کوچولو پر و بالش باز می شه دم در می اره فرشید گفت این طوری که شما می گید یعنی تبدیل به دایناسور 

ا در چهره صمیم دید و همین پرنده می شه دیگه ؟ همگی خندیدند راد برای اولین بار بعد از ماه ها خنده ای واقعی ر

طور که به صمیم نگاه می کرد گفت نه جوجه است هنوز . اهان پس تبدیل به جوجه دایناسور می شه صمیم به 

چشمان راد خیره شد و گفت جوجه دایناسورها زود بزرگ می شن . باید دید.راد ناراحت نمی شه من اینجا بخوابم؟ 

ت و لبخند زد نترس جای اونو اشغال نکردی . خب خیالم راحت شد حاضرم صمیم لباس خوابی را به طرف نسیم گرف

با هرکسی رقابت کنم غیر از راد.بعد از چند دقیقه دو خواهر روی تخت نشستند و مثل گذشته ها بین بالش ها و 

چرا  مالفه ها جای راحتی برای خوددست و پا کردند نسیم گفت پس اینجا نمی خوابه؟ من نمی فهمم این موضوع

اونقدر برای همه اهمیت داره؟ اختیار دارید این مسئله از اهم مسائل می باشند اگه تا حاالهم چیزی نپرسیدم برای 

این بود که می دونستم مکالمات چت رو کنترل می کنه وگرنه داشتم از فضولی می مردم. راد که زنگ زد فکر کردم 

صمیم فریاد زد نسیم خیلی بی تربیتی . هاله ای از غم چهره  اساسی با هم اشتی کردین می خواد حسابی تشکر کنه

صمیم را فرا گرفت و لبخندش محو شد ول کن این حرف ها رو از تهران چه خبر؟اول بگو چی شد که راد راضی شد 

طالقت بده؟ چی شد که زنگ زد مارو دعوت کرد؟ صمیم سرش را روی پای نسیم گذاشت و به چهره مهربن نسیم 

راد یه نوع موجود ناشناخته است من هم دقیقا نمی دونم چی شد ولی چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که اگه من  نگاه کرد

بتونم بابا رو راضی کنم اون وقت...نسیم در حالی که موهای صمیم را نوازش می کرد گفت صمیم نمی خواستم بهت 

بطمون رو قطع کنه ولی ...ولی چی؟ بابا خیلی بگم می گفتم شاید شرایط رو بدتر کنه یا باعث بشه راد کامال را

پشیمونه صمیم ...صمیم نشست و در حالی که برق امید در چشمانش می درخشید نگاهش را به لب های نسیم دوخت 

چی گفته بهت؟ چیز خاصی نگفته ولی خیلی ناراحته حتی تمام این مدت نتونسته بهت زنگ بزنه می گه روش رو 

نم هردفعه مامان رو مجبور می کنه که زنگ بزنه لب هاش رو چاقو از هم باز نمی کنه ندارم که باهاش حرف بز

صمیم همه اش تو خودشه اصال حرف نمی زنه...اشکی روی گونه صمیم لغزید چقدر دیر ؟ مگه نمی گی راد هم راضی 

هست به هیچ چیز  شده طالقت بده ؟ برو باهاش صحبت کن دوباره بر می گردی به همون خونه اتاقت همون طوری

دست نزدن شاید همه چیز دست به دست هم بدن و ....صمیم با بغض حرف نسیم را قطع کرد و من بعنوان یه زن 

بیوه تو نوزده سالگی با کمال افتخار و سربلندی برگردم خونه . نسیم با تعجب پرسید مگه این رو نمی خواستی؟ 

خوام. نسیم چانه صمیم را گرفت به من نگاه کن صمیم تو واقعا می  صمیم اه بلندی کشید و به زمین خیره شد چرا می

خوای از راد جدا بشی؟ صمیم لبخند زد معلومه که می خوام کدوم زندانی نمیخواد از زندانش نجات پیدا کنه ؟ امروز 

ی چشم وقتی به هم نگاه می کردید چیزی توی چشم هات دیدم صمیم پشت سر هم پلک زد بذار ببینم نه چیزی تو

های من فرو نرفته . نسیم بوسیدش االهی من قربون اون چشم های قشنگت برم حاال دیگه منو گول می زنی؟ نه باور 

کن برای چی باید مخفی کنم؟ من فقط از اینکه یکدفعه تورو پایین دیدم خیلی تعجب کردم اصال انتظارش را نداشتم 

ید از راد تشکر کنم یعنی االن هم نمی دونم خب من بعدش ..بعدش چی؟ خب بعدش نمی دونستم چه طوری با

...حاال چرا اینقدر تند تند حرف می زنی؟ صمیم لیوانی اب خورد خب تو یه طوری نگاه می کنی ادم هول می شه. 

نسیم سر صمیم را روی پاهایش گذاشت می تونی تصور کنی اگه این طوری با راد اشنا نمی شدی اگه مجبور نمی 

زدواج کنی اونوقت چه احساسی نسبت بهش داشتی ؟ نه نمی تونم تصور کنم از اولش با هزار و یکی شدی با راد ا

اتفاق بد شروع شد شاید اگه تو یه شرایط دیگه اشنا می شدیم خیلی چیزها تغییر می کرد اما حاال دیگه بعد از این 
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چیزی بگوید که صمیم پرسید مامان چی همه بدی چیز خبی بین ما نمی تونه وجود داشته باشه . نسیم می خواست 

میگه ؟ اونم ناراحته؟ خب اره معلومه که ناراحته اما ...صمیم با بغض گفت اما ناراحت نیست..مگه می شه ناراحت 

نباشه؟ ولی موافق نیست که تو طالق بگیری . مادر بزرگ رو که اصال نمی پرسم می تونم حدس بزنم. عزیزم بی خود 

کنی مهم باباست اگه اون راضی بشه طالق بگیری بقیه اش دیگه مهم نیست. صمیم در حالی  خودت رو ناراحت می

که به پنجره خیره شده بود گفت راد به من می گه استعداد بازیگری داری حیفه که معماری بخونی. چرا ؟ اخه ما جلو 

تنها بازیگرهایی می تونن خوب بازی کنن ژاله خانم اینا فیلم بازی می کنیم اونا فکر می کنن ما با هم خوبیم . میگن 

که نقش شون را واقعا احساس کنن . و بازیگرهایی که واقعا خوب بازی نکردن نقش شون براشون گرون تموم می 

شه. نسیم همچنان که به موهای صمیم دست می کشید پرسید چه طور مگه ؟ بی ختیار اشک بر چهره صمیم جاری 

کاری با من نداشته باشه باید هرچی می گه من گوش کنم. نسیم با وحشت به صمیم  شد راد به من گفت برای اینکه

نگاه کرد واقعا همین رو گفت؟ یعنی تورو تهدید کرد؟ غیر مستقیم گفت اما همین رو گفت همین جا. نسیم به 

بعد هر چی سرعت اشک هایش را پاک کرد تا صمیم ان ها را نبیند و نگرانی پرسید بعد چی شد؟ بعد ؟ هیچی؟ 

گفت من اعتراضی نکردم من خیلی ازش می ترسم نسیم وقتی ژاله خانم اینا اینجان می اد تو این اتاق می خوابه من 

بعضی شبها تا صبح از ترس خوابم نمی بره حتی گاهی صدای حرکتش از اتاق بغلی می اد وقتی عصبانی مشه انگار 

نگرانی پرسیدمی زنه؟ نه یعنی تا حاال نزده من که کاری نمی کنم . تبدیل می شه به یه حیوون زخمی خورده. نسیم با 

هرچی گفت گفتم چشم. اون روز که فهمید داریم تلفنی حرف می زنیم . همون روز منو تهدید کرد. اخ عزیزم چه 

من قبول  قدر مایه عذابت شدم. تو نیستی که مایه عذاب من شدی راد با من مثل یه برده رفتار می کنه حقیقت همینه.

دارم که بعضی از رفتارهاش خیلی خشنه اما باید به اون هم حق بدیم. اون تو زندگی قبلیش با خیانت مواجه شده این 

تیپ مردها هیچ وقت نمی تونن از سایه شک و بدبینی خالص بشن. نسیم تاوان خیانت زن قبلیش رو من باید بدم؟ نه 

من می تونم واقعیت ها رو ببینم راد خیلی ادم بدیه. چند دقیقه پیش که  ولی ...ولی نداره نمی خواد دل منو خوش کنی

نمی دونستی چه طوری ازش تشکر کنی؟ خب به جز چند مورد استثنا خیلی ادم بدیه چرا نمی خوای قبول کنی؟ برای 

ن حرف ها من کاری نداره من قبول می کنم مهم اینه که قلب تو این حرف رو قبول کنه . دیگه هیچ کدوم از ای

اهمیتی نداره. هرچی بود و به خاطر بدی هر کی بود واقعیت اینه که من کنکور اینده و نزدیک به یک سال زندگیم 

رو از دست دادم دیگه به گذشته فکر کردن فایده ای نداره باید یه طوری از اینجا نجات پیدا کنم و سعی کنم بقیه 

ده.و همین طور صمیم تا اولین شعاع های نور در سپیده دم دیر زندگیم رو نجات بدم هرچیزی که ازش باقی مون

هنگام زمستانی خود را به نوازش دست های مادرانه نسیم سپرده بود گویی از دردی پایان ناپذیر سخن می گفت که 

د گهگاه رشته هایی از امید سیاهی مطلق ان را می شکافت سرانجام نسیم سرش را به ارامی روی بالش گذاشت و خو

همچنان که نشسته بود در تاریک روشن صبح به فکر فرو رفت به صمیم نگاه می کرد که موهای ابریشمن زیبایش 

اطراف چهره معصومش را فرا گرفته بود و هنوز رد اشک روی گونه اش باقی بود. سرنوشت از این پس برای این 

ه ها پایین امد و لبخند زنان گفت صبح به خیر فرشته شکسته بال چه طرح هایی را رقم خواهد زد؟صمیم اهسته از پل

راد به صمیم نگاه کر و با جدیت گفت ظهر شما هم به خیر فرشید گفت تو فوتبال قاعده ای هست که بعد از اتمام 

بازی میزان مدتی رو که توپ تو زمین هرکدوم از طرفین بود با درصد اعالم می کنن می دونستی صمیم؟ صمیم کنار 

پرسید نه چه طور مگه ؟ کامال واضحه که تا صبح مشغول غیبت از مابودید خب حاال چند درصد توپ راد نشست و 

توزمین من بود؟ نسیم کنار فرشید نشست و گونه اش را بوسید خیلی وقته بیدار شدی؟ راد نگاهی به صمیم انداخت 
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نگران نباش. صمیم بدون اینکه به راد  و گفت فکر نمی کنم توپ اصال از زمین من بیرون رفته باشه فرشید جان اصال

نگاه کند گفت ما اصال در مورد تو حرف نمی زدیم. فرشید ناگهان گفت اوخ صمیم دماغت رفت تو چشمم چرا 

یکفدفعه دروغ به این بزرگی می گی؟ نسیم با عصبانیت به فرشید نگاه کرد به خواهر من میگی پینیکیو؟ دیروز هم 

ینا رو یادداشت می کنم بعدا تصفیه حساب می کنیم. یک لحظه یه اشتباهی شد من بهش گفتی جوجه دایناسور ا

عنوان بزرگ دایناسور رو به ایشون اهدا کردم جناب راد این عنوان رفیع رو به جوجه دایناسور تقلیل دادند.صمیم که 

ن که کوچولوی مودبی فرشید و نسیم را مشغول بحث می دید اهسته از راد پرسید من از تو تشکر کردم؟ سعی نک

بشی بهت نمی اد صمیم به ارامی لبخند زد برای چی این کارو کردی؟ مگه نگفتی دلت تنگ شده ؟ چرا گفتم ولی 

...ولی از موجود بی رحم و سنگدل و خشنی مثل من انتظار نداشتی که این رو درک کنه ؟ نه منظورم این نبود من فقط 

مین لحظه نسیم و فرشید ساکت شدند و به ان دو نگاه کردند که درسکوت می خواستم می خواستم بگم ممنونم.دره

به چشمان هم خیره شده بودند. گویی هزاران حرفی که به زبان نمی امد در چشم ها جاری می شد گویی ان ها در 

ار غروری که اعماق روح شان فراتر از مرزهای زمان و مکان فراتر از بندهای گذشته و اتفاقات شوم ان فراتر از دیو

بین شان سربرافراشته بود به هم می پیوستند از هزاران حرف به زبان نیامده و راههای بی پایانی برای باهم رفتن می 

ساختند . فرشید با خنده گفت اهم چرا همه اش باید یاداوری کنم؟ ما اینجائیم. صمیم با دستپاچگی به فرشید نگاه 

ونم اینجایی. و همین که نگاهش با لبخند پرمعنی صمیم تالقی کرد به اعتراض کرد گفت چراباید یاداوری کنی؟ می د

گفت چیه؟ چرا منو این طوری نگاه می کنید؟ بازهم ناگهای صدای فاطمه که مشغول چیدن میز ناهار بود به گوش 

ید تو تهران رسید نکنه نسیم خانم شما هم فکر می کنید خانم حامله است ؟چرا این همه زود بر می گردید؟ فرش

کارداره عزیزم باور کن این دوروز رو هم همه چیزرو تعطیل کردیم و اومدیم . یه روز !چی ؟ فقط یه روز موندین! تو 

که چندروز دیگه می آی تهران . تابریم برسیم تهران می شه دوروز دیگه . خب به من چه مگه من توراه تورو می 

ن تو خوشحال شدم تهران رسیدید حتما به ما هم سربزنید . حتما من هم بینم؟ فرشید با راد دست داد خیلی از دید

همین طور لطف کردین اومدین. نسیم گونه صمیم را بوسید چندروز دیگه تهران می بینمت صمیم اهسته گفت کم 

ده موندین! دختر خوبی باش دیگه چرا مثل بچه های بد موقع رفتن مهمون نق نق می کنی ؟ راد گفت صمیم قول دا

صبحانه اش رو کامل بخوره که زودتر بزرگ بشه نسیم به راد نگاه کرد و گفت مواظبش باشید راد با لبخندی 

 اطمینان بخش به نسیم نگاه کرد بسیار خب نگران نباشید.

بعد از رفتن نسیم و فرشید ان دومدت طوالنی کنار شومینه نشستند و به سکوت خانه گوش کردند. صمیم احساس 

غم عجیبی به سینه اش چنگ می اندازد چه قدر رفتن و هرگز ندیدن این خانه را ارزو کرده بود اما حاال می کرد 

وقتی که انقدر نزدیک به نظر می رسید جای جای این خانه به نظرش عزیز می امد گویی نه هفت ماه بلکه سالهای 

به جای نهد و برود گویی همواره ناگذیر و  طوالنی را در ان گذرانده است گویی که باید تکه ای بزرگ از خود را

مرموز ان خانه را دوست خواهد داشت روزهای زنده و روشن ان خانه را جستجو خواهد کرد و این مرد را که 

خاموش و بی احساس مانند سنگی نفوذ ناپذیر و بی رحم می نمود این مرد که چنین دور و بیگانه اما چنین نزدیک 

خود پرسید ایا موقع رفتن تکه ای بزرگ از قلبش را نزد او بر جای خواهد گذاشت؟ نه ! راد بود صمیم با وحشت از 

نگاهش را از سفیدی پنجره ها گرفت و پرسید چیزی گفتی؟ صمیم لبخند زد نه . چرا چیزی گفتی اتفاقا همین رو 

رمق اتش در روشنایی سپید روز  گفتی گفتی نه ! با خودم بودم .خودت چی می پرسید؟ صمیم با اه عمیقی به شعله بی

خیره شد هیچی مهم نیست. چه طور پناه نمی بری به اتاقت ؟ حضور من برات آزار دهنده نیست؟ باردیگر صمیم با 
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وحشت از خود پرسید نکنه می دونه ؟ اما سعی کرد به خود اطمینان بدهد چیزی برای دونستن وجود نداره و به راد 

این خونه رو می بینم می خوام تصویر روشنی از داشته باشم . اخرین روزهایی که توی  گفت شاید اخرین روزهایی که

اتاقم گذرونده بودم بدون اینکه بدونم اخرین روزهاست گذشته بود. خیلی معمولی حتی گاهی کسل کننده بود اما 

ئیاتش عزیز و دست بعدها وقتی فکر می کردم دیگه نمی تونم اون اتاق رو ببینم چه قدر حتی کوچک ترین جز

نیافتنی بود . و جزئیات این خونه رو هم برای روزهایی که عزیز و دست نیافتنی می شه توی ذهنت ثبت می کنی؟ 

صمیم گفت هرجائی که قسمتی از زندگی ادم رو توی خودش جاداده یا دزدیده ارزش نگاه کردن و ثبت کردن رو 

ادامه داد حتی زندانی که ازادیش بزرگ ترین ارزوی ادمه راد  داره صمیم نگاهش را به چشمان سیاه راد دوخت و

جمله صمیم را کامل کرد و زندانبانی که مخوف ترین موجود زندگی ادمه . صمیم با صدایی که سعی می کرد محبت 

را در ان مخفی گفت تو موجود مخوفی نیستی راد. راد خندید جدی؟ تعارف می فرمائید صمیم کنار راد نشست و 

راد را در میان دستانش گرفت منظورم این بود که می تونستی خیلی بدتر از این باشی؟ این بار هم دارید کم  دست

لطفی می فرمائید من هر کاری از دستم بر می اومد کردم. صمیم در حالی که نمی توانست خنده اش را کنترل کند 

که مخوف تر از این هم می تونستی باشی . نه اعتراض کرد چرا نمی ذاری حرف بزنم؟ بفرمائید ...می فرمودید 

منظورم این بود که ولش کن خودم هم نمی دونم منظورم چی بود راد به دستهای صمیم نگاه کرد . این مراسم 

خداحافظیه؟ صمیم بغضش را فروخورد امیدوارم توهم خیلی از من....نه اگر هم جیزی بوده من به حساب بچگی ات 

را رها کرد و د رحالی چشمانش را به زمین دوخته بود گفت یه چیزی هست می خوام  می زارم.صمیم دست راد

بدونم توچرا پیشنهاد این ازدواج رو به پدرم دادی؟ چرا االن حاضر شدی منو طالق بدی؟ دالیلش رو همون موقع 

و نبود پدرت حاضر نبود بهت گفتم بعد از اتفاقی که افتاده بود روزهایی مثل روزهای گذشته توی اون خونه منتظر ت

تورو توی اون شرایط بپذیره و من به خاطر اون وضعیت از نظر اخالقی خودم رو مسئول می دیدم . اما حاال اگه فکر 

می کنی شرایط تغییر کرده اگه پدرت راضی باشه دلیلی نداره من به زور اینجا نگهت دارم . همین؟ چرا برات مهمه؟ 

ت که از این زندان نجات پیدا کنی؟ خب برام مهمه که بدونم چرا اومدم چرا می تونم مگه تمام خواسته ات این نیس

برم این دالیلی رو که گفتی می دونستم اما می خوام بدونم همین؟ مسلما چیزهای دیگه ای هم بود. مثال چه 

راد! راد بلند شد و با  چیزهایی؟ مثال اینکه من موجود مخوفی هستم که از آزار دادن دختر بچه ها لذت می برم....

حالتی جدی گفت شاید بهتر باشه همین قدرش رو بدونی و صمیم را تنها گذاشت.خانم این پالتو را هم می برید؟ 

صمیم باتردید به پالتو نگاه کرد هدیه ژاله بود ان را در جعبه بزرگ قرمز رنگی گذاشته بود و گونه صمیم را بوسیده 

طور که مشغول بافتن موهایش بود گفت نه فاطمه خانم نمی برمش .خوبه که خانم  بود برای عروس گلم.صمیم همین

ببینید چه قدر نرمه خانم گفتند این پوست کدام حیوان زبان بسته بود؟ صمیم خندید پوست روباه شاید دیگه 

. صدای احمد از برنگردم نمی خوام دست من بمونه .. دور از جانه تان خانم چرا برنگردید؟ سفر آخرت که نمی رید

سالن چایین به گوش رسید فاطمه به صمیم خانم بگو اقا منتظر هستند صمیم بافته اش را به پشت سرش انداخت و با 

عجله از اتاق بیرون رفت فاطمه کیف و پالتوی صمیم به دست دنبالش دوید شل بافتید که خانم باز می شه . صمیم 

طوری قشنگه خداحافظ فاطمه با گوشه روسری اشک چشمش را پاک  گونه فاطمه را بوسید مهم نیست فاطمه این

کرد خانم شما این طوری خداحافظی می کنید به دل من بد می اد مگه نمی خوایید چندروز دیگه برگردید؟ ببینم چی 

پیش می اد در هر حال خداحافظ صمیم نگاهی به احمد انداخت که لبخند به لب و کاسه اب به دست نزدیک ورودی 

ایستاده بود احمداقا این کاسه ابت دفعه پیش کاردست من داد بازم اینو آوردی؟ احمد با صدای بلند خندید شگونش 
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زیاده خانم انشااهلل این دفعه هم سریع و به سالمت می رید و بر می گردید.یک ساعت بعد صمیم همراه راد در جاده 

به سمت انچه در انتظارش کمین کرده بود پیش می  برف گرفته مبهم سرنوشت با ذوق و بی خبری کودکانه ای

رفت.صمیم نگاهی سریع به راد انداخت و همین طور که سفیدی های چرک گرفته اطراف جاده را نگاه می کرد 

پرسید خسته شدی؟ راد هم نگاهی سریع به صمیم انداخت و در پاسخ گفت نه مهم نیست صمیم شال و کاله کبودی 

مانش را غنی تر وعمیق تر نشان می داد بافته زیبای زیتونی رنگش همراه شال گردن روی پوشیده بود که رنگ چش

شانه اش افتاده بود گونه هایش از هیجان و امید رنگ صورتی مالیمی گرفته بود که اورا مانند گل زیبای بهاری 

ه صندلی تکیه داد کم کم محجوب و لطیف نشان می داد. راد موسیقی مالیمی در فضای اتومبیل پخش کرد و صمیم ب

تصاویر زیبایی از اینده ای که در رویا برای خود می ساخت جای تصاویر جاده برفی را در مقابل چشمانش می گرفت 

و لبخند شیرینی را بر لبان زیبایش می نشاند. صمیم با خود می گفت اگه زندگی یه بار دیگه منو به ارامش برسونه 

خوشبختی گذشته قول می دم همه این روزها رو فراموش کنم نمی ذارم سختی هایی که  اگه بتونم برگردم به ازادی و

کشیدم روزهای اینده ام رو هم خراب کنه همه چیزو فراموش می کنم حتی هر بار که از این جاده بگذرم مسافرت 

ه و بی کس به های گذشته خاطرات خوبم رو به یاد می ارم نمی ذارم تصویر دختری که با لباس عروس طرد شد

سمت زندانش می رفت توی ذهنم زنده بشه . صمیم ره باد نگاه کردپلیور سفیدی پوشیده بود و بوی عطر گرم و 

سنگینش در فضای سرد و برف گرفته جاده به صمیم احساس امنیت می داد ایا می توانست همه این ها را فراموش 

انست به راد فکر نکند ؟ راد به نگاه صمیم لبخند زد آشناست؟ کند؟ با هر بار بوییدن عطری شبیه به این ایا می تو

کی؟ اینی که داری نگاه می کنی؟ نمی دونم گاها خیلی اشنا گاها خیلی غریبه است. مهم نیست شاید به زودی برای 

مثال همیشه غریبه بشه. صمیم بغضش را فرو خورد و گفت تویاد من می افتی؟ راد خندید مگه می شه یاد تو نیفتاد 

هر صبح که صبحانه بخورم حتما به این فکر می کنم چه خوب الزم نیست به نی نی به زور صبحانه بدم هرشب که می 

خوابم فکر می کنم چه خوب الزم نیست نی نی رو به زور بخوابونم خب این طوری هم ناخوداگاه یاد تو می افتم دیگه 

پس از دست من راحت شدی! راد خندید نه هنوز فعال یه  .صمیم قطره اشکی را به سرعت از گوشه چشمانش زدود

امیدی هست که شاید راحت بشم. بعد جدی شد و گفت برمی گردم به تنهایی مطلقم برای من فرقی نمی کنه صمیم 

از پنجره بیرون را نگاه کرد و پرسید راد تو تاحاال کسی رو دوست داشتی؟ منظورم اینه که کسی هست که تو دوست 

مراه تو اونجا بود؟ راد بدون اینکه به صمیم نگاه کند گفت نه من تنهاییم رو به همه چیز ترجیح می دم ولی داشتی ه

...ولی چی؟ راد با لبخندی دستی بر گونه صمیم کشید فکر کنم تا یه مدت حسابی جات خالی باشه بعد دوباره عادت 

ه فقط می خواستم ببینم من اتاقی رو که دوست داشتی می کنم. اگه من نباشم تو توی اتاق من می خوابی؟ نخوابم؟ ن

اشغال کردم؟ نه اونجا زیادی روشن و سفیده همون مناسب دختر بچه های لوسه فضای مناسب من نیست.راد مقابل 

رستوانی نگه داشت و گفت خب اینم اون رستورانی که دفعه پیش توش مشت نوش جان کردیم. بریم ببینیم این 

دارن . صمیم با ترس و تردید به ورودی شیک رستوان نگاه کرد باز می خوای دعوا راه بندازی؟ راد دفعه تو منو چی 

خندید و پالتوی بلندش را از پشت ماشین برداشت بریم ببینیم خدا چی می خواد. صمیم هم پیاده شد. بافته اش را 

دست انداخت دور بازوی راد که یقه  زیر شال گردن پنهان کرد و کتش را تا جائی که می توانست پائین کشید و

بزرگ پالتواش را باال می کشید هر بار که به راد نزدیک می شد دلهره گرمی قلبش را می لرزاند صمیم مدت ها فکر 

می کرد می ترسد. ایا واقعا ترس بود؟داخل رستوران نوروزی با خنده جلو امد و گفت به به اقای اریان پور بفرمائید 

..راد با نوروزی دست داد حال شما خوبه؟ ممنون اگه اشتباه نکنم خانم. صمیم لبخند زد صمیم !بله خواهش می کنم .
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صمیم خانم خیلی خوش امدید بفرمائید.همین که نشستند نوروزی گفت این بار خوب فصلی امدید دیگه از اراذل 

قای اریان پور ؟ اشتباه می کنم؟ بله حبری نیست و بعد نگاهی به صمیم انداخت و ادامه داد شنیدم ازدواح کردید ا

خبرها چه زود می رسن اقای نوروزی ایشون همسرم هستن نوروزی که باالخره خیالش راحت و حس کنجکاوی اش 

ارضا شده بود با احترام نگاهی به صمیم انداخت چون دفعه پیش گفتید از دوستان خانوادگی هستند ..بله اون موقع از 

.شما هم عجب حافظه ای دارید . کار ما همینه دیگه باید مشتری مون رو بشناسیم.نوروزی  دوستان خانوادگی بودند

بعد از کمی سوال و جواب دیگر باالخره سفارش را خودش گرفت و رفت . صمیم شالش را از دور گردن باز کرد و 

ق داره به رفتارها و گفت بعد به زن ها میگین خاله زنک !نباید اسمش رو خاله زنکی بذاری صاحب رستوران ح

معاشرت های مشتری هاش حساس باشه از نظر من این قابل احترامه که سعی می کنه جو اینجا رو سالم نگه داره. 

صمیم لبخند بله حتما همین طوره الزام شغلی شما اقایون همیشه توجیهات شیکی برای احساس ها و رفتارهای 

شغلی هم رفتارش از نظر من قابل احترامه .من خودم شخصا نسبت به ابتدائی تون پیدا می کنید . خارج از الزام 

رفتارهای غیر اخالقی دیگران رو بپذیرند یا نسبت بهش بی تفاوت باشن اگه یه نفر خودش نسبت به مسائل اخالقی 

ا لبخند و پایبند باشه وقتی دوست یا اشنا یا فرقی نمی کنه مشتری متاهلش رو با کس دیگه ای می بینه مثل همیشه ب

احترام برخورد نمی کنه اگه ادم به چیزهایی اعتقاد داره نباید نسبت به زیر پاگذاشتن شون بی تفاوت بمونه راد مدتی 

به صمیم نگاه کرد که خود را به دسر مشغول کرده بود. تو این طور نیستی؟ صمیم سرش را بلند کرد و پرسید چه 

ستت همون دختره که اومده بود عروسی اسمش چی بود؟ سپیده؟ اره طوری؟ یه مثال از خودت بزنم مثال اگه دو

همون سپیده یه دوست پسر داشته باشه و بعد یه روز با یکی دیگه بیاد پیش تو رفتارت با سپیده تغییر نمی کنه؟ 

ش خیلی چون به نظرم داره کار زشتی می کنه خب ناخوداگاه رفتارم تغییر می کنه اما فکر نمی کنم همون لحظه واکن

شدیدی نشون بدم به هر حال انقدر سریع و بر حسب ظاهر موضوع قضاوت کردن هم درست نیست. گاهی شرایط 

خیلی چیزها رو می تونه عوض کنه. راد با لحن سردی گفت مثال شرایط دختری که ازدواج ناخواسته وصوری داشته؟ 

بود اما اگه بخوای واضح تر می گم یعنی تو فکر  صمیم مبهوت و ترسید به راد نگاه کردمنظورت چیه؟ منظورم واضح

می کنی به خاطر شرایط ازدواج مون مجبور نیستی به این ازدواج متعهد باشی ؟ پرده اشکی نگاه صمیم را گرفت تا 

اونجایی که من می دونم ما اصال در مورد خودمون صحبت نمی کردیم ..خب حاال داریم صحبت می کنیم صمیم اهسته 

را پاک کرد مادر مورد این ها همون اول صحبت کردیم مجبورم متعهد باشم چون قبول کردم که متعهد اشک هایش 

باشم اگه کسی توزندگیم بود که دوستش داشتم تحت هیچ شرایطی با تو ازدواج نمی کردم چون حتی اگه ظاهری و 

حتی فکر کنم. راد دستی به بافته قراردادی هم باشه حاضر نیستم توخونه یه مردی زندگی کنم و به کس دیگه ای 

صمیم کشید نگفتم که گریه کنی.. این احساس تو که فکر می کنی چون داری منو کنترل می کنی و چون من امکانش 

رو ندارم بهت خیانت نمی کنم تمام این هفت ماه منو عذاب داده بزرگ ترین عذاب من همین بود راد اشک های 

من هم با وجود اینکه تورو نمی شناختم همچین تصوری در مورد تو نداشتم که اگر  صمیم را پاک کرد اشتباه می کنی

داشتم من هم تحت هیچ شرایطی حاضر نمی شدم تورو توی خونه ام بیارم هرچند که می دونستم و می دونم که هیچ 

گه محدودیت هایی احساسی نسبت به من نداری اما این فرق می کنه با اینکه کس دیگه ای رو دوست داشته باشی ا

به وجودمی اوردم و کنترلت می کردم به این دلیل نبود که مانع خیانت تو بشم اصوال روش من اینه که دیگران رو 

ازاد می ذارم تا هر کاری می خوان بکنن بعد اگه به من خیانت کردن نتیجه اش رو هم می بینن .چون به نظر من 

داره وفاداری اون هیچ ارزشی نداره صمیم با تعجب پرسید پس چرا وقتی کسی خیانت نمی کنه چون امکانش رو ن
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این همه منو محدود کردی؟ چرا نمی ذاشتی با نسیم حرف بزنم؟ چرا مکالمات چت من رو هم می خوندی؟ برای 

اینکه تو بچه ای صمیم و بیرون پر ادمهای گرگ صفتیه که خو کردن به زشتی هایی که تو حتی ازشون خبر هم 

تو حتی نمیدونی کسی که یه مدت باهاش دوست بودی واقعا چه کاره است چه جور ادمیه چه کارهایی می کنه نداری 

صمیم با تعجب پرسید مگه چه کارهایی می کنه ؟راد با قاطعیت گفت نمی خوام در موردش با تو صحبت کنم ولی 

من توهیم میشه راد دستمالی به دست  زیاد کارهای خوبی نمی کنه صمیم باز هم بغض کرد اما این طوری خیلی به

صمیم داد االن اقای نوروزی می اد اون وقت باید بهش توضیح بدیم چرا داری گریه می کنی ها صمیم با وجود اشک 

هایی که از چشمانش سرازیر می شد لبخند زد.غذا در سکوت صرف شد و از رستوران بیرون امدند . برف تیز و 

راد شال صمیم را روی لب هایش کشید و دستش را دور شانه صمیم انداخت و او را به  گزنده به صورت شان می زد .

سمت ماشین هدایت کرد . بعد از مدتی که در جاده حرکت کردند راد گفت هرچند که گفتن این در شان یک 

اتفاق هایی که هیوالی مخوف نیست ولی قصد من این نبود که بتو توهین کنم تو دختر خوبی هستی هیچ کدوم از این 

افتاده هم تقصیر تو نیست در واقع هنوز باید توی اتاقت عروسک خرسیت رو بغل می کردی و با فکر کردن به 

مسائل بچه گانه ات خوابت می برد. باز هم صمیم دستی به گوشه چشمانش کشید. راد به دختر زیبایی که چشم های 

ش را که از سرما سرخ شده بود و به هم می فشرد نگاه کرد اشکی و نگاه غمگین کنارش نشسته بود و دستان کوچک

فقط عیبت اینه که خیلی زرزرو هستی صمیم دستانش را مقابل بخار دهانش گرفت راد پرسید بخاری روشن کنم؟ نه 

خیلی گرم می شه . تو که االن سردته .نه همین طوری خوبه . عیب بعدیت هم اینه که خیلی لج بازی . حاال که داری 

منو برمی گردونی خونه بابام اینقدر روم عیب نذار . راد مدتی در سکوت به صمیم خیره شد و چیزی نگفت.االن باید 

خداحافظی کنیم ؟ راد اشک های صمیم را پاک کرد و گفت االن باید خوشحال باشیم و گریه نکنیم. چرا؟ چون هفت 

رگشتیم اگه بازهم گریه کنیم بهمون می گن زر زرو صمیم ماه گریه کردیم که چرا از این خونه دور شدیم حاال که ب

دستان راد را در دست گرفت مسافرت خیلی خوبی بود من تا حاال جاده شمال رو این طور برفی ندیده بودم ..شاید 

ه این اخرین ساعت هایی بود که ما با هم بودیم خوشحالم که برات خاطره خوبی بوده !حاال برو دیگه اینکه گریه ندار

صمیم به کوچه ای که تک تک درخت هایش بوی بچگی و روزهای زیبا و ارامش را می داد نگاه کرد درخت ها لخت 

و خاکستری سنگین از برف مانند پیرمردهایی در انتظار مرگ ایستاده بودند. با خانه پدرش تنها چند قدم فاصله 

بر قلبش می انداخت حتی احساس بدی نسبت به ان  داشت و این بیش از انکه اورا خوشحال کند سایه غم سنگینی را

خانه داشت احساس می کرد حتی از اولین قدم هیچ چیز در ان خانه برای او مانند گذشته نخواهد بود گویی روزهای 

گذشته مانند طوماری برای همیشه و بی بازگشت به هم پیچیده بود صمیم گفت هیچ چیز مثل قبل نیستمن دیگه اون 

م که تو از دیوار پشت این در دزدیدیش این خونه انگار همون خونه نیست وقتی برم توی خونه همه صمیمی نیست

چیز از تک تک برگهای باغ تا وسائل خونه و نگاه های پدر و مادرم همه چیز می خواد این رو به من یاداوری کنه 

لیه نترس اینجا خونه توئه صمیم. صمیم احساس خیلی بدی دارم . یه مدت طوالنی دور بودی همه اینها به همون دلی

با بغض به راد نگاه کرد اگه بتونم راضی شون کنم ما دفعه بعد همدیگه رو تو دادگاه می بینیم . راد بافته صمیم را 

کشید این طوری نیای دادگاه کارو سه ماه عقب می اندازی . صمیم باالجبار خندید خیلی عجله داری منو طالق بدی؟ 

اطر اصرار و عجله تو برای طالق اینجا هستیم چون تو خواستی ...راد ! راد چشمانش را به لب های صمیم نه ما به خ

دوخت بله؟ ممنونم . صمیم خم شد و گونه راد را بوسید راد برای اینکه غم بزرگ درونش را پنهان کند می خندید 

تواند برود پیاده شد و به سمت خانه پدرش زشه دختر مرد نامحرم رو نمی بوسن صمیم از ترس اینکه دیگر هرگز ن
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دوید بدون اینکه به راد نگاه کند زنگ در را فشرد نمی خواست راد نگاهش را ببیند . از چیزی که ممکن بود راد در 

 نگاهش بخواند می ترسید نمی خواست راد بفهمد که نمی خواهد بروداکنون دانسته است که نمی خواهد برود.

خترش را در اغوش گرفت صمیم من بغضی که صمیم در تمام راه ان را فروخورده بود ناگهان در سالم بابا ایرج د

اغوش پدرش ترکید باهای های گریه صمیم مهشید و مادر بزرگ نگاهی باهم رد و بدل کردند مهشید بلند شد و به 

ها چیه؟ بیا اینجا ببینمت طرف صمیم رفت وا هر که ندونه فکر می کنه یوسف از مصر برگشته خبه دیگه این ادا

مامان مهشید صمیم را به طرف خود برگرداند و اشک هایش را پاک کرد و باصدای بلند گفت یه لیوان اب بیار نجیبه 

. صمیم به سمت مادر بزرگش رفت و گونه اش را بوسید سالم مادر جون . سالم مادر همیشه به خنده نسیم اعتراض 

راه برسه بعد متلک هاتون رو شروع کنید. صمیم نسیم را در اغوش گرفت و اهسته  کنان گفت ماردجون بذار بچه از

گفت ولش کن پیره دیگه و بعد کنار پدر نشست ایرج موهای صمیم را نوازش می کرد مگه با راد نیومدی؟ صمیم و 

و پیش شما باشم نسیم نگاهی به هم انداختند چرا ولی راد چندروز تهران کارداشت منو رسوند که این چندروز ر

گفت وقتی برای بردنم می اد شما رو هم می بینه مادر بزرگ با عصبانیت صورتش را به سمت مهشید گرفت و گفت 

مردم به سالم و احترامی هم خسیس شدن ایرج موهای صمیم را بوسید و روبه مادرش گفت مامان بس کنید لطفا 

به او زد خوبی نجیبه خانم؟ خوبم صمیم جان این خونه دیگه  صمیم لیوان اب را از دست نجیبه گرفت و لبخند گرمی

که همون خونه قدیمی نیست با این حرف نجیبه اشک از چشمان صمیم سرازیر شد مهشید با عصبانیت گفت نجیبه 

کسی نظر تورو نپرسید . برو به کارت برس ایرج دستان صمیم را در دست گرفت و با صدایی گرفته پرسید بهت که 

ی گذره راد اذیتت می کنه؟ صمیم می خواست بگوید می تونستید زنگ بزنید بپرسید بابا اما نگاهی به چهره سخت نم

پدرش انداخت چقدر پیر شده بود نمی خواست قلب پدرش را بشکند در سکوت به دستان پدرش نگاه کرد و چیزی 

واقعا الماس روی حلقه ات بی نظیره با  نگفت مهشید لبخند زد و گفت ول کنید این حرف ها رو هنوز نرسیده عزیزم

هر حرکت دستت برقش چشم ادم رو می گیره این رو ژاله انتخاب کرد؟ مهشید نمی توانست چشمانش را از حلقه 

صمیم بگیرد صمیم حلقه را از انگشتش در اورد و ان را به طرف مهشید گرفت اره فکر کنم اون انتخاب کرد مهشید 

از دست صمیم گرفت و مانند جواهر فروش حرفه ای در نور چراغ ها نگاهی به ان انداخت  با اشتیاق زیاد حلقه را

یعنی چی فکر کنم؟ مگه تو اونجا نبودی؟ صمیم با صدایی خسته و ناامید به مهشید نگاه کرد بود مامان البد جواهر 

که خانواده برازنده ای هستن . فروشی بوده اونجا. مادر بزرگ که به حلقه در دست مهشید نگاه می کرد گفت الحق 

صمیم با تاسف به مادر و مادر بزرگ نگاه کرد و از خود پرسید چه طور ممکنه یه عروس و مادر شوهر این همه 

تفاهم داشته باشن.بعد از مدتی ایرج پیشانی صمیم را بوسید و گفت اگه می خوای یه مقدار توی اتاقت استراحت کن 

یم بلند شد و بی صدا به سمت پله ها رفت مهشید گفت کجا؟ حلقه ات رو بگیر صمیم برای شام بیدارت می کنیم صم

دستش را به نرده ها انداخت و گفت حاال که دوستش دارید پیش شما باشه مامان مادر بزرگ با عصبانیت گفت یعنی 

گذشته مادر بزرگ  چی؟ حلقه ازدواج رو که از دست در نمی ارن شگون نداره؟ صمیم گفت کار من از شگون و بخت

و بدون اینکه منتظر جوابی بمانداز پله ها باال رفت از اینکه وارد اتاقش شود هم می ترسید و هم ذوق زده بود اخرین 

بار که این پله هارا با ذوق کودکانه ای به هوای گردشی پابرهنه در باغ طی کرده بود حتی یک لحظه به ذهنش خطور 

ت اورا از انتهای باغ برباید و هفت ماه بعد چنین خسته و درد کشیده با چشمانی نمی کرد که دست بی رحم سرنوش

خو گرفته به گریستن و هنوز هزاران بغض نگریسته به ان پله بازگردد.صمیم اهسته در اتاقش را باز کرد و مانند 

تمیز و ارام بود هنوز دفتر کسی که می خواهد وارد اتاق غریبه ای شود کمی از چهارچوب در به اتاقش نگاه کرد اتاق 
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خاطراتش روی میز بود با صفحات سفیدی پر از امیدروزهای اینده صمیم روتختیش را لمس کرد و به سقف رنگین 

اتاقش خیره شد در کمدش را باز کرد و به ردیف لباس هایش دستی کشید شاید رنگ ان لباس ها اورا به رنگ 

گاه مغموم خالی روی تخت صف کشیده بودند. صمیم با بغض گفت روزهای گذشته بازگرداند عروسک هایش با ن

منم صمیم برگشتم اومدم که بمونم اما عروسکها همچنان خاموش و بی تفاوت نگاه می کردند. گویی اتاق همان اتاق 

 زنده روشن نبود که صمیم ان را ترک کرده بود گویی خوابی سنگین و ابدی اشیا اتاق را ربوده بود ان ها مدتی

طوالنی در انتظار صمیم مانده بودند ساعت ها و روزها وشبها اما صمیم بازنگشته بودصمیم دفتر خاطراتش را ورق زد 

اما خیلی زودتر از انچه فکرش را می کرد نوشته هایش به نظرش مسخره امد خدا کنه مامان اونقدر سرش گرم باشه 

خریده بپوشم...امروز همه اش سپیده سر کالس حرف زد حتی که بازم گیر نده اون لباس حریر الجوردی رو که برام 

وقتی استاد عصبانی می شد روی کاغذ می نوشت هیچی از درس نفهمیدم. امروز مامان می خواست من و نسیم رو 

ببره مزون فهیمه خانم اما من و نسیم مامان رو قال گذاشتیم و با فرشید رفتیم کافی شاپ چه طور این مسائل احمقانه 

ا مانند رویدادهای مهمی یادداشت کرده بود دفتر خاطراتش را بست. صمیم با خود زمزمه کرد نه تنها این اتاق این ر

خونه حتی تو هم دیگه همون صمیم نیستی هیچ وقت هیچ چیز مثل قبل نخواهد شد . نسیم اهسته گفت زمان و اتفاق 

در نگاه کرد کی اومدی؟ نسیم کنار پنجره نشست و هاش به هیچ چیز رحم نمی کنه خواهر کوچولوی من صمیم به 

به صمیم نگاه کرد . صمیم به اشکهایی که روی دستش چکیده بود نگاه کرد انگار دیگه هیچ جا تو این دنیا مال من 

نیست نسیم اینجا یه اتاق غریبه است اونجا یه اتاق غریبه است نسیم موهای خواهرش را نوازش کرد پرنده قشنگ 

اش رو گم کرده؟ انگار این اتاق با من قهر کرده که یکدفعه بی خداحافظی رفتم. اینجا دیگه بوی زندگی من لونه 

نمی ده نسیم گفت خب این طبیعیه چون کسی اینجا زندگی نمی کرده چندروز که اینجا بمونی این اتاق رنگ و بوی 

ز بچگی به بزرگی پرتاب شدم نسیم زندگی به خودش می گیره. صمیم اشک هایش را پاک کرد و گفت یکدفعه ا

دیگه همه این ها به نظرم مسخره می اد اون دفتر خاطرات بچه گانه صورتی رنگ این عروسکها حتی سقف نقاشی 

شده این اتاق که اون قدر دوستش داشتم به نظرم مسخره و بچه گانه است من سختی کشیدم تنهایی ترس بی پناهی 

مثل دختر بچه ها با عروسک هام قهر و اشتی کنم...وای وای مادر بزرگ خب یه کم  کشیدم دیگه نائی برام نموده که

از خاطرات جوانیت برای ما بگو. نسیم واقعا گاهی احساس می کنم این سختی ها داره منو پیر می کنه می ترسم 

خل شدی تو  همین طور که از بچگی به بزرگی پرتاب شدم یکدفعه به پیری پرتاب شم. بس کن دیگه صمیم مگه

سالگی از پیری حرف می زنی ؟ صمیم سرش را روی پای نسیم گذاشت خسته ام نسیم خیلی خسته ام .نسیم به  89

ارامی موهای نسیم را نوازش کرد بخواب عزیزمن بخوابصمیم خانم صمیم خانم بیدار شید برای شام منتظرتون 

ه اقا بگید االن می ام نجیبه با تعجب به صمیم نگاه کرد هستند صمیم بدون اینکه چشم هایش را باز کند گفت فاطمه ب

منم صمیم جان فاطمه کیه ؟ صمیم چشمهایش را باز کرد و کمی مبهوت به اطراف نگاه کرد با دین سقف ابی اتاقش 

اهسته پلک زد و گفت ببخشید نجیبه خانم ...نجیبه گفت من غذایی رو که دوست دارید براتون درست کردم 

خانم اریان پور تماس گرفتند و گفتند شما حامله اید خانم و اقا خیلی خوشحال شدند صمیم دستش را  چندروز پیش

روی سرش گذاشت خدایا کی از این کابوس بیدار می شم؟ چیزی شده خانم من حرف بدی زدم؟ صمیم دستان 

به اون ها می پیوندم.  نجیبه را دردست گرفت و گفت نه نجیبه عقل شون رو از دست دادن به زودی خود من هم

چراخانم؟ دور از جون مهشید وارد اتاق شد و پرسید چی دور از جوونش نجیبه ؟ چی شده ؟ نجیبه گفت هیچی خانم 

و به سرعت از اتاق بیرون رفت مهشید دست به کمر رفتن نجیبه را نگاه کرد عجب گیری افتادیم از دست این 
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صبانیت گفت مامان فقط خدمتکارها فضول و حرف دست کن خدمتکارهای فضول حرف درست کن. صمیم با ع

هستن ؟ چی شده مادر جان توچرا اینقدر عصبی شدی؟سر میز شام ایرج به بشقاب صمیم نگاه کرد و گفت چرا با 

غذات بازی می کنی دخترم؟ دوست نداری؟ مادر بزرگ نگاه با منظوری به صمیم انداخت شاید ذائقه اش تغییر 

ه ایرج گفت می خورم بابا اشتها ندارم عزیزم بعد از مدتها دوباره باهم هستیم این طوری مارو هم کرده صمیم رو ب

ناراحت می کنی صمیم با صدای خسته پرسید مگه من چی کار می کنم؟ پرده اشکی چشمان ایرج را گرفت انگار 

می خندید و چهارزانو روی دختر من رفته یکی که فقط ظاهرش شبیه دخترمه برگشته کجاست صمیم قشنگ من که 

صندلی می نشست؟ مهشید با اعتراض گفت وا به هزار زور و زحمت یه عادت بد از سر بچه پریده دوباره یادش می 

اندازی؟ صمیم پوزخند زد نگران نباش مامان دیگه از اون شیطنت های بچه گانه خبری نیست. ایرج گفت ما فکر می 

. خوشحالم بابا اما دیگه خیلی کم می خندم این حالت همیشگی منه امروز کردیم تو بادیدن ما خوشحال می شی 

ناراحتی خاصی ندارم و باز هم ساکت و خسته به بازی با غذایش مشغول شد و گهگاهی لبخند کمرنگی در مقابل 

ام صحبت های دیگران روی لبان بسته اش ظاهر شد نمی خواست بیش از ان باعث ناراحتی دیگران شود بعد از ش

بالفاصله از پشت میز بلند شد و گفت ببخشید من یه کم خسته ام می رم بخوابم ایرج با تعجب به صمیم نگاه کرد تو 

که االن از خواب بیدار شدی دخترم قبل از صمیم مهشید جواب داد خب حتما بازم خوابش می اد طبیعیه بذار بره 

فت شب به خیر همگیصمیم صدای پای نسیم را شنید که به بخوابه صمیم با ناله ای خاموش به نسیم نگاه کرد و گ

سمت اتاق او می امد کمی پشت در تردید کرد و اهسته در را باز کرد و در تاریکی به صمیم خیره شد صمیم همین 

طور که در تاریکی به سقف اتاقش خیره شده بود گفت خواب نیستم نسیم .نسیم اهسته وارد شد و آباژور را روشن 

ه نگفتی می رم بخوابم؟ خوابم نمی بره فقط نمی تونستم اون جورو تحمل کنم بابا رو نمی خواستم بیشتر از کرد مگ

این ناراحت کنم صمیم روی تخت نشست و به نسیم گفت برعکس چیزی که فکر می کردم هر چیزی که گذشته ام 

ای همیشگیش نشسته بود غذای خوشمزه و رو یاداوری می کنه برام ازار دهنده است حتی اون میز شام بابا که تو ج

همیشگی نجیبه خانم طعنه ها و بدخلقی های مادر بزرگ انگار همه اینها به من یاداوری می کنن که من چه قدر تغییر 

کردم نسیم اگه طالق بگیرم من واقعا یه زن بیوه می شم؟ نسیم اه کشید چرا این همه خودت رو عذاب می دی؟ چرا 

در با حساسیت و عمیق فکر می کنی؟ صمیم با بی تفاوتی گفت نمی دونم یه کم اسمش به نظرم به همه چیز اونق

عجیب اومد زن بیوه! بعد از مدتی سکوت صمیم گفت می دونی چرا مامان گفت طبیعیه که من می خوام دوباره 

تو حامله ای بلکه مامان  بخوابم؟ لبخند تمسخر امیزی روی چهره نسیم نشست اره می دونم اریان پور زنگ زده گفته

یه کم بیشتر بهت توجه کنن. چرا همه تو تصورات احمقانه شون غرق شدن؟ چرا هیچ کس حرف منو نمی فهمه؟ من 

به مامان گفتم که همچین چیزی نیست اما ظاهرا نتونستم مطلب رو درست منتقل کنم . صمیم اه کشید می دونن من 

دیگه نمی تونی ادامه بدی و قصد داری با بابا صحبت کنی گفتم بهتره از قبل  برای چی اینجام؟ من به مامان گفتم که

امادگی داشته باشن ولی نمی دونم با بابا مطرح کرده یانه صمیم نگاه مضطربش را به شیشه ها دوخت صورت بابا رو 

ی کنم تاشروع کنم که نگاه می کنم لب هام بسته می شه چه قدر برای بحث و التماس و درگیری خسته ام احساس م

به حرف زدن از شدت ناراحتی منفجر می شم تحمل حرف ها و رفتارهای مامان و مادر جون رو ندارم کاش می 

تونستم یه طوری تنها با بابا صحبت کنم.نسیم دست خواهرش را دردست گرفت و پرسید کی می خوای با بابا 

و اهسته چرسید کی می خواد با ایرج حرف بزنه؟ نمی  صحبت کنی؟ در طبقه پائین مادر بزرگ به مهشید نزدیک شد

دونم مادر جون خودش که به من چیزی نگفته ایرج بلند شد و اهسته شب به خیر گفت مهشید و مادر بزرگ از هم 
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فاصله گرفتند مهشید پرسید می خوابی ایرج ؟زود نیست؟ خسته ام ایرج این را گفت و سنگین از بار افکار پریشانش 

ها باال رفت مادر بزرگ همین طور که رفتن ایرج را تماشا می کرد سری از روی تاسف تکان داد این رو که می از پله 

بینم صدایی برای حرف زدن نداره هر چی که دختره بگه لب هاش بسته است. مادر جون نسیم می گفت ژاله 

نسیم می گه حتی تویه اتاق هم زندگی نمی  خیاالتی شده که می گه صمیم حامله است امیدم به این بود که حامله باشه

کنن اگه حرفهاش درست باشه این دختره روی خوش که از ایرج ببینه حضرت فیل هم نمی تونه به اون خونه برش 

گردونه . بس که کم عق اند پدر و دختر خانواده به این خوبی به این شایستگی می خواد طالق بگیره بیاد بیوه بشینه 

ج می گه می فرستمش رم معماری بخونه . بله دیگه برای صمیم خانم که بد نمی شه ما باید اینجا که چی بشه؟ ایر

بمونیم و حرف دیگران رو تحمل کنیم و توی هیچ مهمونی نتونیم سرمون رو بلند کنیم به دونفر سالم بدیم مادر 

نه توی اون کشور بکاره چند سال بزرگ با عصبانیت گفت رم که بره اخرش چی؟ ریشه اش رو می خواد از اینجا بک

دیگه نمی خواد برگرده نمی خواد بین این مردم زندگی کنه ؟ مهشید با حسرت به حلقه صمیم که در دستش بود 

نگاه کرد و گفت من که زبونم مو در اورد از بس گفتم حرف امروز و دیروز که نیست مادر جون هفت ماهه همین 

ایرج مثل مرد محکم نمی ایسته جلوی این بچه همون یه بارو هم که زور کرد  بساط رو داریم بهتون برنخوره ولی

دور از جونش ولی می بینید که مثل سگ پشیمون شده مادر بزرگ با عصبانیت به عکس صمیم روی میز نگاه کرد و 

سته . گفت نمی دونم مهره مارداره این دختره؟ چی کار کرده چی شده که مهرش این طوری به دل این مرد نش

مهشید با دلخوری گفت باور کنید اگه برای نسیم اتفاقی بیفته نسیم تو زندگیش مشکل داشته باشه اینقدر خودخوری 

نمی کنه این همه که دست و دلش برای صمیم می لرزه همینه که اینقدر لوسش کرده بفرمائید این همه زور و دعوا و 

سرو سامان بده تقی به توقی می خوره می گه نمی خوام و می خوام  بدبختی اگه تونست اگه پابند شد که یه زندگی رو

برگردمو طالق بگیرم همین می شه دیگه . مهشید نباید بذاری با ایرج تنهائی صحبت کنه اگه تو نتونی من خودم این 

را کارو می کنم مهشید که می دانست مادر بزرگ از چه حرف می زند به عالمت رضایت سکوت کرد.نجیبه تلفن 

برای صمیم اورد و گفت اقای اریان پور تماس گرفته اند مادر بزرگ عینکش را جابه جا کرد و گفت چه عجب من 

فکر کردم دیگه نمی خواد سراغی از صمیم بگیره. صمیم گوشی را گرفت و کمی از جمع دور شد ایرج اهسته گفت 

زدن از دست نمی دید فکر نمی کنید حداقل توی  مادر من نمی خوام ناراحت تون کنم اما هیچ فرصتی رو برای طعنه

این شرایط باید کمی مراعاتش رو بکنید.مادر بزگ با عصبانیت گفت مگه دروغ می گم خب زن که بشینه و پاشه و 

حرفهای نامربوط بزنه مردم که عاشق چشم و ابروش نیستن مرد هم همین طور به زندگیش دلسرد می شه باید 

اطعیت گفت مادر من از شما خواهش می کنم به صمیم درس زندگی ندین نمی خوام این بفهمه دیگه ایرج با ق

جندروزی هم ه اینجاست با حرفهای شما در عذاب باشه.چند قدم رورتر راد از صمیم پرسید ملکه عذابت از جهنم 

نجاست تماس گرفته بهشت خوش می گذره کوچولو؟ صمیم نمی دانست چه جوابی بدهد بد نیست نسیم هم ای

چندلحظه سکوت بازهم دلهره ای صمیم را فرا گرفت که برای نجات از ان شتابزده پرسید ژاله خانم خوبن؟ راد با 

لبخندی گفت سالم می رسونن مهشید خانم چه طورن؟ کجاش مسخره است ؟ مگه داریم خاله بازی می کنیم؟ بی 

که باالخره راد پرسید با پدرت صحبت کردی؟ صمیم شباهت هم به خاله بازی نیست. باز هم چند لحظه سکوت تا این

برگشت و به چهره پدرش نگاه کرد که با نگاهی مغموم به او می نگریست نه هنوز یعنی موقعیتش پیش نیومده . 

پس نتیجه رو به من اطالع می دی صمیم دوست داشت مانند راد با بی تفاوتی حرف بزند حتما . وقتت رو نمی گیرم 

و بهشت موقتی باشه صمیم می خواست بگوید دیگه همه جا برای من برزخه اما چیزی نگفت و با راد شاید حضورت ت
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خداحافظی کرد.صمیم به جمع خانواده اش برگشت و اهسته گفت می خوام با شما صحبت کنم پدر ایرج که می 

مادر بزرگ انداخت و دانست چه چیزی خواهد شنید اه عمیقی کشید و گفت بگو دخترم صمیم نگاهی به مادر و 

مضطربانه گفت اگه می شه می خواستم تنهایی صحبت کنیم مهشید می خواست اعتراض کند که نسیم با خنده بلند 

شد و گفت بسیار خوب پس من و مامان هم تو این فرصت سری به مزون فهیمه می زنیم من می خواستم چند دست 

 چه عجله ای داریم؟ زنگ می زنم وقت می گیرم یه موقعی لباس سفارش بدم مهشید چشم غره ای رفت و گفت حاال

می ریم که صمیم رو هم با خودمون ببریم . نسیم با ناامیدی نشست و رو به صمیم گفت خب صمیم جان شما برید 

توی اتاق خودت و با بابا صحبت کن صمیم می خواست بلند شود که مهشید با عصبانیت گفت یعنی چی مگه ما مسائل 

داریم ؟ یعنی زندگی صمیم به من مربوط نمیشه ؟ صمیم نشت البته که مربوط می شه مامان ظاهرا زندگی من  پنهانی

به همه غیر از خودم مربوط می شه ولی اگه اجازه بدین می خوام یه صحبت خصوصی با بابا داشته باشم ...یعنی چی 

ز این مسئله خصوصی تو خبر دارن و جالب اینکه صمیم تو هنوز دست از این خودخواهی هات برنداشتی؟ اینجا همه ا

این مسئله کل زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده ....مامان ببخشید حرف تون رو قطع می کنم همون طور که 

گفتم نمی خوام با شما صحبت کنم چون با شما نمی شه صحبت کرد ..سرکار خانم ببخشید که به شما نمی شه حرف 

ابشون تحلیل می ره..نسیم اهسته گفت مامان . تو دخالت نکن شما ها با این رفتارهاتون انقدر این زد انرژی و اعص

دختر رو خودخواه و بی مالحظه بارآوردین که فکر می کنه دنیا باید مطابق میل خانم بچرخه صمیم خوب گوشهات 

اده کنی فکر می کنی این کارها بچه رو بازکن ببین چی میگم بهت اجازه نمی دم از ضعف و ناراحتی پدرت سواستف

بازیه به همین راحتیه؟ دوساعت برای پدرت ناله ها و شکایت های بی معنی ردیف کنی و بعد هم خودت رو بیچاره 

کنی و هم مارو ممکنه پدرت توان برخورد کردن با تورو نداشته باشه اما من ....ایرج فریاد زد مهشید بس کن مهشید 

ج که تا چند لحظه پیش خاموش به نظر می رسید دنباله حرفش را فراموش کرده مبهوت به ایرج متعجب از فریاد ایر

نگاه کرد و ناخوداگاه اشک از چشمانش جاری شد . برای چند لحظه سالن در شوک فریاد ایرج در سکوتی بهت آور 

ت فضا را شکت فرورفت تا اینکه صدای صمیم که چون نوایی ضعیف همراه اشک هایش جاری می شد سکوف

خودخواهی های من مامان طالق من برای چی شمارو بیچاره می کنه دیگه نمی تونید توسالن ژیال جون و مزون فهیمه 

جون از عروسی مجلل و داماد پولدارتون تعریف کنید؟ جوابت رو نمی دم وقتی یه پدر جلوی بچه هاش با مادر این 

تظار ندارم که احترام منو نگه داری. چرا نمی گید جوابی ندارم؟ طوری برخورد کنه از دختر لوسی مثل توهم ان

شماها...ایرج با صدای بلند گفت از همه تون می خوام حرفهایی نزنید که بعدا پشیمون بشید. صمیم از تو خواهش می 

فتار کنم گریه نکنی می دونم که برای تو خیلی سخت بوده و هست می دونم ما اون طور که تو انتظار داشتی ر

نکردیم اما این حرفها االن جز ناراحتی چیزی نداره!چیزی که گذشته بابا من هنوز با اون غریبه توی یک خونه ام با 

غریبه ای که دوستش ندارم با مردی که ازش می ترسم باکسی که حتی به من اجازه نمی ده با خواهرم تلفنی صحبت 

طع کرد حاال چطور می خوای زندگی خودت رو نجات بدی با کنم توی یه خونه قدیمی ....مهشید حرف صمیم را ق

طالق ؟با بیوه شدن تو نوزده سالگی ؟ فکر می کنی می تونی برگردی این جا مثل سابق بین ادمها یه زندگی معمولی 

 داشته باشی؟ مامان نگران زندگی من نباشید من بعد از طالق از ایران میرم.هیچ کس به اندازه خانواده ام به من

سرکوفت نزد.مهشید پوزخند زد به بزرگی خودتون ببخشید سرکارخانم همین قدر از دست ما بر می اومد بدهکارم 

شدیم. صمیم با گریه گفت منو شما به این روز انداختین من داشتم تو اون اتاق لعنتی زندگیم رو می کردم به خاطر 

شما به زور به عقد اون ادم در اوردین. یک سال تمام پول دوستی و زرنگ بازی های شما اون بال سر من اومد. منو
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درس خونده بودم می خواستم اینده ام رو خودم بسازم همه چیزم رو ازم گرفتین بازم بگم؟...مادر بزرگ که تا این 

لحظه ساکت بود با عصبانیت گفت گفت نه نگو یک عمر زحمتت رو کشیدیم بزرگت کردیم امکاناتی رو که به 

ی دیدی برات فراهم کردیم حاال مسئله ای پیش اومده توباید این طوری نمک نشناسی کنی؟ من با شما خوابت هم نم

حرفی ندارم مادر بزرگ از شما هم انتظار دلسوزی ندارم جون تا به امروز هم چیزی جز طعنه ندیدم . من برای کسی 

ما برای من کاری نکردین مادرم هم همین طور منو دعوت نامه نفرستادم که منو به این دنیای لعنتی بیاره اوال اینکه ش

نجیبه خانم بزرگ کرده ایرح با عصبانیت گفت صمیم . اما واقعیت همینه بابا من هیچ وقت محبت ها و خوبی های 

شما رو فراموش نمی کنم از بچگی برای من بهترین پدر دنیا بودین اما من از مادرم محبتی ندیدم حاال باید از چی 

م؟ مادر بزرگ نگاهی به مهشید انداخت و با بی رحمی گفت از اینکه تورو به این خونه پذیرفت دعوت نامه تشکر کن

فرستادی یا نفرستادی اینو برو از اونایی بپرس که به دنیا اوردنت و انداختنت گوشه خیابون. ایرج بلند شد و فریاد 

ل چشمان صمیم گفت این ها به تو رحم کردن اوردنت زد مامان ساکت شو اما مادر بزرگ بی توجه به ایرج در مقاب

تو این خونه مثل بچه خودشون بزرگت کردن زیادی لوست کردن یا از ذات اون پدر و مادر نامعلومت بود که اینقدر 

نمک نشناس بار اومدی ایرج صمیم را به طرف خود کشید صمیم دخترم اما صمیم نمی توانست چشم از چهره بی 

بردارد. نسیم به سمت مادرش رفت مامان چرا چیزی نمی گی؟ مهشید که تا این لحظه برای پنهان  رحم مادر بزرگ

کردن رضایتش خود را با دستبندش مشغول کرده بود با بی تفاوتی نگاهی به نسیم کرد چی بگم؟ صمیم دیگر چیزی 

رج افتاد نسیم به سمت صمیم نمی شنیدسیاهی چشماانش را فرا گرفت و ماننده پرنده ای دلشکسته بر دستان ای

دوید و ایرج با صدایی که خشم در ان موج می زد فریاد زد نجیبه اب بیار صدای کالغی در باغ به نشانه شومی 

 روزهای سیاه صمیم برفراز درختان خشکیده پیچید.

 

اعصابش به شدت  شوک عصبی بهش وارد شده اقای مهرزاده باید تا مدتی طوالنی هیچ چیز آرامشش رو به هم نزنه

تحریک پذیر و ضعیفه ایرج با نگرانی به چهره صمیم که خواب رفته بود نگاه کرد االن حالش خوبه ؟ ارام بخش 

قوی بهش تزریق کردم خوابیده مایل نیستم بی جهت خیال تون رو راحت کنم احتمال افسردگی شدید یا واکنش 

تمر تحت نظر یک مشاور باشه چیزی که االن می تونم بهتون های کنترل نشده زیاده توصیه من اینه که به طور مس

بگم اینه که از نظر روانی احساس نا امنی شدید می کنه بایدمدتی طوالنی خونه خودش بی ادمها و حتی اشیائی که در 

کنار اون ها احساس امنیت می کنه زندگی کنه حتی اگه کسایی هستن که رفت و امدشون موجب احساس ناامنی 

تون میشه سعی کنید از روبه رو شدن دخترتون با اونها جلوگیری کنید. نظر من رو بخواهید سالمت روانی دختر

دخترتون مهم تره ایرج با صدایی لرزان گفت این همه وضعیتش وخیمه ؟ توچنین مواردی معموال شوک های 

تگی به قدرت شخصیتی بیمار برای شدیدی تو مدت کوتاه و متناوبا به بیمار وارد شده برگشتش به شرایط عادی بس

پذیرش وقایع داره دکتر با مهرزاده دست داد و گفت امیدوارم دختر شما بتونه سریع به حالت عادی برگرده تا ده 

روز داروهاش رو منظم استفاده کنه عموما ارامبخش اند برای درمان طوالنی مدت باید یه متخصص نسخه ای بنویسه 

بدرقه می کرد گفت نمی خوام از این سن ارام بخش استفاده کنه دکتر عندلیبی اون فقط  ایرج در حالی که دکتر را

نوزده سالشه دومرد از پله ها پایین رفتند راستش رو بخواهید نمی تونم در مورد عوارض این داروهای ارام بخش به 

ه چاره ای جز اینکه دخترتون با شما دروغ بگم اما گاهی اوقات چاره دیگه ای نیست ببینید حتی اگر مسائلی هست ک

اون ها مواجه بشه ندارید سعی کنید مسئله رو به تدریج و در زمان مناسب مطرح کنید . مجبورم به طور جدی بهتون 
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هشدار بدم که یک شوک عصبی دیگه می تونه نتایج وخیمی همراه داشته باشه . ایرج نگاه خشمگینی به مهشید و 

نمائی هاتون ممنونم دکتربعد از رفتن دکتر ایرج نجیبه را صدا زد نجیبه با چشم های مادرش انداخت و گفت از راه

خیس به سرعت جلوی ایرج ظاهر شد و گفت بله اقا؟ هیچ کدوم از این دوتا حق ندارن چاشون رو تو اتاق صمیم 

م اقا مهشید که بذارن فهمیدی نجیبه؟ به محض اینکه یکی شون به سمت اتاق صمیم رفت به من خبر می دی !چش

فعال وضعیت را برای حرف زدن مناسب نمی دید چیزی نگفت و خودش را به صفحه موبایل مشغول کرد ایرج به 

اتاق صمیم برگشت .نسیم با نگرانی روی لبه تخت نشسته بود و به صورت صمیم نگاه می کرد گویی کلمات هنوز به 

ند پدر و دختر در سکوتی طوالنی به چهره صمیم خیره زبان نیامده در دهانش خاموش می شدند فراموش می شد

شدند اتاق صمیم به مرور به تاریکی می رفت و سیاهی شب بر زشتی ها و ترس ها بر کودکی ها و اخرین بقایای 

کودکی زیبای صمیم سایه می انداخت .اقای اریان پور امده اند اقا ایرج و نسیم با تعجب به صورت هم نگاه کردند 

سید تو خبرش کردی؟ نسیم گفت نه بابا ایرج بلند شد و با عصبانیت از اتاق بیرون رفت نسیم هم بعد از ایرج پر

چند لحظه نتوانست طاقت بیاورد رو به نجیبه گفت مواظب صمیم باش ! بله خانم شما بفرمائید وقتی نسیم به باالی پله 

نگاهی به اطراف انداخت باید می بخشید که بدون  ها رسید پدر و راد با هم دست می دادند خیلی خوش امدید راد

خبر و همین طور بدون دعوت امدم مهشید رژ خوش رنگی به لب زده وارد شد وبوی عطرش در فضای سالن پیچید 

خواهش می کنم این حرف ها چیه؟ شما مثل پسر ما هستید اتفاقا من و ایرج چقدر صمیم رو دعوا کردیم که چرا با 

خوش امدید. ممنونم خانم مهرزاده مهشید چنان دهانش را به خنده باز کرد که نسیم می توانست  شما نیومده خیلی

از باالی پله ها همه دندان هایش را ببیند راستش از این خوشم نیومد مگه من غریبه ام ؟ یعنی چی خانم مهرزاده ؟ 

را می کاوید گفت سالم نسیم خانم صدای  راد به باالی چله ها نگاه کرد و در حالی که چشمان غمگین و خسته نسیم

خسته و سنگین نسیم خنده های دروغین مهشید را خاموش کرد سالم. صمیم کجاست؟ نسیم که نمی دانست چه 

بگوید به چهره پدرش نگاه کرد مهشید بازوی راد را گرفت و او را به سمت مبل ها برد حاال چه عجله ای دارید 

نبل ما خوابه نسیم به نجیبه بگو یه قهوه تلخ بیاره قهوه تلخ می خورین دیگه اگه درست بفرمائید بنشینید این دختر ت

یادم باشه؟ برای قهوه خوردن نیومدم خانم مهرزاده از لطف تون ممنونم راد این را گفت بعد رو به نسیم کرد و گفت 

یطی نیست که بتونه همراه شما بیاد می شه صمیم رو بیدار کنید ؟ ایرج قبل از نسیم با عصبانیت گفت صمیم تو شرا

راد در حالی که لبخند با نزاکتی به لب داشت با صدایی محکم و پر طنین گفت نگران نباشید نمی خوام صمیم رو به 

زور با خودم ببرم . با توجه به سوابقی که دارید باید به من حق دیدن که نگران این موضوع باشم. باز هم لبخند از 

شد با توجه به همون سوابق باید به این نکته هم توجه کنید که قبلش بهتون گفته بودم کاری می کنم لبان راد محو ن

که خودتون با من تماس بگیرید.و حاال هم میگم فقط می خوام صمیم رو ببینم مگر اینکه خودش بخواد همراه من 

میل شده دلیلی وجود نداره که اون بخواد بیاد . هردوی ما می دونیم که این ازدواج تحت چه شرایطی به دختر من تح

همراه شما بیاد مهشید باز هم بازوی راد را گرفت ای بابا ایرج االن چه وقت این بحث هاست ؟ اصال راد عزیز امشب 

رو مهمان عزیز ما هستند صبح در مورد بقیه مسائل صحبت می کنیم بفرمائید خواهش می کنم.راد با نزاکت بازویش 

شید خالص کرد اگه اجازه بدین اول صمیم رو ببینم و به سمت پله ها رفت باالی پله ها به نسیم گفت را از دست مه

می شه منو به اتاق صمیم راهنمائی کنید. نسیم اهسته همراه راد رفت و ایرج در حالی که خشمش را در صدایش خفه 

می دم. مهشید مبهوت به ایرج نگاه کرد  می کرد به مهشید گفت تموم نشده هنوز جواب این کاری رو که کردی بهت

وا مگه تعصیره منه توکه می دونی مادرت با کسی تعارف نداره . این دختره انقدر گستاخی کرد که ... اگه فکر می 
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کنید با این بازی ها می تونید حرف خودتون رو به کرسی بنشونید این حرف من یادت باشه مهشید این برای شما 

شه تا االن تردید داشتم اما حاال با این کار شما تصمیم رو گرفتم به صمیم کمک می کنم که  خیلی گرون تموم می

طالق بگیره و تا اخرهم خودم پشتش هستم نمی تونی منو از دخترم جدا کنی.در طبقه باالنسیم راد را به کناری کشید 

من همه چیروز می دونم نسیم خانم . و گفت ببینید صمیم یه مقدار حالش خوب نیست یعنی در واقع چه طور بگم؟ 

نسیم با تعجب گفت چی رو می دونید؟ ظاهرا صمیم برای قطع تلفن دکمه اشتباه رو زده بود به هر حال تلفن قطع 

نشده بود و من همه چیز رو شنیدم. نسیم با بغض گفت راد از شما خواهش می کنم . می دونم این مسئله بسیار 

ه هیچ وجه نمی خواید کسی ازش اطالع داشته باشه من هم مایل نیستم این مسئله رو محرمانه خانواده شماست و ب

فاش کنم. از اینکه شرایط مارو درک می کنید خیلی ممنونم ببینید دکتر به شدت تاکید کرد که صمیم تحت هیچ 

یی که مایل نیست ببینه .. شرایطی ...متاسفم خانم مهرزاده من حتما باید صمیم رو ببینم. اما دکتر تاکید کرد ادم ها

اگه مایل نبود منو ببینه از اینجا می رم پائین هم گفتم نمی خوام چیزی رو به اون تحمیل کنم . راد این را گفت و 

پرسید اتاق صمیم کجاست؟ نسیم که دیگر چاره ای نمی دید اتاق صمیم را به راد نشان داد و با نگرانی در کریدور 

ربه اهسته به در زد و اهسته در را باز کرد نجیبه اشک هایش را پاک کرد وبلند شد و ایستاد منتظر ایستاد.راد چند ض

با شعاع نوری که از راهرو به داخل اتاق تابید صمیم اهسته چشم هایش را باز کرد وبه سیاهی هیکل راد در 

در را پشت سرش بست .  چهارچوب در نگریست راد اهسته گفت سالم نجیبه با سرعت از اتاق بیرون رفت و راد

صمیم می خواست بلند شود اما حتی به زحمت حرف می زد راد اینجائی؟ بله راد چراغ را روشن کرد و صندلی را 

کنار تخت گذاشت و روی ان نشست صمیم به یک نقطه روی مالفه ها خیره شده بود . گویی حتی دیگر نمی خواست 

راهرو نسیم به استقبال پدرش رفت که با عصبانیت به سمت اتاق  برای نجات از رنج هایش دست و پا بزند.داخل

صمیم می رفت بابا ایرج ایستاد و به نسیم نگاه کرد راد همه چیزو می دونه ایرج دستش را به روی صورتش گذاشت 

رج از کجا می دونه ؟ صمیم تلفن رو درست قطع نکرده همه چیز رو شنیده حاال می خواهید چی کار کنید بابا؟ ای

 ایرج نگاهی مصمم به اتاق صمیم انداخت درستش میکنم به هیچ قیمتی نمی ذارم مادرت این دختر رو بیچاره کنه

 پاسخی مانند صمیم اشک قطره بابا؟ خوبه حالت پرسید صمیم از راد چهره به منظور پر نگاهی با و شد اتاق وارد

فراموش کن مادرت و مادر بزرگت عقل شون رو از  شنیدی که رو چرندیاتی من عزیز سوزاند را ایرج قلب خاموش

دست دادن اونا به خیال خودشون می خوان با این کار راهی برای تو جز زندگی کردن با این مرد نذارن. تو که نباید 

هرجی می شنوی رو سریع بپذیری. صدای محزون و ارام صمیم در فضای غمزده اتاق پیچید دروغ به این بزرگی ؟ به 

اون ها اهمیت نده من اجازه نمی دم اون ها با این اراجیف شون تورو مجبور کنن که برگردی تو دختر  حرف های

عزیز منی من با مجبور کردنت به ازدواج با این مرد اشتباه بزرگی رو مرتکب شدم اما می خوام تا جائی که امکان 

اناتی که بخوای برات فراهم می کنم صمیم با داره جبران کنم اگه نمی خوای مجبور نیستی با این مرد بر یهر امک

صدایی دردالود حرف ایرج را قطع کرد منو کجا پیدا کردین؟ صمیم دیگه نمی خواهم همچنین حرفی رو از تو بشنوم 

این واقعیت نداره . مهشید بر چهارچوب در ظاهر شد واقعیت داره ایرج پنهان کردن موضوع بیشتر از این فایده ای 

نداره حاال که هیچ محبتی ازمن ندیده حاال که این نجیبه بوده که اونو بزرگ کرده فکر نمی کنم  برای هیچ کس

تحمل این واقعیت چندان براش سخت باشه که من مادرش نیستم . ایرج بلند شد و با عصبانیت گفت مهشید خفه 

رو گذاشتی توی بغلم مجبورم  شود مهشید با گریه گفت خفه نمی شم بیست ساله که منو خفه کردی یه بچه غریبه

کردی بزرگش کنم دیگه حاضر نیستم بیشتر از این به این نقش مسخره ادامه بدم ایرج با خشونت مهشید را از اتاق 
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بیرون کشید مهشید با بی تفاوتی همراه ایرج رفت ولم کن لزومی نداره وحشی بازی دربیاری این هم تشکرت بود 

رو که معلوم نبود پدر و مادرش کی بودن بزرگ کردم.صمیم حتی توان هق هق زدن برای این که بیست سال بچه ای 

نداشت سیل اشک هایش بر چهره اش جاری بود اما دیگر نمی توانست تحمل کند نمی خواست بشنود سعی کرد 

شده بود  بلند شود اما دستانش با ناتوانی فرو افتادند راد که علیرغم بی تفاوتیش از دیدن این صحنه ها منقلب

دستش را زیر سر صمیم گذاشت و اهسته او را بلند کرد صمیم با اخرین صدایی که درگلو داشت صدا زد راد . جانم؟ 

صمیم نالید منو از اینجا ببرراد صمیم را در اغوش گرفت و در سکوت دردناک خانه صمیم را در مقابل نگاه 

م بیرون برد صمیم برای اخرین بار در اغوش راد باغ پیروزمندانه مادر بزرگ و چشمان اشک بار نجیبه و نسی

زمستان زده بی روح را نگاه کرد خداحافظ کودکی من....برات گرون تموم می شه مهشید این کاری که با این بچه 

کردی برات گرون تموم می شه . این رفتاری که جلوی دامادمون داشتی هم برای تو گرون تموم می شه ایرج توچی 

کر کردی مثل گذشته هاست که از عشقت بمیرم و برای اینکه رضایتت روجلب کنم حاضر به هر کاری فکرکردی ف

باشم؟ ایرج پوزخند زد داماد؟ شوهر همون دختری که توی صورتش گفتی بچه سرراهی بوده داماد تو می شه ؟ به 

یگران برات درست کنم که سالها هر حال از نظر دیگران ما یه خانواده هستیم. نظر دیگران چنان زندگی در نظر د

ازش لذت ببری صبر کن از این اتاق قدمت رو بیرون بذاری جلوی اون داماد عزیزت خوردت می کنم ایرج از اتاق 

بیرون رفت در اتاق صمیم نسیم روی تخت خالی نشسته بود و گریه می کرد ایرج با عصبانیت پرسید صمیم 

ره ها نگاه کرد و گفت اون دیگه برنمی گرده ....صمیم چشمانش را به کجاست؟ نسیم بدون اینکه برگردد به پنج

روی چهره راد باز کرد که روی مبل و با کت و شلوار بخواب رفته بود. مدتی طوالنی به چهره خواب رفته راد نگاه 

نی که از راد به کرد چگونه هر بار از راد می گریخت خود را در پناه او می یافت؟ امیر خانواده اش چگونه تمام کسا

ان ها پناه می برد تمام کسانی که صمیم آن ها را فرشته نجات خود پنداشته بود که می توانستند اورا از چنگال راد 

نجات دهند چنین بی رحمانه با او رفتار می کردند و چگونه راد که صمیم اورا موجود بی رحمی می پنداشت هر بار 

ا به روی اشک های صمیم باز کرد که مانند شبنم های صبحگاهی روی گونه برای نجات او می امد.راد چشمانش ر

های لطیفش می درخشیدند.صمیم اهسته گفت صبح به خیر . من منظره گریه داریم؟ لبخند زیبایی روی لب های 

محزون صمیم نشست من چی؟ راد کنار صمیم نشست و گفت یادته به من می گفتی بابا بزرگ؟ صمیم به اینه تخت 

تکیه داد و گفت اول تو شروع کردی که به من گفتی بچه ! راد گونه صمیم را نوازش کرد من هنوز هم به تو می گم 

بچه صمیم اشک هایش را پاک کرد و گفت اما من دیگه چیزی نمی گم چون تو شرایطی نیستم که حق حرف زدن 

جد بزرگ تبدیل شده بشنو هیچ وقت به خاطر  داشته باشم . پس یه نصیحت از بابا بزرگ سابق که احتماال االن به

کارهایی که دیگران کردند به خاطر اشتباهات دیگران خودت رو تحقیر نکن و اجازه هم نده که هیچ کس تحقیرت 

کنه .اما گاهی دیگران دارن تحقیرت می کنن. ممکنه تو نباید اون وضعیت رو بپذیری . کاری از دست من بر نمی اد 

 خواست نمی منو اون و اونهاست ی که می گفت هرچند بی رحمانه ولی واقعیت بود . اون جا خونهراد تمام حرفهای

 مکث لحظه یک صمیم... بابا چرا دونم نمی کرده تحمل منو چی برای و طوری چه نمیدونم هم رو سال هیجده همین

به بعد ؟ راد دست صمیم را گرفت  این از بگم بهش باید چی بابامه کردم می فکر که اونی یعنی گفت بغض با و کرد

و اورا از تخت بلند کرد یه شرط به عهدنامه مون اضافه کن حاال که این همه ناراحتت می کنه دیگه صحبت کردن در 

این مورد ممنوع صمیم نمی توانست تعادلش را به خوبی حفظ کند بازوی راد را گرفت و با نفس های سنگین گفت 

یشب ؟ فشارت پائینه بشین صمیم دوباره روی تخت نشست راد با لبخند گفت باید ارابخش به من تزریق کردن د



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تو میگریزم از 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 2 2  

 

قبل از اینکه مامان برسه فشارت رو به حالت عادی برگردونم واال یه مدرک دیگه هم در اثبات حاملگی تو دستش 

هستم و همون  می دیم. صمیم با لبخند تلخی گفت وانمود نکن اتفاق خاصی نیفتاده من می فهمم توی چه شرایطی

طور که خودت توصیه کردی اجازه نمی دم به من ترحم کنی. خانواده تو ادم های با اصل و نصبی هستن اگه بفهمن 

که من یه بچه سرراهی ام....راد حرف صمیم را قطع کرد و با لحنی قاطع گفت در موردر همه اینها صحبت می کنیم 

 لزومی نداره خانواده ام هم چیزی بدونن همین که فهمیدن تو اما گفتم حاال که توی این شرایط هستی نه فعال

بارداری کافیه. در ضمن اگه یادت باشه من با میل یا درخواست خانوده ام با تو ازدواج نکردم مسائل دیگه ای مطرح 

ه خیر . صبح بود . اون مسائل. صدای ژاله اجازه نداد صمیم دنباله حرفش را تمام کند بیدارشدید بچه ها؟ صبح تون ب

به خیر مامان ژاله نگاهی به صورت رنگ پریده و چشم های خیس صمیم انداخت چی شده عزیزم؟ صمیم دوباره 

روی تخت دراز کشید چیزیم نیست یه کم فشارم پائینه . باشه عزیزم تو استراحت کن می گم صبحانه ات رو بیارن 

که مادر جان دیشب هم که شام نخوردی راد که می خواست باال. فکر نمی کنم بتونم چیزی بخورم ممنونم. نمی شه 

صمیم را از این بحث نجات دهد گفت باشه مامان با هم همین جا می خوریم بگید بیارن. من دارم عروسم رولوس می 

کنم که خب به هر حال حق داره لوس بشه توچرا خودت رو قاطی می کنی؟ راد گفت عروست به اندازه کافی لوس 

با صدای خدمتکار که می گفت خانم اریان پور با شما تماس گرفتند گفت بچه ها ببخشید و از اتاق بیرون هست ژاله 

رفت . راد کتش را دراورد و گفت خب تا شما دارید از مزایای حاملگی تون استفاده می کنید من برم یه دوش بگیرم 

نمی کنیم من کامال جدی ام چند ماه دیگه که  . صمیم اه کشید و گفت میشه در این مورد دیگه شوخی نکنیم. شوخی

نتونستی یه نوه تحویل بدی و مامان ازت به جرم کاله برداری شکایت کرد و افتادی زندان اون وقت می فهمی 

استفاده غیر مسئوالنه از محبت های مادر شوهر یعنی چی . راد این را گفت و از اتاق بیرون رفت صمیم بهار خزان 

 به باغ زمستانی دوخت و با خود فکر کرد زندان هم خب یه جائیه برای موندن .زده چشمانش را 

 

چرا نمی تونم از تخت بلند شم؟ چرا نمی تونم متمرکز به یه موضوع فکر کنم؟ چون قرص آرامبخشت خیلی قویه . 

ش داری . احتیاج به چرا این ارامبخش ها رو به خورد من میدین؟ برای اینکه ارامش بخشند تو هم احتیاج به ارام

ارامش ندارم احتیاج ره یه ویرانی دارم می خوام بلند شم دنیا رو سرآدمهاش خراب کنم می خوام بلند شم یه کاری 

بکنم دیگه تحمل ندارم اینجا مثل یه ادم مریض پناه گرفته تو خونه یکی دیگه ...یعنی چی خونه یکی دیگه ؟ خونه 

د بچه و احمق نیستم هر دومون می دونیم .بله هردومون می دونیم که ما تحت زن متاهل کجاست؟ راد من تا این ح

چه شرایطی ازدواج کردیم و الزم نیست توهرروز هزار بار این رو تکرار کنی . تکرار می کنم چون تو جوری رفتار 

مربوط به بلبل  می کنی که انگار متوجه نیستی . این ارامبخش ها چرا از همه جهت تورو ضعیف کرده جز از جهات

زبونی؟ صمیم در حالی که می گریست گفت دیگه نمی خوام این قرص های لعنتی رو بخورم می خوام از روی این 

تخت لعنتی بلند شم می خوام به این زندگیه لعنتیم فکر کنم ببینم چه بالئی سرم اومده راد با خونسردی حرف صمیم 

ای لعنتی با این راد لعنتی راه بندازم. بعد روی تخت نشست و مچ را تکمیل کرد و اینکه چطوری می تونم یه دعو

دست صمیم را در دست گرفت چی می خوای صمیم؟ منظورت چیه؟ االن چی می خوای؟ االن می خوای چه اتفاقی 

بیفته؟ صمیم از شدت گریه دستانش را جلوی صورتش گرفت می خوام از خواب بلند شم ببینم روی تخت خودم 

ودم و همه این ها یه کابوس بوده یه کابوس به خاطر استرس قبل از کنکور می فهمی؟ من االن می خوام توی اتاق خ

از خواب پاشم و به این فکر کنم که هفته اخر بهتره تست های کدوم فصل های شیمی رو مرور کنم و با کمال پرروئی 
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ر نامعلومت رفته بگم مامان برای انتخاب رشته و توقع به اون زنی که دیشب توی صورتم گفت ذاتت به اون پدر و ماد

از االن وقت مشاوره بگیر می فهمی؟ راد صمیم را درمیان بازوهای خود گرفت و در سکوت به نوای آرام گریه صمیم 

گوش کرد گویی تمام چیزی که صمیم می خواست اغوش گرم و بی دغدغه ای بود تا در آن بگرید و بگرید تا ارام 

زیبای رنجدیده اش را به روی زشتی های این جهان ببندد. صمیم به صدای قلب راد که ناگفتنی ترین گیرد و چشمان 

ها را می گفت گوش کرد و خود را به ارامش اغوش او سپرد و به خواب رفت.صمیم صمیم جان صمیم من ..صمیم 

ند و بدون اینکه حرفی بزند اهسته چشم هایش را باز کرد نسیم توئی؟ اره عزیزم صمیم سعی کرد روی تخت بنشی

به اشک های نسیم نگاه کرد که روی گونه اش سرازیر بود هیچ کدام حرفی برای گفتن پیدا نمی کردند دیگر چه می 

توان گفت سرانجام صدای صمیم سکوت مرگ آور اتاق را شکست تو می دونستی؟ نسیم اهسته گفت نه .چطور نمی 

کجا اومد ؟ نپرسیدی چرا بدون اینکه مامان حامله باشه نسیم با لبخندی  دونستی ؟ نپرسیدی این بچه یکدفعه از

اشک های صمیم را پاک کرد من خیلی بچه بودم صمیم به اندازه بچه های االن هم پررو نبودم به من گفتن تورو زا 

جز اون هیچ بیمارستان خریدن که من تنها نباشم االن هم برای من چیزی عوض نشده تو خواهر کوچولوی منی که 

کس رو برای پرکردن تنهائیم ندارم من دوباره خواهر کوچولوی خودم رو می خوام صمیم قشنگ و با نشاطم رو می 

خوام .اون صمیم دیگه مرد خودم هم گاهی تو اینه ها دنبالش می گردم نیست و کسی که االن رو به روی توئه هیچ 

مامان تشکیل نشده تودختر عزیز بابا هستی همیشه بودی خودت هم  شباهتی به اون دختر نداره . اون خانواده فقط از

اینو می دونی.. من دیگه چیزی نمی دونم نسیم به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد ندارم احساس می کنم کسی رو نمی 

ای شناسم حتی خودم رو من کی ام نسیم پدرم کیه؟ زنی که منو به دنیا اورد کیه؟ نسیم اهسته دستش را روی لب ه

صمیم گذاشت چرا می خوای خودت رو با این فکرها عذاب بدی؟ اما این ها واقعیته اگه اونو یه زن و شوهر واقعی و 

معمولی بودن برای چی منو سرراه گذاشتن؟ در این لحظه راد ضربه اهسته ای به در زد و بعد از چند لحظه وارد شد 

الم کرد راد اهسته گفت خوش امدید و لیوان اب برای صمیم صمیم اروم تر صدات توی راهرو می اد نسیم به راد س

ریخت و یک قرص ارام بخش را از قوطی خارج کرد صمیم با بغض به قرص ها نگاه کرد نمی خوام بخورم. این 

ارومت می کنه . ببخشید دیگه صدام رو بلند نمی کنم. راد با عصبانیت گفت با این قرص ها نمی خوام تنبیهت کنم به 

خودت نمی خوام پدر و مادرم چیزی بفهمن می دونی که برای من جز خودم فکر هیچ کس اهمیت نداره فقط  خاطر

نمی خوام با فهمیدن پدر و مادرم موضوع جدیدی برای گریه پیدا کنی .این قرص رو بخور . نمی خوام قرص بخورم با 

ب نسیم خانم می تونید توی سالن منتظر من مثل یه بیچاره مریض رفتار نکن . راد با خونسردی گفت بسیار خو

صمیم باشید؟ نسیم با ترس نگاهی به راد انداخت ولی ...امیدوارم این گستاخی مارو ببخشید در اصل این رفتاری 

نیست که باید در مقابل میهمان داشته باشیم قول می دم چند دقیقه بیشتر تنها نمونید.بعد از اینکه نسیم از اتاق 

بازوی صمیم را گرفت بلند شو. چه کار داری می کنی؟ بلند شو درست نیست تمام روز رو توی بیرون رفت راد 

تختخواب دراز بکشی و مثل یه ادم مریض مهمان ها رو هم توی تخت بپذیری . راد صمیم را به سمت حمام کشید 

و لبخند می زنی و معمولی دست و صورتت رو بشور و ارایش کن چند دقیقه دیگه با یه لباس مرتب پائین می بینمت 

رفتار می کنی روشنه ؟ صمیم دستش را به چهارچوب در حمام تکیه داد و با چشم هی خیس به تلخی لبخند زد دل 

 نگرانی با که نسیم به پائین طبقه در و رفت بیرون اتاق از راد برده تون برای ارباب بی رحمش تنگ شده بود قربان

دقیقه دیگه می اد شما بفرمائید بنشینید نسیم بدون اینکه بنشیند با صدایی ملتمسانه  چند تا گفت کرد می نگاه او به

گفت اذیتش نکنید به اندازه کافی ...راد با خونسردی گفت من هم فکر نمی کنم بهتره بیشتر عذاب بکشه اما دراز 
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مناسب نمی دونم. اون کشیدن روی اون تخت و حرف زدن در مود چیزهایی که محصولی جز ابغوره نداره رو هم 

برای اینکه اون طورکه شما می خواهید عاقالنه رفتار کنه خیلی بچه است . بله من هم با شما موافقم خانم مهرزاده و 

به همین دلیل دارم بزرگش می کنم یه نوشیدنی گرم میل دارید؟ صمیم از باالی پله ها صدایش را صاف کرد و گفت 

فت سه تا قهوه خانم مهرزاده شیر و شکر می خورید؟ نسیم آهسته گفت بله صمیم از دوتا لطفا راد روبه خدمتکار گ

نرده ها گرفت و در حالی که سعی می کرد تعادلش را حفظ کند پائین امد و روبه خدمتکار گفت برای من غلیظ باشه 

رد صمیم از راد پرسید کم شیر نسیم پائین پله ها بازوی صمیم را گرفت و اورا به سمت نزدیک ترین مبل هدایت ک

می تونیم بریم توی باغ ؟ راد لبخند زد البته غیر از تختخواب هرجائی می تونی بری نسیم گفت هواسرده صمیم اما 

صمیم بدون هیچ حرفی به سمت باغ حرکت کرد.مدتی خاموش قدم زدند نسیم دستان صمیم را گرفت و سعی کرد 

باشه در این مورد که مجبورت کرده از تختخواب بیرون بیای این توئی با بخار دهانش گرمش کندو شاید حق با راد 

که مثل ادم های مریض روی تخت می خوابی خب راد هم با تو همون طوری رفتار می کنه . اجازه نده زندگی به این 

م اخرش زودی تورو از پا بندازه مقاومت کن. صمیم پوزخند زد برای چی برای کی مقاومت کنم به روی خودم نیار

چی نسیم به زندگی من نگاه کن تو این زندگی دیگه چی می تونه تغییر کنه ؟ نسیم چشمانش را از روی برف های 

کهنه و یخ بسته گذراند صمیم می خواستم یه چیزی بهت بگم من احساس می کنم راد دوستت داره اینو تو چشماش 

و چشم های اون جز دوتا سنگ سیاه گرد چیزی می بینی می بینم صمیم پوزخند زد فکر کنم تو تنها کسی هستی که ت

. یعنی تو متوجه نشدی؟ چرا خب همین یه ساعت پیش که محکم بازوم رو فشار داد و منو از تخت کشید پائین 

رفتارش خیلی به نظرم عاشقانه اومد . اخه دروغ بلند نیستی نیم وجبی می دونم تو هم بدت نمی اد. من نسیم؟ کار 

اومدن و بد اومدن گذشته دیگه چاره ای جز اون ندارم. نسیم نگاهی به چشم های زیبای صمیم انداخت  من از خوش

اخ چه بیچاره خوشگلی اگه پسر بودم خودم باهات ازدواج می کردم صمیم پوزخند زد اره خواهر و برادم که نبودیم 

ردنش. صمیم این را گفت اما به جای فقط مشکل مادرته مادری کردنش اون طوری بود وای به حال مادرشوهرش ک

خنده از چشم های هر دویشان اشک سرازیر شد نسیم خواهرش را در آغوش گرفت و با گریه گفت الهی من 

قربونت برم خودم برات مادری می کنم منو دوست نداری . صمیم با تمام وجود نسیم را بغل کرد نسیم من خیلی 

صمیم اشک هایش را پاک کرد و گفت دیگه گریه نمی کنیم دستور از دوستت دارم . نسیم دست کشید به صورت 

مقامات باال اومده که حق نداریم گریه کنیم صمیم نگاه خسته ای به سوی ساختمان انداخت دستورات مقامات باال 

؟ نه  تمومی نداره . برو خونه سرما می خوری منم دیگه برم. نسیم گونه صمیم را بوسید که می پرسید بازم می ای

دیگه تورو می خوام چه کار ؟ صمیم اهسته پرسید نسیم حال یکی رو می خوام بپرسیم نمی دونم چی صداش کنم. 

نسیم با بغض گفت بابا حالش خوب نیست دیشب خیلی تو اتاقت نشست و گریه کرد گفت نباید این طوری می 

نبود یک عمر زحمت یک عمر درد سر و شد.باید همین طور می شد مادرجون این دختر جور دیگه ای عاقل بشو 

بدبختی بس نبود باید ابرومون رو دودستی تقدیم خانم می کردیم. که چه خبره؟ سرکارخانم پسر اریان پور رو نمی 

پسندیدند. اسمش دهن کله گنده هارو پر می کنه مادر بزگ که مدام به تایید مهشید سرتکان می داد گفت الحمدهلل 

م چندروز به اخم و تخم و دعوا می گذره و بعد می بینه دیگه کاریست که شده و کاری از به کسی بدهکار نیستی

دستش بر نمی اد . من هم همین رو می گم مادر جون شما که غریبه نیستید ایرج منو دوست نداشته و نخواهد داشت 

تره رو از این خونه بریدم برای من دیگه برام اهمیتی نداره که بعداز این بیشتر از من بدش بیاد همین که پای اون دخ

کافیه حوصله اون دختره چشم ابی رو نداشتم بعد از این همه سال که باالخره راحت شدم مهشید حرفش را قطع کرد 
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و مسیر نگاه مادربزرگ را تعقیب کرد که مبهوت به پله ها نگاه می کرد .مهشید عصبانی بلند شد و به چمدان بزرگی 

پائین می اورد نگاه کرد این دیگه چیه ؟ چی کار داری می کنی؟ نجیبه چمدان را در سالن روی  که نجیبه از پله ها

زمین گذاشت و بدون اینکه به صورت مهشید نگاه کند گفت من دارم از این خونه می رم مهشید خانم. واقعا که مادر 

ر عیب نیست خانم هرکس روزیش رو جون نگاه کنید والده صمیم خانم دارن مارو از حضورشون محروم می کنن. کا

از جایی می اره. مهشید با عصبانیت گفت نم یخواد برای من حاضر جوابی کنی پسرت رو هم بردار و از اینجا برو اما 

بدون چمدون . خداروشکر من محتاج یه چوب کبریت شما هم نیستم این چمدون هم برای من نیست.ایرج عقلت رو 

ینکه جوابی بدهد در گاوصندوق را باز کرد و مدارکش را داخل سامسونت سیاه رنگی از دست دادی ؟ ایرج بدون ا

خالی کرد مهشید فریاد زد دارم باتو حرف می زنم. ایرج در سامسونت را بست و کتش را برداشت ماباهم حرفی 

ی ها بودی مهشید نداریم. تو نمی تونی این طوری بری من پیش دیگران ابرو دارم.تو تو الیق بزرگترین بی ابروی

اشتباه کردم از اولش اشتباه کردم که این زندگی رو برات درست کردم اشتباه کردم که عمرم رو به پای زن کینه 

توز و بی رحمی مثل تو ریختم تو الیق هیچ چیز نبودی . ایرج مهشید را کنار زد و از مقابل او رد شد پائین پله ها مادر 

سمت او حرکت داد ایرج تو نمی تونی این کارروبکنی ایرج در حالی که انگشتش  بزرگ با عصبانیت ویلچرش را به

را با حالت تهدید امیزی به طرف مهشید تکان می داد گفت با هردوتون هستم یک ماه فرصت دارید که با پای 

پیرت می زنی  خودتون از اینجا برید نمی خوام بیرون تون کنم مادر بزرگ فریاد زد چی؟ حرف از بیرون کردن مادر

؟ تو چه طور اینقدر بی چشم و رو شدی ایرج ؟ این زن رو تو به جون من انداختی مادر بیست و پنج سال زندگی من 

رو تو سیاه کردی فقط به خاطر اینکه از روی حسادت طاقت نداشتی من رو بازنی که دوستش داشتم ببینی فقط به 

م بذاری برو خونه ایمان هزینه زندگیت هم هرچی باشه تامین می خاطر اینکه داغ منو به دل زنی که دوستش داشت

کنم اما دیگه نمی خوام ببینمت تحمل این برق پیروزی رو توی چشم هاتون ندارم. تمام زندگی این دختر رو سیاه 

ه کردین کاری کردین که دیگه نتونه جلوی شوهرش سربلند کنه مهشید که ایرج را جدی می دید با حالتی ملتمسان

سعی کرد کیف را از دست ایرج بگیرد عزیزم باور کن به خاطر خودش بود فکر می کنی اگه طالق می گرفت و برمی 

گشت خونه به نفعش بود؟ ایرج نگاهی زخم خورده به مهشید انداخت نه با وجود تو فکر می کنم اگه تو جهنم هم 

می زنی ؟ خیلی خوب ممکنه اشتباه کرده باشیم اما باشه همون جا موندن به نفعش باشه . چرا بامن این طوری حرف 

توهم در مقابلش یک اشتباه دیگر نکن . من هر کاری کردم به خاطر سرپا نگه داشتن خانوادمون بود . تو هرکاری 

کردی به خاطر حفظ کردن اون آبرویی که نداری جلوی چهارتا زن بی شخصیت تر از خودته تنها خوشحالی من از 

کدوم از دخترهام رو نتونستی شبیه خودت بار بیاری. مهشید فریاد زد ایرج ایرج به نجیبه گفت به رضا اینه که هیچ 

بگو ماشین رو روشن کنه مهشید در حالی که می گریست گفت به خاطر لجبازیهای اون دختره چشم سفید منو ترک 

رش کوبید .می خوام با دخترم صحبت می کنی ؟ تورو سالها پیش باید ترک می کردم. این را گفت و در را پشت س

کنم . البته آقای مهرزاده تنها خواهش من از شما اینه که مسائلی رو که باعث ناراحتی صمیم می شه مطرح نکنید . 

مسلما شما نسبت به صمیم دلسوزتر از پدرش نیستید. مسئله ای که باعث ناراحتی صمیم میشه حضورش تو خونه 

م . اریان پور روزنامه رو تازد و با عصبانیت گفت جالبه ظاهرا اقای مهرزاده تصور می شماست اومدم دخترم رو ببر

کنند با زور دخترشون رو ازشون گرفتیم مثل اینکه فراموش کردین تو این سالن خودتون گفتید حاضر نیستید 

ور ایستاد و گفت بله شما به دخترتون رو ببرید. راد با لحنی قاطع گفت پدر خواهش می کنم . ایرج رو به روی اریان پ

زور دخترم رو از من گرفتید. به زور دختر من رو از خونه من دزدیدیدتو شرایط عادی دست شما به تار موی صمیم 
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هم نمی رسید اما توی اون شرایط من چاره ای نداشتم غیز از این که به این ازدواج رضایت بدم اما حاال پشیمونم 

و ببرم ایرج این را گفت و به صمیم نگاه کرد که از باالی پله ها با چشم های پر از اشک اشتباه کردم اومدم دخترم ر

به ایرج خیره شده بود ایرج و صمیم مدتی طوالنی به چشم های هم خیره شدند تا اینکه ایرج در حالی که سعی می 

؟ صمیم اهسته گفت سالم. من کرد بغضش را در صدای مردانه اش خفه کند گفت نمی خوای به بابا سالم بدی دخترم

اومدم باهات حرف بزنم صمیم اهسته از پله ها پایین امد و رو به راد پرسید می تونیم تنها صحبت کنیم ؟ خدمتکار با 

اشاره راد به سمت صمیم امد و گفت صمیم خانم بفرمایید راد گفت من قبلش یه کم با اقای مهرزاده حرف دارم تو 

باشی صمیم همراه خدمتکار رفت و راد به مهرزاده گفت بنشینید لطفا مادلیلی برای  می تونی توی اتاق منتظر

خصومت نداریم حداقل فعال نداریم ایرج نگاه خشمگینی به همایون انداخت و با عصبانیت نشست راد روبه پدرش 

دمتکار گفت یه قهوه برای گفت پدر امکان داره مارو تنها بذارید؟ همایون روزنامه اش را برداشت و با عصبانیت به خ

من بیار بعد از اینکه همایون رفت راد گفت من االن شمارو بیشتر از روزی که با صمیم ازدواج کردم درک می کنم 

حاال رفتار پدر دلسوزی رو دارید که تحت هیچ شرایطی نمی خواد خوشبختی دخترش رو فدا کنه نگرانی های شما 

ه من قابل درکه اما جنبه دیگه موضوع اینه که من هم هرچند اگه دالیلش هم در مورد زندگی دخترتون توی خون

برای شما قابل درک نباشه خودم رو نسبت به زندگی صمیم مسئول احساس می کنم و اجازه نمی دم تحت هیچ 

ج شرایطی صمیم یک بار دیگه پاش رو توی اون خونه بذاره تحقیرها و برخورد همسر شما غیر قابل بخشش بود ایر

با عصبانیت حرف راد را قطع کرد مشکالت خانوادگی ما به خودمون مربوط می شه مگه تو کی هستی که اجازه بدی 

یا نه ؟ راد خیلی محکم گفت من همسر قانونی صمیم هستم شما چه نسبتی با صمیم دارید اقای مهرزاده ؟ من 

ط می شه من اومدم با دخترم صحبت کنم اگه توضیحی ندارم به تو بدم نسبت من با صمیم هم به من و صمیم مربو

بخواد از تو جدا بشه اون وقته که مبارزه من و تو شروع می شه این رو بهت قول می دم این بار اون مهرزاده سابق رو 

در مقابل خودت نمی بینی من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم همه چیزهایی رو که صمیم رو قربانی اون ها 

اختم. راد بلند شد و به ایرج گفت بسیار خب پس من و شما دیگه حرفی باهم نداریم اما اقای مهرزاده کرده بودم ب

این رو می تونم بهتون بگم این بار هم شما با من تماس خواهید گرفتت بفرمائید خواهش می کنم صمیم منتظر 

 شماست .

 

ایستاده بود و به باغ برفی اراین پورها خیره شده بود ایرج در اتاق را باز کرد و به صمیم نگاه کرد که پشت پنجره 

صمیم بدون اینکه برگردد گفت این اتاق رو یادتون می اد ؟ ایرج خاموش و شکسته روی مبل نشست یادتون می اد 

گفتید اگه با راد ازدواج نکنم دیگه توی خونه شما هم جائی ندارم؟ صمیم چرا می خوای با این حرف ها عذابم بدی؟ 

ه من واقعا دختر شما بودم باز هم با من اینکارو می کردین؟ باز هم به همون راحتی گریه ها و التماس منو نادیده اگ

می گرفتید؟ ایرج بلند شد نه صمیم این رحف رو نمی تونی بزنی من قبول می کم که اشتباه بزرگی مرتکب شدم اما 

کنی فکر می کردم دارم زندگیت رو نجات می دم ممکنه  این فقط به این دلیل بود که فکر می کردم زود عادت می

اشتباه کرده باشم و حاال هم اینجام که جبرانش کنم اما من تورو...ایرج با ناامیدی دستش را به صمیم نزدیک کرد 

صمیم تو نمی دونی که من چه قدر تورو دوست دارم انصاف نیست که بگی من برای تو چیزی کم گذاشتم .البد اینم 

نمک به حرومی منه . نه تقصیر شما نیستصمیم سرگیجه شدیدی احساس می کرد نمی تواند سرپا بایستد قبل از از 

اینکه تعادلش را ازدست بدهد ایرج از بازوهای صمیم گرفت دخترم چرا با خودت این طوری می کنی؟ اومدید چی 
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قت محبت ها وخوبی های شمارو فراموش بگید؟ اومدید عذرخواهی کنید ؟ تشکر بشنوید؟ حق با شماست من هیچ و

نمی کنم توسرتاسر زندگیم از همون موقع که چشم بازکردم از شما غیر از محبت و خوبی چیزی ندیدم من حرفی رو 

که دیروز گفتم امروز هم تکرار می کنم شما بهترین پدر دنیا بودید؟ ایرج با بغض گفت بودم؟ مدتی طوالنی به 

تظار ایرج در ان به ناامیدی تلخی تبدیل شد پس دیگه من رو پدر خودت نمی دونی . سکوتی سنگین گذشت که ان

من حالم خوب نیست اگه امکان داره االن در مورد این مسائل صحبت نکنیم می خوام بدونم برای چی اومدین؟ یعنی 

البته که می تونید  دیگه حق ندارم برای دیدن تو بیام؟ صمیم با تمام خستگی و آزردگیش دستان ایرج را گرفت

منظور من این نبود من هیچ وقت نمی تونم شما و محبت هایی رو که به من کردید ... صمیم نیومدم از تو این حرفها 

رو بشنوم اومدم تورو با خودم ببرم. صمیم صدای گریه اش را کنترل کرد کجا؟ توی خونه ای که اون حرف ها رو 

ه نیستم . صمیم با تعجب به ایرج نگاه کرد یعنی چی؟ مهشید رو ترک کردم. شنیدم؟ نه عزیزم من دیگه تو اون خون

مادر بزرگ؟ گفتم بره خونه عمو ایمان دیگه حاضر نیستم هیج کدوم شون رو ببینم. صمیم در حالی که می گریست 

هید من با این با حال مالمسانه دستان ایرج را گرفت خواهش می کنم به خاطر من زندگی تون رو خراب نکنید . نخوا

عذاب وجدان زندگی کنم. ربطی به تونداره دخترم نسیم که ازدواج کرد و رفت بعد از رفتن تو هم من دیگه نمی 

تونم اون دوتا زن رو توی اون خونه تحمل کنم دوتا زنی که زندگی من رو سیاه کردن . این چه حرفیه که می زنید؟ 

ق داشتن من به عنوان به بچه سرراهی خیلی متوقع و طلبکارانه اگه بدی هم کردن به من بدی کردن شاید هم ح

حرف زدم مادربزرگ هم عصبانی شد. صمیم بس کن کسی که باید به خاطر اینکه اونو تو اون خونه نگه داشتم از من 

ی رم تشکر کنه مهشیده نه تو تو از هیچ چیز خبر نداری تو نمی دونی اون دوتا زن با زندگی من چی کار کردن من م

تو خونه زعفرانیه اون خونه روهم می فروشم .اما... گوش کن می خوام توهم بیای پیش من می خوام با هم زندگی 

کنیم مگه این رو نمی خواستی ؟ مگه نمی خواستی کمکت کنم از راد طالق بگیری ؟ این قولی بود که تو همین اتاق 

سنگین گفت من اومده بودم از پدرم بخوام که کمکم کنه شما  بهت دادم حاال اومدم به قولم عمل کنم. صمیم با بغضی

خیلی برای من زحمت کشیدید تا همین جا هم کافیه به اندازه کافی برای شما دردسر درست کردم نمی خوام بعد از 

.  این هم باعث بشم که زندگی خانوادگی تون از هم بپاشه به اندازه کافی تو این بیست سال با حضورم عذابش دادم

پس دیگه من رو هم غریبه می دونی . نه من فقط ...ایرج فریاد زد از وقتی داریم حرف می زنیم توحتی یک بار هم به 

من پدر نگفتی . گویی در اسمان چشمان صمیم باران های بی امان را پایانی نبود ایرج اشک را از جشمانش زدود اما 

دیگه به اون زندگی بر نمی گردم بعد از مدتی این به خودت  این رو بدون که تو مثل همیشه دختر عزیز منی من

اثبات می شه می خوام این رو بدونی که در خونه من همیشه برای تو بازه اما من مثل هر پدر دیگه ای جز خوشبختی 

م تو چیزی نمی خوام اگه تو خونه درت بیشتر از اینجا احساس غریبی می کنی نمی خوام تورو مجبور کنم. دیگه ه

برای تو مزاحمتی ایجاد نمی کنم تا وقتی هم که نتونستی منو پدر صدا کنی سراغ من نیا ایرج این را گفت و به سمت 

در حرکت کرد صمیم با اخرین توانی که در حنجره اش بود گفت یه چیزی رو می خوام بدونم منو کجا پیدا کردین؟ 

ست بگوید؟این سوال صمیم مانند دشته ای زخم کهنه ایرج را ایرج با چشمانی اشکبار به صمیم نگاه کرد چه می توان

شکافت و بدون اینکه پاسخی برای گفتن بیابد در را باز کرد و برای آخرین بار پرسید نمی خواهی چیزی بگی ؟ 

کلمه پدر که بارها راحت و شیرین بر لبان صمیم جاری شده بود گویی در حنجره اش گره خورد و به بغضی بزرگ 

شد . صمیم ناخن هایش را در مشتش می فشرد اما نتوانست بگوید و ایرج شکسته و ناامید دررا بست.صدای  تبدیل

گریه صمیم در سکوت سرد خانه اریان پورها پیچید و ژاله را سراسیمه به اتاقی که صمیم در ان بود کشاند صمیم 
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ی های می گریست حتی حضور ژاله هم خدای من صمیم چی شده ؟صمیم دستانش را جلوی صورتش گرفته بود و ها

نمی توانست اورا آرام کند ژاله صمیم را که کف اتاق نشسته بود در آغوش گرفت دخترم صمیم چی شده ؟ ژاله با 

دیدن راد با تجب به او نگاه کرد و پرسید راد کجائی تو؟ راد صمیم را در اغوش گرفت و اورا به اتاقش برد و اهسته 

یم روی تخت جمع شد صورتش را بین مالفه ها پنهان کرد می خواست صدای گریه اش را روی تخت خوابوند صم

خفه کند . ژاله با نگرانی دست راد را کشید و اورا از اتاق بیرون برد راد هنوز کامال در را نبسته بود که ژاله مضطربانه 

ار داشتم الاقل شما منو به چشم به گردن بندش چنگ انداخت چی کارش کردی؟ راد با خونسردی گفت مامان انتظ

یه هیوال نبینید من کاریش نکردم ژاله با نگرانی نگاهی به اتاق انداخت خب مادر جان من چه می دونم پس چی شده 

؟ مهرزاده اومده بود دیدنش . مگه مهرزاده هیوالست؟ خب اینکه باید خوشحال بشه. راد گره کراواتش را شل کرد 

اعصابش ضعیف شده خانواده اش هم تحت فشارش می ذارن. برای چی ؟ مگه صمیم نمی  اختالف دارن مادر من خب

خواد با تو زندگی کنه راد توداری چی رو از ما پنهان می کنی؟ راد دستش را روی شانه مادرش گذاشت مادر من 

ی هست که باید خودم هزارو یک چیز رو از شما پنهان کردم و باور کنید با این کار لطف بزرگی به شما کردم مسائل

حلش کنم شما نگران نباشید صمیم دوران سختی رو می گذرونه ما با هم مشکلی نداریم و من هم شب ها برای شام 

دختر بچه ها رو نمی خورم خیال تون راحت باشه. ژاله با چشم های خیس گفت این چه حرفیه پسرم؟ اگه دوست 

در آغوش گرفت مادر من ...ژاله خود را عقب کشید ولم کن نمی خواد نداری من دیگه دخالتی نمی کنم. راد ژاله را 

ادای پسرهای مهربون رو دربیاری بهت نمی اد تواگه محبت کردن بلد بودی که االن حال و روزت این نبود . واقعا که 

نی اگه بلدی درک کردن شما زن ها مشکله باالخره من االن چی کار باید بکنم؟ برو به جای اینکه اینجا منو خر ک

زنت رو بغل کن ببین چش شده . راد اه عمیقی گشید و گفت شب به خیر . شب شما هم اگه خدا بخواد به خیر باشه . 

راد می خواست چیزی بگوید که توجه اش به پاکتی که دست خدمتکار بود جلب شد اون چیه حامد؟ اقای مهرزاده 

ر خب بدش به من راد پاکت رو از خدمتکار گرفت و آن را داخل قبل از رفتن این رو دادن که بدمش به خانم. بسیا

جیب کتش گذاشت ژاله با تعجب گفت اون چیه پسرم ؟ نمی دونم مامان تنها چیزی که می دونم اینه که توشرایط 

فعلی نباید از اون خانواده یک سالم هم به صمیم برسهراد وارداتاق شد و اهسته به سمت تخت رفت و موهای صمیم 

ا به ارامی از صورتش کنار زد خوابی ؟ صمیم اهسته نالید نتونستم صداش کنم نتونستم بهش بگم پدر.راد موهای ر

صمیم را نوازش کرد چه طور بهت بگم که االن نباید بهش فکر کنی ؟ چرا نمی فهمی که االن نباید این همه به خودت 

ا اون منو بزرگ کرده . راد با خشم زمزمه کرد چرا نمی فشار بیاری/ من نتونستم بهش بگم تو دهنم نیومد راد. ام

فهمن االن نباید تورو تحت فشار بذارن صمیم را بلند کرد صمیم می دونی داری با خودت چی کار می کنی بهت گفتم 

بهش فکر نکن. صمیم سرش را روی سینه راد گذاشت و اهسته گفت ببخشید توروهم توی دردسر انداختم. 

ه اماباید در موردش فکر کنم. صمیم خندیدن را فراموش کرده بود با صدایی یکنواخت گفت به بخشیدنش که سخت

مادرت چی گفتی؟ حلش کردم توبه این ها فکر نکن. راد ؟ بله؟ صمیم طنین صدای راد را از قفسه سینه اش می 

کوچولو باید یاد بگیری  شنید حاال چی میشه؟ راد صمیم را به سینه اش فشرد درست می شه همه چیز درست می شه

صبر کنی . اون گفت می خواد اونو طالق بده . توغصه زندگیه اونو نخور اون زنی که من دیدم از پس زندگی خودش 

بر می اد تورو از اینجا می برم. کجا؟ یه جای دور یه جایی که از همه این ها فرسنگ ها دور باشه . بعد چی می شه؟ 

دیگه امکان نداره مسلما بدتر از این نمی شه. استاد ما می گفت همیشه بدتر از هر چیزی از اونجایی که بدتر از این 

امکان داره . استاد چی؟ جبر و احتمال . خب اگه احتمال سرطان سینه گرفتن من رو ضربدر احتمال سرطان پروستات 
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مع بزنیم بذار ببینم می شه . گرفتن تو بکنیم و این ها رو با حتمال برخورد یک شهاب سنگ بزرگ با کره زمین ج

باالخره لبخند کمرنگی روی لبان صمیم نشست . من و تو االن چی هستیم ؟ بله ؟ من چرا به سینه تو تکیه دادم؟ 

احتماال به این دلیل که تو فاصله یک متری تکیه گاه دیگه ای وجود نداریه صمیم با بغض گفت تو فاصله هزار 

برای من وجود نداره. راد سر صمیم را نوازش کرد و گفت پس به همینی که هست  کیلومتری هم تکیه گاه دیگه ای

 که کنم اعتراف باید قانع باش و بخواب صمیم چشمان خسته اش را بست فردا چی می شه راد ؟ از فردا می ترسم.

ومدم دخترم رو ا گفت و کرد نگاه من های چشم توی ژاله بودم ندیده زندگیم توی گستاخی و شرمی بی این به مرد

ببرم هر کی ندونه فکر می کنه با زور دخترش رو گرفتیم ژاله با رضایت گفت ول کن پدرش رو مهم اینه که صمیم 

هم خوب جوابش رو داده پس اختالف شون سر این بوده عجب ادم های بی شعوری اند نه به اون موقع که دختره رو 

دختر بیچاره بچه توی شکمش داره کنار شوهرش زندگیش رو می  نصفه شبی اینجا ول کردن و رفتن نه به حاال که

کنه تازه یادشون افتاده بیان دخترشون رو ببرنو. این پسر باز خودش رو گرفتار چه ادمهایی کرده باز هم با 

یکدندگیش برای خودش دردسر درست می کنه . ای بابا همایون این چه حرفیه اول صبحی ؟ فعال که مثل دوتا مرغ 

توی لونه شون خوابیدن. مرغ عشق ؟ تا اونجائی که من می دونم این ها از اولش مثل دوتا خروس جنگی به هم  عشق

می پریدن.صمیم چشمانش را باز کرد و مدتی خیره به لکه اشک روی لباس راد نگاه کرد هنوز چشم هایش می 

راد نگاه کرد راد هم با این حرکت صمیم سوخت می خواست دوباره ان را ببندد که ناگهان با وحشت بلند شد و به 

بیدار شد و نگاهی به ساعتش انداخت صبح شده ؟ توچرا روی تخت خوابیدی؟ راد کمی به اطراف نگاه کرد نمی 

دونم یکی از دالیلش می تونه این باشه که تو توی بغل من خوابیدی بعد من چون خسته بودم و توهم یه کم بزرگ 

وهمراه بغلم از تخت بیرون ببرم خالصه این شد که من و بغلم همین جا موندیم. راد! شدی و سنگین نتونستم تور

البته این رویداد مهم می تونه از جنبه های دیگه هم توجیه پذیر باشه اما از اونجا که بازوی راست و همین طور کمر 

ببینم من می تونم دوباره صاف  من یه کم خشک شده از قاضی محترم تقاضا دارم تنفسی بین بازجویی در نظر بگیرن

بایستم یا ... راد بلند شد و به سختی کمرش را صاف کرد بله خوشبختانه می تونم صمیم با اعتراض گفت من تو بغل 

تو نخوابیدم من توبغل تو خوابم برد تو نباید اینجا می خوابیدی . خانم کوچول بعد از زمانی طوالنی که تحت تعلیم 

حتمال در مسائل زندگی بودن این احتمال ساده رو در نظر نمی گیرن که ممکنه من هم روی استاد بزرگ جبر و ا

تخت خوابم برده باشه ؟ صمیم با ناراحتی با گوشه لباسش بازی می کرد نمی تونی تو یه طوری توی یه اتاق دیگه 

ه؟ چرا نمی ریم خونه بخوابی؟ انتظار نداری که به مامانم بگم صمیم خرخر می کنه من شب ها خوابم نمی ر

خودمون؟ خانم کوچولو اول صبحی بهانه گیر شدن؟ صمیم با عصبانیت گفت راد . راد کتش را در آورد و کراوات و 

ساعتش را باز کرد جانم؟ دارم باهات حرف می زنم. می شنوم بگو. چرا نمی ریم خونه خودمون؟ نمی دونستم اینقدر 

عاشقانه ای توصییقش نمی کردی. صمیم با اه بلندی از روی تخت بلند شد اونحا رو دوست داری زیابد با کلمات 

گزینه دیگه ای ندارم . اگه بخوای تهران زندگی می کنیم صمیم مبهوت به راد نگاه کرد ولی تو می گفتی ... می گفتم 

ترحم می کنی؟ حاال دارم می گم اگه بخوای می تونیم تهران زندگی کنیم. انقدر بیچاره شده م که حتی تو هم 

منظورت از حتی تو این بود که حی حانور بی رحم و سنگدل و بی احساسی مثل تو؟ بازهم چشمهای صمیم سیاهی 

رفت و اهسته روی تخت نشست راد لیوانی اب به دستش داد به جای بحث کردن با من انرژیت رو صرف خوب 

به راد نگاه کرد بگم صبحانه ات رو بیارن باال. شدن کن یادت می اد اخرین بار کی چیزی خوردی؟ صمیم بی جواب 

نه زشته پیش پدر و مادرت می روم پائین . توفعال یه بسته کوپن لوس شدن داری تا باطل نشده استفاده کن .سرمیز 
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صبحانه همایون گفت شاهزاده خانم افتخار ندادند صبحانه رو با ما صرف کنند؟ راد گفت صمیم حالش خوب نیست 

دونستم چرا اینقدر حساسیت نشون می دید. ادم هر چیزی رو که به زور و زحمت صاحب بشه  پدر کاش می

ناخوداگاه روش حساس می شه عروس هم جزو اون چیزهاست. قبل از راد ژاله گفت همایون جلوی دختر بیچاره از 

زیزم . راد گفت پدر این حرف ها نزنی ها ؟ من فقط حرف های دیشب پدرش رو تکرار کردم از خودم حرفی نزدم ع

شما شرایط رو نمی دونید چرا ندونسته قضاوت می کنید؟ چیزهایی رو نمی دونم که مطمئنم اوضاع رو وخیم کردن 

هرچند به من ارتباطی نداره مثل همیشه خودت داری برای خودت تصمیم می گیری. فکر می کردم متوجه این نکته 

ی دونید در عمل هم رعایت کنید . اریانپور خندید ژاله می بینی؟ نیستید پدر خوشحال می شم اگه چیری رو که م

پسرت رسما داره به من میگه به تو مربوط نیست . ژاله دست همایون را گرفت می بینم عزیزم دیشب به من هم 

همین رو گفت راد نگاهی به ان دو کرد و گفت یک ضر ب المثل انگلیسی می گه بین پدر و مادر تفرقه بینداز 

ومت کن. همایون خندید تو هنوز برای اینکه بتونی بین ما تفرقه بیندازی خیلی بچه ای پسر . واقعا پدر مامان می حک

دونید هفته پیش یکشنبه بعد از ظهر بابا کجا بود ؟ ژاله با بهت گفت کجا بوده پسرم؟ بچه هایی که برای من کار می 

ارد دیدن . ژاله دستش را از دست همایون بیرون کشید و با کنن می گفتن یکی رو شبیه به بابا تو باشگاه بیلی

عصبانیت گفت همایون اماتوبه من گفته بودی دیگه اونجا نمی ری می دونی از اون باشگاه با مردهای قمار باز 

عیاشش متنفرم. همایون با عصبانیت گفت راد . راد با نزاکت لبخند زد بله پدر؟ ژاله با عصبانیت گفت ادامه این 

وضعیت دیگه برای من غیر قابل تحمله ایرج که چاره ای نمی دید یک برگ دستمال کاغذی برداشت و آن را به 

نشانه تسلیم اهسته تکان داد. راد گلویی صاف کرد مامان من فقط گفتم بچه یه نفر شبیه بابا رو دیدن بعدن متوجه 

مارو سرکار می ذاری؟ راد که در این فاصله شدن فقط شبیه بوده ژاله چشمانش را روی راد تنگ کرد توداری 

 صبحانه اش را تمام کرده بود بلند شد و گفت چه طور ممکنه همچین جسارتی بکنم.

 

ده روز بعدبا کی حرف می زدی؟ صمیم با ترس مانیتور گوشی را مقابل راد گرفت و گفت نسیم بود راد بدون اینکه 

میم گوشی را عقب کشید و گفت نسیم سالم رسوند . ممنون حاضر شو به شماره نگاه کند گفت باشه فقط پرسیدم ص

می ریم بیرون . کجا می ریم؟ می ریم چند دست لباس بخریم ظاهرا تا مدتی برنمی گردیم اون خونه صمیم با بهت 

روی تخت نشست تو در مورد اون مسئله جدی هستی؟ کدوم مسئله ؟ اینکه تو تهران زندگی کنیم . راد مشغول 

لی کردن جیب های کتش شد اره اما یه مدتی باید اینجا بمونیم و دنبال خونه بگردیم. چند تا خونه تو تهران داریم خا

ولی قدیمی ساختن یه خونه می خوام که اولین ساکنش ما باشیم راد نگاهی به صمیم انداخت مگه همین رو نمی 

ه به شرطی که هربار مالقات یا حرف زدن با نسیم خواستی؟ صمیم که نمی دانست چه بگوید مبهوت گفت من . البت

اختتامیه ای غیر از مراسم اشک ریزون داشته باشه صمیم اهسته گفت گریه ارومم می کنه . خودت می دونی یا 

تهران یا گریه صمیم لبخند زد و به شوخی گفت گریه . مثل اینکه رسما معتاد شدی . نمی تونم انکار کنم هرکس اگه 

ک سال مداوم گریه کنه ممکنه بهش معتاد بشه. پس باید ببندمت به تخت . صمیم مدتی به راد نگاه کرد نزدیک به ی

که پشت به صمیم بین پوشه های مختلفی که داخل کمد دیواری بود دنبال چیزی می گشت راد !رادنگاهی سریع به 

. من االن بزرگ شدم ولی نمی فهمم.  صمیم انداخت بله ؟ توچرا این کارها رو می کنی؟ وقتی بزرگ شدی می فهمی

ناامید نباش شاید وقتی بزرگتر شدی فهمیدی . صمیم با صدایی خسته گفت راد ! بله ؟ نمی خواهی جواب سوالم رو 

بدی ؟ حاضر شو بریم من باید به بقیه کارهام برسم . من خریدی ندارم می خوام استراحت کنم. استراحت اسم رمز 
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االخره نفهمیدم شما زن ها فکر می کنید با گریه کردن چی عوض می شه؟ صمیم پوزخند زد گریه است دیگه ؟ من ب

با لباس خریدن چی عوض می شه ؟ تیپ آدم با لباس خریدن تیپت عوض می شه . با عوض شدن تیپ چی عوض می 

ی سرسری به شه؟ بستگی داره به نظر زن هایی مثل مادر من با عوض شدن تیپ همه چی عوض می شه . راد نگاه

برگه ای که در دستش بود انداخت و گفت از اون آدم هایی نباش که برای رضایت از زندگی خیلی چیزها می خوان 

ویکتورهوگو می گه برای لبخند زدن منتظر خوشبختی نباشید چون اینطوری ممکنه بدون اینکه لبخند بزنید 

تظر خوشبختیه منم . اینم لبخند مادرت به اندازه کافی بمیرید.صمیم با لبخند گفت اخرین کسی که تو این دنیا من

برام لباس آورده . همین ها برای ده تا زمستون کافیه درواقع صمیم انتظار داشت راد صمیم را مجبور کند که با او 

سم برود اما راد با بی تفاوتی گفت خب پس با این اوصاف من باید برم یه فکری برای سر بی کاله خود بکنم می خوا

اگه وقت شد چند تا خونه رو ببینم برای تو که فرقی نمی کنه ؟ خونه ؟ نه فرقی نمی کنه . راد همین طور که برگه ها 

را ورق می زد پرسید محله؟ صمیم با بغض گفت نزدیک اون خونه نباشه . کدوم خونه ؟ همون که من رو ازش 

ن محله دزد زیاد داشته باشه؟ نترس دزد از یه محله دزدیدی نمی شناسی؟ راد با خونسردی خندید می ترسی که او

دیگه بوده نمی خوام مرتب چیزهایی که گذشته ام رو بهم یاداوری می کنن جلوی چشمم باشن. راد باالخره برگه ای 

را که می خواست از داخل پوشه سیاه رنگی بیرون کشید بسیار خب مسسئله دیگه ای برات مهم نیست ؟ صمیم 

. پس فعال خداحافظ .چقدر دلش برای خیابان های تهران تنگ شده بود .الو رضا؟ رضا با ازردگی  اهسته گفت نه

گفت بفرمائید مهشید خانم . سالم هم بلد نیستی ؟ سالم کارتون رو بفرمائید مهشید خانم مهشید پوزخندی زد نکنه 

کنار ماشین نداشتی . وقت هرکسی برای مزاحم وقت با ارزشتون شدم؟ تاجائی که یادمه کاری غیر از منتظر موندن 

خودش ارزشمنده لطفا کارتون رو بگید. یارب مباد انکه گدا معتبر شود حاال دیگه همه تون برای من دم در اوردین؟ 

این چه طرز صحبت کردنه ؟ یادت رفته عمری توی خونه غذاتون سرپناهتون از من بود ؟ غذا و سرپناه ما شکر خدا 

د خانم مااز کسی صدقه ای نمی گرفتیم حقوقمون رو می گرفتیم و می گیرم اونم از اقای مهرزاده از شما نبود مهشی

شما اگه کاری ندارید و زنگ زدید این حرفها رو بزنید باید ببخشید من نمی خوام بشنوم. مهشید با عصبانیت گفت 

اریم . بد نگذره پس تو و نجیبه هم توی ایرج کجاست؟ اقای مهرزاده به یه مسافرت دور رفتند ماهم دقیقا اطالع ند

اون خونه درندشت برای خودتون اقایی و خانمی می کنید دیگه ؟ اقا خونه و ماشین رو به ما سپردند و حقوق یک 

ساله مون رو هم پرداخت کردند به شدت هم تاکید داشتند که شما رو توی این خونه راه ندیم. اقا غلط کردند با تو 

هم باالخره تموم می شه زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور وقتی دوباره با هم زندگی کردیم شما  صبرکن این روزها

ها مثل سگ به پای من افتادین که ...ژاله صدای بوق ازاد را شنید یک لحظه مبهوت به تلفن نگاه کرد تلفن رو قطع 

ایرج از خدا می خوام به روز سیاه  کرد دیدید مادرجون .مادربزرگ با عصبانیت دسته ویلچ رو در چنگش فشرد

بشینی که ماروبه این روز نشوندی که با شوفر و اشپز دهن به دهن بشیم مهشید روی مبل نشست و شروع کرد به 

های های گریستن.تو برای چی همچین فرصتی رو از دست دادی؟ راد در را بست و با پرسش صمیم را نگاه کرد 

ت منظورم فرصت تحقیر کردن من بود بعد از اینکه اون زن جلوی تو اون حرفها رو صمیم به اینه تخت تکیه داد و گف

به من زد . راد نگاهی به ساعتش انداخت و میز کوچک را نزدیک خود کشید و کیفش را روی ان بازکرد بعد چی 

کیف راکمی خم کرد  گیرم می اومد؟ بعد زبون من خیلی کوتاه می شد توکه اینقدر از بلبل زبونی من ناراحتی راد در

تا صمیم را ببیند راست می گی ها؟ این به فکرم نرسیده بود چرا جواب هیچ کدوم از سوال های منو نمی دی؟ راد 

دسته ای برگه پرینت شده را از کیف بیرون کشید و روی مبل جابه جا شد شب به خیر کوچولو دندون هات رو 
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بردارد گفت بله ؟ توبازم امشب می خوای روی مبل بخوابی ؟ راد از مسواک زدی؟ راد! راد بدون اینکه سر از برگه 

باالی برگه نگاهی به صمیم انداخت گزینه دیگه ای هست . این طوری من عذاب وجدان می گیرم معلوم هم نیست 

تاکی اینجا باشیم. نصفه شبی وجدان تو هنوز بیداره؟ می گم می خوای یه چیزی بذار وسط تخت بیا روی تخت 

واب . نمی خوام خیلی ممنون االن اینو می گی صبح که می شه نق نق می کنی که چرا روی تخت خوابیدی و اصال بخ

برو تویه اتاق دیگه همین جا روی مبل خوبه صمیم با لبخند دراز کشید و درحالی که نصف صورتش را زیر پتو پنهان 

بله هم راحتی مگه نه ؟ آره من راحتم تو به وجدانت کرده بود به راد نگاه کرد خب تودیگه عادت کردی دیگه روی م

بگو تخت بگیره بخوابه . راد؟ اگه گذاشتی این صفحه رو بخونم ببین وجدانت مثل دخترهای خوب گرفت خوابید 

توهم بخواب دیگه . تو همیشه داری یه چیزی رو می خونی . خب کار دارم گزارش های مربوط به شرکته باید بخونم 

برای چی اینقدر کار می کنی؟ بزرگترها باید زیاد کارکنن کوچولو. بعد از مدتی صمیم گفت راد! راد  شون دیگه .

کمی کشدار گفت بله . مامانت به من یه پالتو پوست دیگه داد. خوش به حالت کاش یه دهم انچه از پاریس برای 

گفتم راد لباس نداره ولی مامانت گفت عروس اینده اش خرید کرده بود برای من یه چیزهایی می خرید . منم بهش 

بلد نیست لباس مردونه بخره گفت خوشش هم نمی اد همه شون تکراری و خسته کننده ان . اهان خب راست می گه 

. گفت اصال شما مردها کال خسته کننده و تکراری هستید. واقعا؟ چه جالب . منم با مامانت موافقم مثال خود تو خیلی 

فریاد زد راد! راد باالخره سرش را از کاغذها بلند کرد چی شد؟ تو اصال گوش نمی کنی من چی تکراری شدی !صمیم 

می گم؟ من باید همه این ها رو تا فردا بخونم صمیم. خب من حوصله ام سر می ره از صبح شب . منکه امروز گفتم 

صال به صمیم نگاه کرد فردا یکی از بچه بیا ببرمت خرید. اون موقع سر نمی رفت االن داره سر میره. راد کمی با استی

ها رو می فرستم لب تاپت رو با یه سری از لباس های من بیاره خوبه ؟ صمیم روی تخت نشست من االن حوصله ام 

سرمی ره. ای خدا توچرا نمی خوابی ؟ قهوه خوردی سر شب؟ صمیم کالفه گفت اره بده منم از اون کاغذها بخونم 

بعد به کاغذها نگاه کرد از اینا؟ صمیم از روی تخت پائین امد وروی مبل روبه روی راد  راد با تعجب به صمیم و

نشست اره اینا رو برای چی می خونی ؟ بعد چی کار می کنی؟ به من هم یاد بده . تابه تو یاد بدم صبح شده خودم می 

خودکار و کاغذی برداشت و گفت بیا خونم .حوصله ام سربره نمی ذارم تو هم کارکنی ها. راد که چاره ای نمی دید 

بشین اینجا صمیم با ذوق کنار راد نشست و قلم و کاغذ را از دستش گرفت خب ؟ براساس این چند چیزی که می 

گم گزارش ها رو بررسی می کنی . موارد مهمش رو خالصه بیرون می کشی به من می گی . بگم یا بنویسم؟ بنویسی 

رکت می خونم. نمی خوام سخته من می گم . توکه می خوای کارخودت رو بکنی چرا بهتره فردا توراه تابرسم به ش

می پرسی؟ می خواستم ببینم توچی می گی برعکسش رو انجام بدم صمیم نصفه شبی کله ام باد کرد. اگه اینایی رو 

س.در این لحظه که من خوندم خودت بعدن دوباره بخونی....راد خندید نترس سرکارت نمی ذارم مولفه ها رو بنوی

ایرج در سرزمینی دوردست روبه امواج ارام اقیانوس ایستاده بود و به گذشته برباد رفته اش می اندیشید به روزهایی 

که دور و غبار گرفته می نمود اما ایرج همچنان زنده وروشن ان ها را در قلبش احساس می کرد به همه چیزهایی که 

گاه زیبای چشمانی که تمام زندگیش بودند و زنی که همواره دوستش داشت ساده از دست رفته بودند . جوانیش ن

همواره پس از سالهای سرد و طوفان زده ای که حتی خبری از او نگرفته بود پس از ان وداع تلخ ایرج نگاهش را با 

مه چیزو خراب امواجی که از ساحل دور می شدند به انسوی اقیانوس فرستاد امیدوارم روزی بتونی منو ببخشی من ه

 نمی این از بیشتر کردم زندگی خودم رو زندگی تورو و همه روزهای خوشبختی که می تونستیم با هم داشته باشیم.

 پخت دست جون مادر اما. بخورم حاضری غذای تاکی مریضم پیر ادم یه من ارم می باال اد می پیتزا بوی بمونم تونم
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نخوره ولی دستی تو پختن نداری که بپسندم. من همین از دستم بر بهت جون مهشید. پسندید نمی که روهم من

برمی اد . از دستت که کاری بر نمی اد دل هم نمی کنی از یه طال از اون جعبه جواهراتت منو می خوای اینجا به کشتن 

خونه رو  بدی زبونم مودر اورد از بس گفتم یکی شون رو بفروش الاقل برای چند ماه می تونیم اشپز بگیریم و خرج

برسونیم . اخرش که چی نمی تونیم که تا اخر عمرم طالهای من رو بفروشیم و خرج کنیم. چند ماه رو بگذرونیم 

سفرت اخرت که نرفته این ایرج خبر مرگش بر می گرده هدیه اشتی کردن هم برای تو یه تیکه طالی تازه می خره. 

ت داشت نگاه کرد نمی دونم چی بگم خودت می دونی مهشید با حسرت و تردید به دستبند برلیانی که در دس

مهشید یا فردا اشپز می اد یا من می روم خونه ایمان. اما مادر جون اگه شما برید من چه طور ی ایرج رو برگردونم. 

اشپز مهشید؟ می فهمی یه اشپز پیدا کن.مهشید با بغض به خانه بزرگ غبار گرفته نگاه کرد گند گرفته همه جارو 

باال نمی اد شب ها توی اینخونهرادبا صدای در روی مبل جابه جا شد و در حالی که از گرفتگی کمرش چهره نفس 

اش در هم می رفت نگاهی به ساعتش انداخت و گفت بفرمائید ژاله ارایش کرده و لبخند به لب دررا باز کرد سالم 

بین انبوهی از برگه ها روی مبل به خواب رفته بود  بچه ها ...ژاله با تعجب به تخت خالی و بعد به صمیم نگاه کرد که

وا تمام شب رو چی کار می کردین؟ بپرس چی کار می کردین صمیم که چند تا برگه رو نگاه نکرده خوابش برد. 

مادر جان بده این کارهات رو این همه ادم بیکار یکی شون انجام بدن خودتون رو برای چی خسته می کنید؟ راد بلند 

گه ها را از روی میز جمع کرد . کار هم یه جور مشروب دیگه مامان توی کارخودت و دنیارو فراموش می شد و بر

کنی. یعنی چی دختر بیچاره رو چرا از راه به در می کنی؟ اینکه هم پیاله ما نشد این گرفت خوابید صمیم بلند شد و 

ان موهای پوش داده و ژل زده اش لبخند زد  با موهای اشفته و رد طرح مبل روی صورتش به چهره مرتب ژاله با

صبح به خیر . صبح به خیر عزیزم یه دستی به سروصورت تون بکشید بیایید صبحانه بخورید.بعد از رفتن ژاله راد با 

خنده گفت با تو بود . کی لب تاپم رو می آرن؟ اوال سالم . سالم کی لب تاپم رو می ارن؟ اصال با من بود گیر نده سر 

چند ساعت بیشتر نخوابیدم. مگه دیروز خودت نگفتی ؟ حاال بیا بریم صبحانه بخوریم فعال اسم خودم هم یادم  صبحی

نیست دوساعت بیشتر نخوابیدم.سرمیز صبحانه ژاله گفت اقایون امروز زودتر از شرکت برگردید بیژن و خانواده 

دائیت رو دعوت کنم؟ خب دلم برای برادرم اش رو دعوت کردم راد گفت به چه مناسبتی؟ مناسبت الزمه تا من 

تنگ شده با شما بچه ها باشه که ما سال به سال هم همدیگه رو نمی بینیم. راد دست هایش را باال برد تسلیم. ژاله با 

رضایت گفت دیر نمی کنی ها شب امروز نمی خواد دنبال خونه بگردی و بعد با لبخند رو به صمیم گفت بعد از ظهر 

م سالن ارایش خانم شریفی صمیم با تعجب پرسید چرا؟ خب عزیزم شب مهمون داریم. صمیم با تعجب به با هم بری

راد نگاه کرد و از ژاله پرسید مگه غیر از برادرتون مهمون های دیگه ای هم هستن؟ شما جوون های امروزی هم 

که چندان هم به خونمون نزدیک نبود واقعا بی حوصله اید من وقتی هم سن تو بودم هرروز صبح می رفتم یه سالنی 

شینیون و ارایش می کردم. راد گفت البته اون روزها تهران به اندازه االن ترافیک نداشت . چشم های صمیم از 

تعجب گرد شده بود واقعا هرروز؟ من توی مراسم عروسی برای اولین بار شینیون کردم اون هم انقدر سنجاق ها رو 

وز سرم درد می کرد چه طوری هرروز شینیون رو تحمل می کردین. ژاله با حسرتی عمیق سفت زده بود که تا چندر

در چشمانش گفت شینیون های اون موقع رو هم که توی فیلم ها دیدن همین طور تافت رو خالی می کردن روی 

العاده بود . باید  موهامون وای همایون یادته چه مدل های قشنگی بود . همایون با گیجی لبخندی زد بله عزیزم فوق

اعتراف کنم یه کاله بزگی موقع رفتن روی سرم می گذاشتم که نصف صورتم رو می پوشوند که تا برسم به ارایشگاه 

کسی منوبدون ارایش نبینه . همایون گفت بی خود خودت رو به زحمت می انداختی من هم که یک بار دیدم 
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اریان پور سعی کرد موضوع را ماست مالی کند خب نشناختمت اما  نشناختمت . ژاله با عصبانیت گفت همایون باز هم

با خودم گفتم چه دختر فوق العاده دختر به این خوشگلی اول صبحی تو اتاق من چی کار می کنه ؟ منظورت اینه که با 

ایش و اون ارایشها من زشت می شدم؟ همایون که احساس می کرد توی تله افتاده با من و من گفت نه زیزم با ار

شینیون هم فوق العاده بودی ولی خب فرق می کردی ادم نمی تونست بشناستت. صمیم با لبخند گفت ولی همت 

تحسین برنگیزی داشتید من یه کم ریمل می زن سردرد می گیرم . ژاله گفت همین لنز از مژه مصنوعی که صدبرابر 

دوست های همایون بود ما یه مدت طوالنی با هم رفت بدتره یه تیکه پالستیک توی چشم . راد یادته ؟ دختر یکی از 

 بعد جان صمیم تو های چشم همرنگ-طوسی–و امد داشتیم چندسال بود ما فکر می کردیم چشم های این دختر ابی 

 دختر بود اومده پائین تا کله با بود کرده هل هم این بود گرفته گاز ها پله باال سگش رو دختر این طفلک روزی یه

پاش شکسته بود مارفتیم مالقاتش با کمال تعجب دیدم همایون حرف ژاله رو کامل کرد که در اثر گاز  بیچاره

گرفتگی رنگ چشمهاش قهوه ای شده راد گفت البته من فکر می کنم سگ بیچاره هم برای اولین بار چشم های 

رو با چشم های قهوه ای دیده بود  دختره رو مامان اسمش چی بود ؟ ژاله گفت سمیرا راد ادامه داد بله سمیرا خانم

نشناخته بود و خواسته بود باوظیفه باستانی اش رو تو حفاظت از خونه انجام بده .همایون با خنده گفت ولی واقعا 

سگش گناهی نداشت قابل شناختن نبود بیچاره از خجالتش تا خوب شد رفت انگلیس همه خندیدند. همایون نگاهی 

بته من از اون موقع به همه چشم های ابی طوسی مظنونشدم صمیم بدون اینکه ناراحت به صمیم انداخت و گفت ال

شود با لبخند گفت پس ظاهرا من هم باید از تست گازگرفتگی بگذرم راد بدون اینکه به صمیم نگاه کند گفت چشم 

راد نگاه کردند صمیم  های صمیم رگه هایی از کبود داره نه طوسی در ان واحد صمیم و همایون و ژاله با تعجب به

گفت فکر می کردم این روفقط خودم می دونم همایون گفت فکر می کردم طوسی و کبود تقریبا توچشم یه رنگ اند 

. ژاله گفت فکر می کردم توهم به بابات رفتی سرزنت بره متوجه نمی شی راد با خونسردی لبخند زد پس همگی 

 اشتباه فکر می کردید.

 

 

ه مشغول تلفن کاری بود چند ضربه به در زد و وارد شد می خواست کیفش راروی یکی از امبل راد همین طور ک

هابگذارد اما جائی برای ان پیدا نکرد لباس های رنگارنگ تمام مبل ها و میز و تخت را گرفته بود راد با تعجب به 

ی زد راد تلفنش را قطع کرد و با مادرش نگاهکرد که جعبه شکالت به دست روی تخت نشسته بود و به راد لبخند م

تعجب گفت چه خبره مامان ؟ علیک سالم پسرم عصر توهم به خیر . سالم مامان بازم شوی لباس دارید؟ دل ما هم 

به همین ها خوشه دیگه شکالت می خوری؟در همین لحظه صمیم در حمام را باز کرد و خسته و کالفه به راد سالم 

بود و با دامنه سفید پرچرین صندل های بلند نگین دارش از جنس تاپ بود و  کرد تاپ بافتنی سفیدی پوشیده

اویزهای بزرگ و پرنگین گوشواره هایش البه الی موهایش می رقصیدند. راد با لحنی جدی گفت با موهات چی کار 

ه جوابی کردی؟ قبل ا ز صمیم ژاله با دستپاچگی گفت مش کردیم پسرم ببین چه قدر قشنگ شده راد بدون اینک

بدهد کیفش را کنار مبل روی زمین گذاشت و کراواتش را در اورد صمیم با عصبانیت لباس های روی مبل را کنار زد 

و گوشه مبل نشست و صندل ها را از پایش دراورد ژاله که اوضاع را نامناسب می دید جعبه شکالت به دست بلند شد 

به یا نه صمیم عزیزم همین ها خیلی خوبه ولی اگه خواستی می و گفت خب من برم ببینم توآشپزخونه همه چیز مرت

تونی سارافون یشمی رو هم امتحان کنی خب من دیگه برم ژاله قبل از اینکه در را ببندد برگشت و گفت اگه امتحان 

شدن  کردی حتما بیا من ببینم صمیم سعی کرد با تمام خستگی و عصبانیت لبخند بزند حتما.هنوز چند لحظه از بسته
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در نگذشته بود که صمیم گفت من هم بچه بودم یه باربی داشتم که از صبح تا شب یا لباس هاش رو عوض می کردم 

یا موهاش رو به این ور و اون ور می کشیدم می شه یه طوری که نرنجه از مامانت خواهش کنی کمتر از من به عنوان 

دختره با تمام قدرت موهام رو باهاش می کشید واقعا عروسک استفاده کنه ؟ تحمل اون برس های داغ فلزی که 

سخت بود. ظاهرا خیلی هم بدت نمی اد فکر نمی کنی باید قبل از اینکه موهات رو مش کنی به من می گفتی؟ صمیم 

مستقیم در چشم های راد نگاه کرد و گفت نه فکر نمی کنم .راد روی لباس هایی که از مبل اویزان بودند نشست و 

؟ صمیم سعی کرد ترسش را از عصبانیت راد پنهان کند موهای من به تو چه ربطی داره ؟ به اعتبار گفت جدی

اجتماعیت لطمه می زنه ؟ راد بلند شد و با ارامش روبه روی صمیم ایستاد وبا صدایی مالیم گفت صمیم چرال بارها 

؟ صمیم با چشم هایی اشکی گفت یعنی منومجبور می کنی بهت نشون بدم که چاره ای جز اطاعت کردن از من نداری

داری قلدری می کنی. هر اسمی می خوای روش بذار و از این به بعد عبارت چه ربطی رو از دیکشنریت حذف کن 

عجیبه که بعد از نه ماه باز هم باید این چیزهارو توضیح بدم. ببخشید از خنگی من بود که تصور می کردم رنگ موی 

برات باشه. موضوع جالبی نیست اما نمی خوام هرروز بامامان بری ارایشگاه و خودت  من نمی تونه موضوع جالبی

روبه یه شکلی بندازی . اگه ارباب گستاخی منو ببخشند می خواستم بدونم مش کردن چه اشکالی داره؟ البته از این 

م اما مسئله اصلی اینه که جهت می پرسم که دفعه بعد همچین اشتباهی بزرگی رو مرتکب نشم. من از موی زبر متنفر

باید از من می پرسیدی؟ یعنی مثل این خاله زنک های مرد ذلیل از توی ارایشگاه زنگ بزنم بگم عزیزم اجازه می 

دی من مش کنم؟ بخدا خیلی روشن نمی شه...صمیم بلند شد و گفت ترجیح می دم تا اخر عمرم مش نکنم. راد گفت 

ا تعجب به راد نگاه کرد یه لباس مناسب تر بپوش این خیلی بازه صمیم یه کار دیگه رو هم نمی کنی صمیم ب

پوزخندی زد ایرادی توی ارایشم نمی بینید ارباب؟ راد به صورت صمیم نگاه کرد نه ارایش سنگین سنت رو برده باال 

از روی تخت  ولی خوبه . معلومه که خوبه تازه این طوری به هم می اییم صمیم این را گفت و بلوز استین بلندی

برداشت و با عصبانیت در حمام را کوبید راد کتش را در اورد و ان را بین انبوه لباس ها انداخت و دکمه هت ست را 

فشرد بله ؟ صدایی از ان سوی خط با تعجب می گفت حساب بهرامی خالیه چک پول نشده اقای اریان پور حاال چی 

ابل مهمان ها ظاهر شد بلوز کوتاه بدون دوخت استین و کامال ازاد بود کار کنیم.صمیم با بلوز ابریشمی سفیدی در مق

و استین های گشادش روی مچ جمع می شد شلوار جین تیره ای پوشیده بود با کفش های عروسکی سفید رنگ 

خلخال ظریفی از طالی سفید به زیبایی روی مچ پایش نشسته بود که دختر دائی راد زیبا نتوانست موقع بوسیدن 

میم چشم از ان بردارد. همسر بیتا متین مرد خوش سیما و مهربانی بود که با لبخندی برادرانه از صمیم پرسید حال ص

شما خوبه صمیم جان ؟ ممنونم خیلی خوش امدید شباهت حیرت انگیزی که بیژن در کت و شلوار مردانه و سری بی 

داشت به راحتی می شد با یک نگاه به پهره بیژن سرنخ مو با ژاله داشت یک بار دیگر صمیم را به تعجی و لبخند وا

های در مورد حالت کامال بدن ارایش ژاله به دست اورد. ستاره همسر بیژن سرتاپای صمیم را برانداز کرد و گفت 

بزرگ شدی خانم کوچولو . راد گفت کوچولوئه هنوز زن دائی با انواع و اقسام رنگ و روغن ها خودش رو شبیه 

ا کرده ستاره که نمی توانست نگاه توام با حسادتش را از صمیم بگیرد . زیبا در حالی که لبخند لبهایش را بزرگ تر ه

به تمام پهنای صورتش باز کرده بود گفت خب بله البته باید از پسر عمه بیچاره ام پرسید که هر بار صمیم جون از 

هیچ کس با خنده بلند و بی جای زیبا همراهی نکرد  حموم بیرون می اد به چه منظره وحشتناکی مواجه می شه وقتی

زیبا کمی روی مبل جابه جا شد و با صدایی که هنوز تمسخر در ان موج می زد گفت ناراحت که نشدی صمیم جون ؟ 

شوخی کردم نکه ما یکدفعه تورو روز عروسی دیدم از صورت بدون ارایشت خبر نداریم متین گفت این که چیزی 
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ما هم که چندین ساله با هم فامیلیم هنوز مفتخر نشدیم صورت بدون ارایش تون رو ببینیم زیبا با نیست زیبا جان 

عصبانیت موهایش را از روی شانه اش به عقب انداخت راد دستش را دور گردن صمیم انداخت و گفت اتفاقا من 

نداره . همان یون گفت اتفاقا حالت طبیعی صمیم رو بیشتر دوست دارم به نظر من زیبائی طبیعی هیچ جایگزینی 

امروز صبح هم بحث همین تغییر چهره خانم ها بود همین طور که همایون مشغول تعریف ماجرای صبح بود صمیم 

اهسته به راد گفت زبری موهام که پوست لطیف دست تون رو اذیت نمی کنه ارباب؟ اگه این طوره خوشحال می شم 

پیشرفت کرده موهات از چیزی که بود زبرتر نشده . حاال که این همه به  دست تون رو بردارید. ظاهرا صنعت رنگ

این مسائل عالقمندید محض اطالعتون می گم موهای روشن زود رنگ رو از دست می دن زبر نمی شن در ضمن 

و تا به موهای من یکی از نرم ترین موهایی که تا به حال من خودم دیدم. دلیلش اینه که تو انقدر خودبینی که کوچول

حال فقط خودت رو دیدی. بیژن با خنده گفت نه خیرظاهرا این دو تا هنوز از حالت جیک تو جیک مخصوص ماه 

عسل در نیومدن صمیم کمی از راد فاصله گرفت وبا شرمندگی لبخند زد راد گفت به خاطر حساسیت زیاده صمیمه 

گهان برگشت و با عصبانیت به راد نگاه کرد زیبا دائی جان خیلی زود از بی توجهی من توی جمع می رنجه صمیم نا

سرتاپای صمیم را برانداز کرد و گفت حتما خیلی دوستت داره راد که دست بردار نبود ادامه داد همین دیشت من 

برای جلسه امروز باید یه مقدار گزارش رو مرور می کردم هرچه قدر گفتم عزیزم تو خودت رو خسته نکن بخواب 

دار موند و به من کمک کرد . صمیم که پشت لبخندش دندان هایش را به هم می سایید گفت عزیزم تا نصفه شب بی

اغراق می کنی من که کاری نکردم راد پیشانی صمیم را بوسید حضور تو در کنار من خودش لطف بزرگی بود به من 

دارند مایه خوشحالی من  آرامش می داد. بیژن گفت واقعا دیدن یک زوچ خوشبخت که اینقدر همدیگه رو دوست

شد این روزها هرجا که می ری و با هر کی صحبت می کنی جوون ها یا در حال کشمکش و جنگ هستند یا توی 

دادگاهها و درگیر کارهای طالق دیگه گذشت دوران عشق های بزرگ و همیشگی جوون ها زود ازهم خسته می شن 

ور میکنه و با بی عقلی تصمیم می گیرن بعد هم که دوران و از هم می گذرن بس که اولش عشق چشم هاشون رو ک

جیک تو جیک شون گذشت تازه چشم شون باز می شه و مشکالت رو می بینن و از گذشت هم که خبری نیست و به 

جون هم می افتن. همایون با خنده گفت اتفاقا عشق بینایی پسر من رو تقویت کرده صبح در مورد رنگ رگه های 

نظریه پردازی کرده صمیم دست به سینه و با لبخند گفت بله راد در مورد تغییرات جزئی هم  چشم صمیم کلی

توارایش من حساسه خیلی توجه می کنه . و رو به راد که روی صورت صمیم خم شده بود گفت مگه نه عزیزم؟ راد 

ره صمیم با کوچکترین ارایشی در حالی که بازوی صمیم را نوازش می کرد رو به بیژن گفت شاید به این دلیل که چه

تغییر می کنه . ژاله که از تماشای تابلوی دروغینی که صمیم و راد به نمایش گذاشته بوند سیر نمی شد با خوشحالی 

گفت البته به دلیل هنریه که راد داره خیلی نسبت به مسائل مربوط به زیبائی حساسه . ستاره با این حرف ژاله گفت 

ه سازی می کنی ؟ بله بیتا پرسید هنوز هم کارات رو به کسی نشون نمی دی ؟ نهقبل از اینکه راستی راد هنوز مجسم

دور میز شام بنشینند راد صندلی را برای صمیم عقب کشیدعزیزم صمیم در مقابل نگاههایی که به او دوخته شده بود 

ت و در حالی که چشمانش را به او نشست و سعی کرد به صورت کسی نگاه نکند زیبا با عصبانی رو به روی راد نشس

 از بعد دوخته بود یقه باز لباسش را مرتب کرد متین به شوخی گفت راد خواهش می کنم توقعات خانم ها رو باال نبر

 مخصوص سالم هم شما برای دیدم شریفی خانم سالن تو رو روشنبخش خانم امروز گفت ستاره روبه ژاله چندلحظه

فت پسرش خاستگار زیباست باور کن دیگه از اصرارهاش در این مورد خسته شدیم گ خاص ژستی با ستاره داشت

باز هم زیبا لبخندش را روی صورتش کش داد و رو به راد گفت به هرکسی که نمی شه افتخار مالقات داد راد از 
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گرفت و مادرش پرسید پس خانم روشنبخش همون نیست که پای چپش می لنگید ؟ ژاله چشمانش را از مهمان ها 

زیرلبی گفت یادم نمی اد عزیزم حاال چه اهمیتی داره؟ ستاره در حالی که سعی می کرد کنایه راد را به روی خود 

نیاورد گفت البته زیبا خواستگارهای زیادی داره ولی من ترجیح می دم قرار مالقاتی نذارم بس که ایرادگی رو 

خوش ایندش باشه ناراحت می شه. همایون که امیدوار بود با وسواسیه خیلی هم حساسه سریع از هر مسئله ای که نا

ازدواج راد تعریف های خسته کننده ستاره از خواستگارهای خیالی زیبا پایان یابد برای نجات از این بحث رو به بیژن 

مورد گفت کارها خوب پیش می ره ؟ شنیدم بازار پارچه خیلی خوبه ؟ همین طور که بیژن و همایون مشغول بحث در 

مسائل کاری بودند راد به ارامی موهای صمیم را از روی بازویش کنارزد تا صورتش را ببیند و پرسید خسته ای 

 پشت از همه وقتی عزیزم؟ صمیم نگاهی سریع به زیبا انداخت که با نگاهی خشمگین به او خیره شده بود و گفت نه

یزم؟ همین طور که دیگران به سمت مبل بر می گشند عز بیای لحظه چند شه می گفت اهسته صمیم شدند بلند میز

صمیم و رادبه داخل کریدور رفتند صمیم در اولین فضای خالی که بین مجسمه های عتیقه پیدا کرد ایستاد و دست به 

سینه گفت می خوای با این کارهات منو عصبانی کنی یا زیبارو راد خندید هردو خیلی از کار لذت می بری؟ بد نیست 

این تفریحات جزئی که ننمی شه یه مهمونی خسته کننده رو به سر رسوند . مواظب باش تا چند لحظه دیگه این  بدون

زیبا خانم از عصبانیت منفجر می شه و از اون جا که هدف این انفجار من خواهم بود می ترسم ترکشش توچشم 

باور کن نیازی نیست اینقدر نگران من باشی  توهم بره . بس که به من می چسبی . می دونم خیلی منودوست داری اما

صمیم با عصبانیت گفت پس می خوای ادامه بدی باشه اینها خانواده من و مهمون های من نیستند اگه می خوای کاری 

کنی که این بازی رو جلوی همه به هم بزنم البد برات مهم نیست. راد با لحنی جدی گفت یعنی بازم مهمون دیدی 

منقطع گفت به من نچسب و به میان مهمان ها برگشت.چند لحظهبعد راد امد و در مبلی نزدیک به صمیم شمرده و 

زیبا نشست خب چه خبر از زمستون تهران؟ بدون من خوش می گذره؟ بیتا با ذوق زدگی مضاعفی رو به راد نشست 

قریبا فریادد زد واقعا می خوای و گفت مگه میشه بدون تو خوش بگذره؟ خیلی بدی که رفتی . شاید بر گردیم. زیبا ت

برگردی؟ راد نگاهی به صمیم انداخت که سعی می کرد بی تفاوت نشان بدهد و در حالی که روی کلمه دوم تاکید می 

کرد گفت اره بر می گردیم. وای راد نمی تونی حتی فکرش رو بکنی چه قدر از برگشتنت خوشحال می شم. چرا 

دست اورده بود بی توجه به تمسخر راد بلند شد و رو به بیتا گفت بچه بریم کنار  دارم می بینم زیبا که میدانی به

شومینه بشینیم؟ راد رو به صمیم گفت صمیم. صمیم گفت من همین جا راحتم متین گفت من رو هم معاف کنید البته 

ای کنار متین بشینی؟ اگه اصال من هم جزو دعوت شدگان بودم زیبا با نگاه خاصی به صورت بیتا گفت تو هم می خو

اما دقیقا همین خواهش غیر مستقیم باعث شد بیتا بلند شود و بگوید چی شده نکنه دیگه پیر شدم و حوصله تون رو 

سر می برم؟صدای خنده ها و تعریف های پر عشوه زیبا در تمام طول مهمانی از کنار شومینه به گوش می رسید 

در مورد معماری از متین می چرسید سرگرم کند همایون گفت بی  صمیم سعی می کرد خودش را با سواالتی که

تعارف متین یکی از بهترین معمارهاییست که من می شناسم متین متواضعانه لبخند زد حسن نظر شماست اقای 

نظر اریان پور و بعد از صمیم پرسید بیشتر به معماری سنتی عالقه داری یا مدرن؟ این دو تا انقدر متفاوت اند که به 

من باید رشته های جداگانه ای به حساب بیان صمیم با تاسف گفت فرصت نکردم درگیر این رشته بشم که عالیقم 

رو بشناسم ولی فکر می کنم به معماری مدرن بیشتر عالقه مند باشم صدای توام با خنده زیبا که می گفت راد باید 

اخت که با بی تفاوتی مشغول صحبت با متین بود و رو به بیای فضای سالن را پر کرد راد نگاهی به چهره صمیم اند

زیبا گفت تو واقعا به همین راضی هستی ؟ به این که توبیای ؟ معلومه که !بعدش باید من رو شام مهمون کنی راد 
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گفت نه به اینکه من از تو فقط برای تحریک حسادت صمیم استفاده کنم به اینکه هرموقع بخوام اون رو عصبانی کنم 

با تو خوش رفتاری کنم و هرموقع بخوام محبتم رو به اون نشون بدم با تو بدرفتاری کنم. توبه اینکه فقط یه وسیله ای 

برای پیشبرد رابطه من با صمیم باشی راضی هستی زیبا؟ زیبا نگاهی به بیتا انداخت گویی می خواست راد را متوجه 

کند و گفت من نمی فهمم داری از چی حرف می زنی راد بلند شد و  کند که نباید در مقابل بیتا با او این طور صحبت

گفت دارم می گم اگه برای خودت ارزش قائل نباشی نباید از من انتظاری داشته باشی به صمیم نگاه کن حتی خودش 

تر درگیر لجبازی را در این حد هم پائین نمی اره که یه نگاه بد به تو بندازه با اینکه بچه است و قاعدتا باید خیلی زود

با تو بشه اما مثل یه خانم کنار می کشه و بعدا عکس العملش را در سرد رفتار کردن با من به خودم نشون می ده 

برای همینه ازش خوشم می اد زیبا با عصبانیت گفت مبارک باشه خوشد می اد به من چه ربطی داره؟ ربطش رو 

م مشابه این رفتا رو توی جمع باهات داشته باشم.بعد از رفتن خوب می دونی مواظب رفتارهات باش تا مجبور نش

مهمان ها صمیم و راد شب به خیر گفتند و به اتاق شان رفتند صمیم بدون اینکه به صورت راد نگاه کند گفت من می 

 رم یه دوش بگیرم بعد از چند لحظه در حمام کمی شدیدتر از حالت معمول بسته شد راد کتش را روی دسته مبل

انداخت و پشت پنجره زمستانی ایستاد و به دایره مرموز ماه در اسمان سیاه و سرد خیره شد.بعد از مدتی صمیم با 

موهای خیس و تی شرت سفید رنگی روبه روی اینه ایستاد و به تصویر خودش دراینه نگاه کرد کمی برایش سخت 

فت خانم کوچول یه کم عصبانیه ؟ صمیم شانه بود که به چهره جدیدش عادت کند راد برگشت و پشت به پنجره گ

ای به دست گرفت و با غرور از اینه به راد نگاه کرد برای چی باید عصبانی باشم. زیبا همیشه یه کم بیش از حد به 

شوخی های من می خنده گفتم شاید صدای قهقهه هاش عصبیت کرده باشه. نه توجه نکردم.یعنی اعتراضی نداری؟ 

ی داره؟ همون طور که گفتم به من نچسب هرکاری دلت می خواد بکن راد رو تختی را کنار زد و با نه به من چه ربط

خونسردی گفت خیلی خب پس مشکلی نیست صمیم از اینه برگشت و با عصبانیت گفت چی کار داری می کنی؟ مگه 

د راد روی تخت دراز دیشب نگفتی بیا روی تخت بخواب؟ اگه همچین حرف مسخره ای هم زده باشم یادم نمی ا

کشید و گفت پس امشب روی مبل بخواب بلکه حافظه ات بیاد سرجاش .ده دقیقه بعد صمیم روی کاناپه نشسته بود 

و به قرص کامل ماه نگاه می کرد صدای قهقهه های وقیحانه زیبا در سرش می پیچید و آرزو می کرد که ای کاش 

 سمت راد نشانه برود.اسلحه ای دردست داشت و می توانست با ان به 

 

تنها امدی حامد؟ اره احمد اومدم یه سری وسائل ببرم . چرا؟ خانم و اقا می خواهند باز هم بمانند؟ شاید اصال دیگه 

برنگردن احمد موندنی شدن فاطمه با نگرانی کنار احمد ایستاد و گفت نمی این؟ حامد گفت تا اونجا که من فهمیدم 

بال خونه می گردند اتاق اقا کجاست؟ یه سری لباس باید بردارم احمد به سمت پله ها راه اقای اریان پور اونجا دن

افتاد و گفت از این طرف بیا حامد لب تاپ ها را هم می بری ؟ اره فاطمه در حالی که مبهوت ایستاده بود نگاهی به 

ون لب تاپ . احمد در اتاق راد را باز باال اندخت و گفت من مانده بودم این همه روز رو خانم چه می کنند اونجا بد

کرد و بدون اینکه صورت فاطمه را ببیند با صدای بلند جواب داد نشنیدی می گن خاک تهران دامنگیره فاطمه ؟ 

اونجا یه عالمه اسباب بازیه بهتر است حامد در کمد دیواری رو باز کرد و در حالی که کت و شلوارها را روی تخت می 

غربت دامنگیره احمد نه تهران . تهران هم یه جور غربته دیگه هیچ جا جا و مکان خود ادم نمی انداخت گفت خاک 

شه . برای اونها اینجا غربته . ماهم چیزی نگفتیم صالح شان به خودشان هرچند نپرسیدند اما اگر می پرسیدند من 

تو می گی خوبه؟ ها باشد بمانند انجا که بازهم همین جا را وطن می کردم. اینجا برای خانم و اقا خسته کننده است 
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هیچ خسته نشوند و هیچ از خستگی نیفتند حامد خندید و درساک را بست.دقایقی بعد فاطمه و احمد کنار یکدیگر 

ایستاده بودند و رفتن و گم شدن حامد را در دل جنگل می نگریستند فاطمه با ناراحتی گفت دیدی احمد اقا به حکم 

یامدند خودشان وسائل را ببرند ماندیم پیرزن و پیرمرد تنها تو این خونه درندشت خوف انگیز چه یه خداحافظی هم ن

ابی هم ریختی پشت سرشان بی وفا بودند این ارباب جماعت از قدیم. احمد در حالی که چشمانش را روی راه باریکه 

ختیم بر می گردند فاطمه صبر کن ای که از جنگل می گذشت تنگ کرده بود گفت به همان ابی که پشت سرشان ری

خودشان برنگردند روزگار برشان می گرداند.اقای مهرزاده برای فروش خونه به من وکالت تام دادند متاسفانه کاری 

نمی تونم براتون بکنم مهشید پاهایش را روی هم انداخت و با عصبانیت گفت من هم کاری نمی تونم برای شما بکنم 

گاهها نگویید مشتری بفرستند که نمی ذارم از جلوی در به ساختمان نگاه کنند خودتون رو بی خود و بی جهت به بن

کوچیک میکنید . نیازی به بنگاه نیست خانم مهرزاده خونه یه مشتری خوش کیسه داره قراره چندروز اینده معامله 

سرتون می ارم. ببیند این کارها  کنیم. مهشید گفت پدر تو و اون مهرزاده رو در می ارم صبر کن ببین چه بالئی به

مشکلی رو حل نمی که من هم خصومت شخصی با شما ندارم شما می تونید به خونه ای که قبال خریدید نقل مکان 

کنید و باید طالهایی که اقای مهرزاده خریدن رو تحویل بدین من فاکتور دارم. مهشید داد زد چی؟ من همین جا 

رو از من بگیره. خانم نخواستم که شاهرگ حیاتی تون رو قطع کنم جواهرات رو به  نشستم ببینم کی می تونه طالها

صاحبشون برگردونید. برو بیرون از خونه ....مرد با عصبانیت بلند شد و گفت بسیار خوب خانم من نمی خوام به 

ی خوان متارکه کنن. حکم دادگاه شمارو از این خونه بندازم بیرون و جواهرات رو پس بگیرم چون اقای مهرزاده م

کدوم خری گفته ما می خواهیم متارکه کنیم. خانم شما با تحقیر کردن دیگران فقط سطح شعورتون رو نشون می 

دید اقای مهرزاده برای طالق دادن شما به من وکالت تام دادن. بعد از رفتن وکیل مهشید دستش را به مبل تکیه داد 

ا صدای تلفن نگاهی به اطراف انداخت و به سمت تلفن به راه افتاد الو؟ ب احمد و گفت مادرجون شما هم شنیدید؟

امالک اقای اریان پور بفرمائید . راد قهوه اش را مزه مزه کرد و گفت احمد چند بار گفتم این طوری تلفن رو جواب 

ده بودند حاال شما نمی نده مگه تو عصر لوئی شانزدهم زندگی می کنی؟ احمد با دلخوری گفت اقا به ما این طور یاد دا

پسندید. خوبی احمد فاطمه چطوره؟ چه طور با شیم اقا تک و تنها در این خانه مگر به این که چندروزه بر می گردیم 

نرفتید؟ ماندنی شدید . هنوز معلوم نیست احمد چرا اینقدر زودرنج شدی ؟ حاال دنبال خونه هستیم اگه موندنی 

خوبه؟ این ها قصه های حاالت اقا این همه جای پرزرق و برق شما دیگه اینجا برنمی شدیم تعطیالت رو میاییم اونجا 

گردید. راد خندید احمد هرچی پیرتر می شی بچه تر می شی تو از کجا از زرق و برق های خارجه خبر داری ؟ حامد 

جا موندنی شدیم شما هم می ایید اومد وسائل رو ببره یانه ؟ امد اقا می دانم شما دیگر برای ما وقت ندارید . اگه این

پیش ما خوبه؟ احمد گفت خوبه اقا من دیگر بیشتر وقت شما رو نمی گیرم به صمیم خانم هم سالم برسونید.بعد از 

اینکه راد تلفن را قطع کرد اریان پور نگاهی به صفحه ساعتش انداخت و گفت چندبار بگم این همه به خدمتکارها رو 

ورت با خدمتکار حرف نمی زنه ؟ پدر اصالت هر فرد به انسانیتشه نه به ژست های نده یه مرد اصیل جز ضر

مغرورانه . ژاله و صمیم به راد گوش می کردن اریان پور روزنامه را تازد و بلند شد همیشه گفتم اشراف زاده هارو نه 

له برای اینکه به بحث خاتمه عصیان طبقه پائین که بی اعتقادی خودشون به ارزشمند بودن خودشون پایین کشید. ژا

دهد گفت راستی یادم اومد بچه ها اخر هفته مهمونی دعوتیم ژاله نگاهی به راد و صمیم انداخت و گفت خوشحال 

نشدید؟ راد پرسید باز کی می خواد محفلی صمیمانه برای خاله زنکی های دست اول ترتیب بده . ای بابا شما هم که 

یم جان توهم مهمانی دوست نداری؟ صمیم مردد به ژاله نگاه کرد من چرا دوست روحیه برای ادم نمی ذارید صم
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دارم اگه اماده شدنش یه مقدار کم زحمت تر باشه .منظور من این بود که باید برم ارایشگاه؟ صدای خنده اریان پور 

با تعجب به راد و صمیم  که از پله ها باال می رفت درسالن پیچید ژاله تو این دختر رو می بری سالن شکنجه ؟ژاله

نگاه کرد وا خب مگه بده ادم بره خوشگل بشه؟ صمیم با خجالت گفت نه اخه اون دفعه دختره میله رو فرو می کرد 

توسرم که از تو کاله مش مو در بیاره من خیلی دردم می اومد این بار راد هم خندید خوب شد یادم انداختی مامان 

صمیم رو نشناسم . انقدر نازک نارنجی نباش عزیزم دخترها االن میرن تو اریاشگاه لطفا کاری نکن که موقع برگشتن 

می گن بکش و خوشگلم کن صمیم لبخند زد نه خب من ترجیح می دم زنده و زشت باقی بمونم . ژاله به فکر 

لکن باال گفت بیچاره فرورفته بود و تقریبا صدای صمیم را نمی شنید یه سر هم باید به مزون لباس بزنیم همایون از با

صمیم تومزون هم که همه اش سوزن تو بدن ادم فرو می کنن .صمیم به یاد خاطرات گذشته اشکی از چشمانش 

فروچکید ژاله با بهت گفت صمیم جان اگه تو وول نخوری که سوزن تو تنت فرو نمی ره حاال دیگه چرا گریه می 

 حرفش رو زدیم صمیم جان نرفتیم که عزیزم زن چه دردهایی کنی؟ راد گفت لوسه دیگه مامان عروست لوسه . حاال

روباید تحمل کنه تو پس فردا می خوای مادر بشی راد حرف ژاله را قطع کرد نه مامان حرف زایمان رو نزن که 

شروع می کنه به جیغ زدن صمیم اهسته به ژاله نگاه کرد و لبخند زد.خانم مهرزاده تشریف اوردن اقا توی سالن 

ر خانم هستن صمیم با تردید لب تاپش را بست و به راد نگاه کرد اگه نمی خوای مجبور نیستی ببینیش . برای منتظ

چی اومده ؟ راد همین طور که چشمش را با سرعت از روی خطوط برگه ای که در دستش بود می گذراند گفت هیچ 

زن ارزش یه قطره اشک رو هم نداره. صمیم حدسی ندارم ولی اگه می خوای ببینیش اروم باش و سریع تموم کن این 

به ارامی گفت می شه توهم بیایی؟ راد لبخند زد نکنه ازش می ترسی صمیم بغض کرد به من می گه نمک به حروم 

 چند من جوابی ندارم بهش بدم. راد برگه ها را روی میز گذاشت و بلند شد جدی؟ ولی من چند جمله ای جواب دارم.

م و راد را دید که وارد سالن شدند. مهشید مضطربانه سالم کرد راد گفت سالم خانم مهرزاده صمی مهشید بعد لحظه

خوش اومدید صمیم روی مبلی نشست مهشید گفت چقدر خوشگل شدی عزیزم مش واقعا بهت می اد حق با نسیم 

ت خب نه اومدم دخترم بود صمیم با تعجب به راد نگاه کرد راد رو به مهشید گفت اومدید همین رو بگید مهشید گف

رو ببینم عزیزم اشکالی داره؟ صمیم گفت من دختر شما نیستم همون طور که خودتون گفتید تمام عمرم از این 

عزیزم گفتن های شما متنفر بودم. خوب اگه دوست نداری دیگه نمی گم . راد با خونسردی گفت فکر می کنید اگه 

فراموش می کنند؟ مهشید لبخند زد من دقیقا متوجه نشدم شما چی  اتفاقی رو به روی خودتون نیارید دیگران هم

گفتید؟ این رو به شکل های مختلفی پرسیدم ولی حاال برای سومین بار واضح تر می گم برای چی اومدید اینجا؟ 

د که مهشید با عصبانیت گفت نمی تونید این طوری منو از زندگی تون بیرون بندازید. صمیم گفت چی ؟ این شما بودی

منو از اون خونه بیرون انداختید. مهشید فریاد زد میدونی چند وقته ایرج خونه رو ترک کرده ؟ می دونی مادربزگت 

توچه وضعیه فکر می کنی مخارج اون خونه از کجا تامین می شه ؟ بغض مهشید ترکید اون خونه رو داره می فروشه 

ه بود به او نگاه کرد ایادلش برای مهشید می سوخت برای می خواد منو از اونجا بیرون کنه صمیم که منقلب شد

پدرش می سوخت ؟ راد گفت باالخره به لطف الهی مشخص شد برای چی اینجا هستید تا پدر و مادرم برنگشتند می 

شه این نمایش رو کوتاه کنید بفرمائید از دست ما چه کاری برمیاد؟ شما نمی تونید این همه نسبت به من بی تفاوت و 

سرد باشید من صمیم رو بزرگ کردم. این بار صمیم گفت نه این طور نیست شما حضور منو تو اون خونه تحمل می 

کردید اگه مجبور نبودید جای تشکر داشت. اما چرا مجبور بودید؟ به خاطر وجدان خودم من تورو دوست دارم 

به خاطر خودت.....شما هر کاری رو فقط  عزیزم. این وجدان وقتی که منو جلوی همسرم خورد می کردید کجا بود.
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برای پول می کنید و اون پول رو خرج جواهر راد که مرتب سعی می کرد از طوالنی شدن بحث جلوگیری کند گفت 

خب با این شرایط که خانم مهرزاده تالش می کنن نقش مادر مهربان رو بازی کنن بهتره زودتر این بحث رو تموم 

گفت نه نمی تونید به این راحتی تموم کنیم نمی تونی به این راحتی زندگی مارو به هم بزنی  کنیم. مهشید با عصبانیت

. صمیم با بغض گفت من همچین قصدی ندارم. پس تا این وکیل لعنتی این خونه رو معامله نکرده بگو ایرج 

ردای اونروز دیگه کجاست؟ صمیم که از طرز صحبت مهشید پیش راد شرمنده شده بود گفت خبر ندارم من از ف

ندیدمش . راد گفت بچه گم نکردید که اگه پیداش کنید همه مسائل تون حل بشه؟ اگه اقای مهرزاده رو پیدا کنید 

همون حرف ها رو می زنه که وکیلش گفته. مهشید با عصبانیت گفت اون همون حرف هایی رو به من خواهد گفت 

ردارید و یادش ندید که من رو طالق بده همه چی درست می شه که شما یادش می دید. اگه شما دست از بدگویی ب

اومدم خواهش کنم دست از سر زندگی من بردارید. صمیم با تعجب گفت شما با کی هستید؟ مهشید که تابه حال 

روبه راد حرف می زد روبه صمیم گفت با توام اون سایه نحست رو از سر زندگی ما برداد توهنوز منو نشناختی بالئی 

رت می ارم که ندونی از کجا خوردی فکر کردی می تونی زندگی منو خراب کنی؟ با بلند شدن راد مهشید صدایش س

را برید و با ترس به راد نگاه کرد صمیم در حالی که به شدت می گریست باال رفت. راد گفت بفرمائید بیرون من 

عصبانیت کیفش را برداشت و گفت این قصه اینجا  نمی خوام خدمتکارها مثل یه اشغال بندازنتون جلوی در مهشید با

تموم نمی شه راد گفت درضمن اون حلقه ای که توی دست تونه به نظرم اشنا اومد مال صمیم نیست ؟ مهشید با 

عصبانیت و اکراه حلقه را از دستش در اورد و ان را روی میز انداخت و گفت گدا گشنگی هم حدی داره هرکی ندونه 

 از بعد ماس کوه نور دست من مونده . خدمتکار در را باز کرد و با صدای بلندی گفت بفرمائید خانمفکر می کنه ال

 نگفتم مگه.کرد نگاه شد می شنیده ان از گریه صدای که صمیم اتاق به و گرفت دست در را انگشتر راد مهشید رفتن

؟ اونکه مامان تو نیست. ولی مامانم بود . راد  باشی اروم تونی می بزنه رو حرفها این تو به بیاد مامانت باش؟ اروم

تارمویی را از صورت صمیم کنارزد فکر می کردی مامانت بوده صمیم با نگرانی به راد نگاه کرد حاال چی کار کنیم؟ 

به خدمتکارها سپردم دیگه راهش ندن نگران نباش . صمیم بغض کرد یعنی بابا کجا رفته ؟ یعنی منظورم ...راد 

ه طرف خودش کشید چرا نباید بهش بگی بابا؟ مگه تورو بزرگ نکرده ؟ تمام این سالها پدر تونبوده ؟ صمیم را ب

دوستت نداشه ؟ حرف های مهشید توی گوشم می پیچه احساس می کنم پرروئی می شه اگه باز اون رو پدر.داری 

ش را روی سینه راد گذاشت و سر صمیم می گی حرفهای مهشید پدرت هیچ حرفی به تو نزد و همیشه پدر تو بوده

اشک هایش را به دستان مردانه اوسپرد....راد حلقه را به صمیم ننشان داد و به ارامی گفت چراتودستت نیست؟ 

صمیم با تعجب سرش را بلند کرد و به راد نگاه کرد کجابود؟ دست مهشید صمیم با اه عمیقی دوباره سرش را روی 

ز دستم دراوردم بعدهم که می دونی چه طوری از اون خونه اومدم بیرون دوباره سینه راد گذاشت می خواست ببینه ا

به راد نگاه کرد ناراحت شدی؟ راد دست لطیف صمیم را دردست گرفت و حلقه را در انگشتش انداخت دیگه درش 

می کشاند  نیار نگاه راد و صمیم درهم گره خورد صمیم حس غریبی داشت نیرویی مقاومت ناپذیر اورابه سمت راد

باد به لبهای زیبای صمیم نگاه کرد تاکی می توانست این کوچک زیبا را از زخم ها و دردهای درونش دورنگه 

دارد؟در حالی که دستانش اورا با چنان میل شدیدی به سینه اش می فشرد.باصدای در صمیم و راد از هم فاصله 

به وضوح غیر عادی بود مزاحم شدم بچه ها؟ صمیم با  گرفتند ژاله با تعجب نگاهی به صمیم و راد انداخت چیزی

دستپاچگی از روی تخت بلند شد نه نه برای چی؟ خواهش می کنم بفرمائید . باشه عزیزم چرا اینقدر هولی ؟ من ؟ نه 

مهمونی خوش گذشت ؟ ژاله نگاهی به راد انداخت دوست های قدیم بودن دیگه هرچند وقت یک بار دورهم جمع 
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فرشته خیلی بهت سالم رسوند و خیلی هم گله کرد گفت چرا برای دیدنش نرفتی . مادر من من که نمی  می شیم راد

ساله  2تونم بیام با این قد و قواره بین ده تا خانم مسن بشینم اختالط کنم به فرشته خانم یاداوری کردی من دیگه 

. ده تا خانم مسن؟ دست شما درد نکنه . نه نه نیستم که با مامانم تو جمع های زنان در نقش شکالت خور شرکت کنم

اشتباه شد ببخشید نه تا خانم مسن با یه خانم فوق العاده زیبا با جوانی جاودانی . خودت رو لوس نکن حاال دیگه ما 

پیر شدیم؟ مامان راستی یادم رفته بود یکی از بچه ها می خواست برای نامزدش هدیه بخره گفت اگه وقت دارید و 

نیست شما یه هدیه انتخاب کنید می گفت سلیقه مادرت فوق العاده است کم کم نگاههای عصبانی ژاله به  زحمتی

نگاههای پر عشوه تبدیل شد .بعد رو به صمیم کرد و گفت راستی فردا می ریم مزون اماده باش.فرشید من بعد از 

ه خبر ؟اتش بس اعالم شده؟ نسیم می ظهر می رم صمیم رو ببینم توهم می ای؟ شاید اومدم از جبهه اون ور چ

خواست چیزی بگوید که با زنگ موبایل به صفحه موبایلش نگاه کرد و با دیدن شماره ناشناس کمی تردید کرد اما 

باالخره جواب داد بله . سالم دخترم نسیم با شنیدن صدای پدرش اشک در چشمانش حلقه زد بابا شما کجائید صدای 

لرزید ببخشید که تورو هم بی خبر گذاشتم خوبی بابا؟ من خوبم بابا مامان حالش خوب  ایرج از شدت ناراحتی می

نیست . کاش یه روز فرصت و توانش رو داشته باشم که همه چیزو برای شما توضیح بدم. فقط می خوام بدونی شما 

اینطوری حرف نزنید. این  رو خیلی دوست دارم شما ثمره زندگی من هستید ثمره تمام زندگی بی ثمرم. بابا توروخدا

شماره کجاست؟ ایرج که نمی خواست جوابی بدهد پرسید صمیم خوبه ؟ خوبه بابا شما کی برمی گردید؟ فعال نمی 

دونم راستش تصمیم ندارم که برگردم می خوام برای خودم زندگی تازه ای شروع کنم نسیم دخترم شماره منو به 

خودت می دونی هروقت مشکلی داشتی به من زنگ بزن .من دیگه غیر از خواهرت بده بگو پدرت گفت اگه منو پدر 

شماها کسی رو ندارم.نسیم با محبت گونه صمیم را نوازش کرد خوبی؟ صمیم گفت اون اومد اینجا نسیم با تعجب 

کنه گفت مامان اینجا چی کار می کرد؟ صمیم با صدایی خسته گفت به اندازه کافی توهین نکرده بود اومد تکمیلش 

.یعنی چی؟ اومد گفت من زندگیش رو به هم ریختم البته منظورش این بود که میخوام به هم بریزم و .... صمیم در 

حالی که نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد گفت به راد گفت تو ایرج رو تحریک می کنی منو طالق بده . نسیم با 

اشک هایش را پاک کرد اومده بود جلوی راد منو خرد کنه تاسف گفت مگه جلوی راد این حرف ها رو میزد؟ صمیم 

دیگه . گاها به بابا حق می دم . برای چی؟ برای اینکه می خواد مامان را طالق بده . نسیم با محبت صورت بهت زده 

صمیم را نوازش کرد راستی منم از بابا خبر دارم. اشک در چشمان صمیم حلقه زد کجاست ؟ درست نفهمیدم فرشید 

ی گفت کد برزیل بود اون شماره ای که افتاده بود. گفت شماره اش رو بهت بدم اگه مشکلی داشتی باهاش تماس م

بگیری. صمیم مثل کودکی هایشان پرسید حاال چی می شه نسیم؟ نمی دونم صمیم ولی بابا که خیلی جدی بود حتی 

نمی خوام شماره اش رو به مامان بدم. یعنی  نذاشت در این مورد حرف بزنم اون ور دنیاست قصد برگشتن هم نداره

واقعا می خوان طالق بگیرن؟ بعد از این همه سال ؟اخه اون گناه داره؟ اون کیه مامان تو نگران اون نباش با اون 

مامان بزرگ بدعنق فکر می کنن می تونن همه کارها رو مطابق میل خودشون پیش ببرن بذار یه کم نتیجه کارهاشون 

وقتی اون قیامت رو به پا می کرد فکر این روز ها رو هم میکرد. حاال هم دارن از صبح تا شب به هم می رو ببینن. 

پرن. صمیم با تعجب گفت اما اونا که با هم خیلی خوب بودن. تاوقتی منافع شون یکی بود خوب بودن نمی دونی خونه 

ش هم گرفته بود گفت همه این ها تقصیر منه چه وضعیتی پیدا کرده فرض کن مامان اشپزی کنه . صمیم که خنده ا

نه ؟ برای چی تقصیر تو باشه؟ برای چی بابا عصبانی شد ؟ چرا رفته اون ور دنیا؟ نمی دونم احساس می کنم 

عصبانیتش فقط از این اتفاق نیست همه اش می گه این همه سال تحملش کردم دیگه نمی تونم ادامه بدم. حاال این 
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ت چی می کنی با راد اتش بس اعالم کردید؟ صمیم با لبخند گفت بد نیست نه دیگه زیاد دعوا مسائل رو ول کن خود

نمی کنیم. بله این چه لبخندی بود چه خبره؟ خبری نیست به خدا هیچی همین دعوا نمی کنیم . باشه حاال دیگه من 

؟ صمیم با اعتراض گفت ژاله می اد نامحرم شدم؟ ای بابا چرا همه منو اینجوری نگاه می کنن؟ نسیم خندید مثال کی

تو اتاق منویه جوری نگاه می کنه . خب حتما یه چیزی می دونه دیگه . نسیم خیلی بی تربیتی پاشو بروخونه توننسیم 

بلند تر خندید و پیشانی صمیم را بوسید کی می خوای بزرگ شی خواهر کوچولوی من؟راننده در را برای راد باز کرد 

اه رنگ پیاده شد و دستش را به سمت صمیم دراز کرد خانم اریان پور صمیم با لبخند شیرینی راد از موستای سی

دستش را در دست راد گذاشت و پیاده شد گیپور پرنگین لباسش روی صندل های ظریف و پر برقش افتاد . موهای 

در بازوی همایون نگاهی به نرم و زیبایش که در شب می درخشیدند دکلته کمر لباسش را پنهان می کرد .ژاله دست 

صمیم انداخت و اهسته به همایون گفت فوق العاده است دختر مثل یه تیکه جواهر می درخشه. راد بازویش را به 

صمیم تقدیم کرد و روبه پدرش گفت بریم؟ همایون راه افتاد و اهسته غرلند کرد سرتاپاش رو از جواهر پوشوندی 

نباش همایون هرچیزی برازندگی می خواهد به جواهر هم ادم باید ارزش بده به اون دلیل نباشه ژاله ؟ بی ذوق 

.باورود خانواده اریان پور به مهمانی صحبت های زیادی قطع شد دایره چندین جمع برای دیدن انها به هم ریخت 

اضطراب به  صمیم حتی می توانست زمزمه ها رو بشنود عروس اریان پورهاست . عروس اریان پورها اینه . صمیم با

راد نگاه کرد چرا اینقدر نگاه می کنن؟ راد در حالی که سرش را برای سالم کردن به مهمان ها هسته خم می کرد 

ضمن لبخند گفت نزدیک به یک سال مفقود االثر بودیم می خوان ببینن خودتی یا بدلت لبخند زیبایی روی لب های 

ها می امدند اینا کی ان؟ پسر یکی از دوستان بابا. راد این را صمیم نشست به زوج جوانی نگاه کرد که به سمت ان

گفت و با لبخند پرسید سه تا نشدیدهنوز؟ چندماه دیگه .راد لبخند زد جدا من فقط شوخی کردم شما چرا جدی 

گرفتید؟ صمیم فرهاد و شیرین رو که یادت می اد؟ صمیم یادش نمی امد با شرمندگی روبه شیرین لبخند زد حافظه 

خوبی ندارم. شیرین نگاهی به جواهرات روی گیره کوچکی که روی موهای صمیم بود انداخت و گفت مهم نیست من 

از معرفی خودمون لذت می برم شیرین و فرهاد . بله شنیدنش هم خوش اینده .بعد از رفتن ان دو صمیم گفت چه 

معمولی هم می تونن تبدیل به افسانه بشن جالب اسم های یه افسانه اگه عشق واقعی وجودداشته باشه دوتا اسم 

حداقل یه افسانه شخصی صمیم لبخند زد یعنی چی؟ راد مجبور شد به جای جواب صمیم جوای یکی از مهمان ها را 

بدهد که به او سالم می کرد حال شما چه طوره اقای نظیف پور؟ واقعا که زوج برازنده ای هستید صمیم با لبخند گفت 

ممنون. پدرتون چه طورن خانم مهرزاده ؟ هاله ای از غم صورت صمیم را در خود بلعید خوبن  خیلی از لطف تون

خیلی ممنونبعد از رفتن نظیف زاده راد گفت احمد همیشه می گه شهر مثل جانور ادم رو افسون می کنه میبلعه صمیم 

ی ادم خسته کننده می شه راد نگاهش را ازروی لوسترهای بزرگ و برق گرفت و گفت یه افسون تکراریه زود برا

گفت من هم همیشه تنهایی رو دوست داشتم این زرق و برق به نظرم دروغ و مختل کننده است. مختل کننده چی؟ 

راد می خواست جواب بدهد که زیبا تقریبا به سمت ان ها دوید راد چرا یه گوشه ایستادی؟ ندیدمت راد با لحنی 

ذی می دی عزیزم؟ و به متین و بیتا که با عصبانیت به زیبا نگاه می کردند جدی رو به صمیم گفت یه دستمال کاغ

سالم کرد بیتا نگاهش را از زیبا گرفت و با لحن عذرخواهی رو به صمیم گفت حال شما خوبه صمیم جان ؟ ممنون 

دارم دنبالت می  شما خوب هستید؟ زیبا بدون اینکه بی اعتنایی راد را به روی خود بیاورد با خنده گفت نیم ساعته

گردم راد دستمال را محکم کشید روی صورتش و لکه رژزیبا را از گونه اش پاک کرد فکر کنم می خواستی بگی 

داشتم دنبالتون می گشتم. منظورت چیه؟ منظورم اینکه من متاهلم و قاعدتا باهمسرم می ام مهمونی اگه انقدر اصرار 
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نه دنبالم زیبا دست بیتا را گرفت و با عصبانیت گفت بیا بریم بیتا ظاهرا داری منو پیدا کنی باید دنبال مون بگردی 

بعضی ها رو بدجوری جو متاهلی گرفته. بیتا درحالی که دست زیبا دستش را می کشید نگاه عذرخواهانه ای به صمیم 

رفتن انها راد گفت و راد انداخت متین با لبخند گفت گاهی برای من هم باورش سخته که این دوتا خواهرن .بعد از 

منظورم از مختل کننده این بود صمیم به راد نگاه کرد و راد ادامه داد مرتب باید حرفت رو قطع کنی و خودت رو با 

حال و هوای ادم های مختلف هماهنگ کنی تو حلوت دونفر هرچیزی که شروع شده تاهرجائی که دونفر بخوان ادامه 

خونه رو دوست داشتم اما نمی خوام بیشتر از این تورو به چیزی که خودم  پیدا می کنه از این جهت من خلوت اون

دوست دارم محکوم کنم. اگه تهران زندگی کنیم به این معنی نیست که مجبوریم هر اخر هفته تو این مهمونی ها 

الفاصله شرکت کنیم مجبوریم؟ صمیم این را گفت و با لبخند به زوج مسنی که از کنارشان می گذشت سالم کرد ب

بعد از اینکه رفتند راد جواب داد تقریبا مجبوریم مامان رو می شناسی توی همه چیز پر اصرار و دل نازکه حداقل 

مجبوریم با خانواده ام زیاد رفت و امد داشته باشیم حضور اون ها هم گاها.... ناگهان ژاله در مقابل شان ظاهر شد 

زنید؟ نمی خواهید برقصید؟ چرا مادر من می رقصیم. خب برقصید چیه ایستادین یه گوشه جیک تو جیک حرف می 

دیگه . چشم یه کم بگذره . واخب بعد دوباره می رقصید مثال جونید. مامان جان یه لحظه اجازه بدید . راد خواهش می 

را  کنم برقصید خیلی دوست دارم شمارو موقع رقصیدن تماشا کنم . راد دست صمیم را گرفت و کمی دورتر دستش

دور کمر صمیم حلقه کرد صمیم دستش را روی شانه راد گذاشت و گفت ظاهرا حق با تو بود. بله و هیچ خوشم نمی 

اد . از چی ؟ از اینکه هرکسی می تونه خلوت مون رو به هم بزنه همین چند روز پیش.... صمیم چشمانش را به زیر 

ه کرد تو نمی دونی ؟ صمیم بیشتر صورتش را پنهان کرد افکند چند روز پیش جی؟ راد با لبخند به صورت صمیم نگا

نه نمی دونم راجع به چی داری حرف می زنی بعد از مدتی راد گفت یادته دفعه پیش که با هم رقصیدیم ؟ صمیم با 

لحن غمگینی گفت من اون موقع خیلی از تو بدم می اومد. خیلی ممنون خانم نظر لطف شماست. صمیم خندید اون 

می گم .راد به چشمان صمیم نگاه کرد و با لحن جدی گفت این موقع رو بگو. صمیم که می ترسید رادبه موقع رو 

احساسش پی ببرد به یقه راد خیره شد و گفت خسته شدم چقدر برقصیم؟ راد برگشت و صمیم را در موقعیتی 

ه نگاه کرد چه قدر دوستت داره. چقدر قرارداد که ژاله را ببیند تو چشم هاش نگاه کن صمیم با لبخندی پر مهر به ژال

از اینکه فکر می کنه تو خوشبختی خوشحاله. فکر می کنه ؟ صمیم به چشمان راد نگاه کرد یعنی واقعا خوشبختی؟ 

چرا نباشم؟ بعد از اینکه به عنوان به جانور مخوف تورو برای همیشه در چنگ خودم اسیر کردم. راد این را گفت و 

یم فشرد به شوخی قیافه متعجبی به خود گرفت کمر لباست کو؟ صمیم خجالت زده به دستش را روی کمر صم

اطراف نگان کرد زشته می شنون . طفره نرو صمیم. خب مامانت گفت موهات رو میریزیم پشت سرت راد نمی فهمه 

د من نمی خوام راد اه عمیقی کشید خدای من کم کم دارم از اینکه تورو بیارم تهران پشیمون می شم . نه نه را

برگردم توی اون قلعه قدیمی سیاه. راد به چشمان صمیم نگاه کرد اینجا دیگران خواسته و ناخواسته روی زندگی ما 

تاثیر می ذارن نسیم خانواده ات خانواده ام زیبا دیگران . اونجا فقط خودمونیم. اما من اونجا خیلی حوصله ام سر می 

نگ می شه؟ راد! بذار ببینم یه چیزی توی چشمت هست صمیم با نگرانی گفت ره. فهمیدم نکنه دلت برای زیبا ت

چی؟ بذار ببینم یه چیزه سیاهیه هووم یه جونور وحشی سیاه توی چشم هات می بینم. صمیم خندید و ناخوداگاه 

سرش را روی شانه راد گذاشت .. راد موهای صمیم را پشت سرش مرتب کرد باید یه شرط و شروطی در 

ومدن مون با مامان بذارم.در این لحظه زیبا در گوشه ای از سالن با عصبانیت به آن ها نگاه می کرد و می گفت موردا

واخ واخ نگاهش کن ببین چه اداهایی در می اره شوهر ندیده بدبخت بیتا با عصبانیت زمزمه کرد یه کم بی سروصدا 
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نم ؟ به چی باید حسودی کنم؟ اگه بخوام همین االن از حسادت جزغاله شو. متین داره می شنوه . من حسودی می ک

هم می تونم راد رو به دست بیارم. بیتا نگاهی به متین انداخت و اهسته گفت کی می خوای ادم بشی می خوای بیشتر 

از این خوردت کنه مگه نمی بینی زنش رو دوست داره؟ فعال براش تازگی داره بذار به مدت بگذره بعد که دختره 

ادش شد و کم کم اختالف ها شروع شد اون وقت می بینی می اد طرف من این فسقلی هنوز دست چپ و براش ع

راستش را تشخیص نمی ده فکر کرده می تونه با من در مورد راد رقابت کنه ؟ تو که نمی تونی جای راد تصمیم 

دت رو کوچیک نکن. فعال اونو بگیری اون روز برات توضیح اداد اونو انتخاب کرده توهم دیگه بیشتر از این خو

انتخاب کرده اینده معلوم نیست؟بیتا برای اینکه از مهلکه نجات پیداکند به متین گفت افتخار یه دور رقص رو به من 

می دید متین خندید و برای اینکه به زیبا بفهماند متوجه موضوع هست در حالی که بلند می شد گفت من یه مرد 

میم و راد بعد از رقص در گوشه ای از سالن کنار شومینه ایستادند صمیم در سکوت به متاهلم مزاحم نشید لطفا.ص

اتش زیبای شومینه چشم دوخته بود و در افکار خود غرق بود راد به صورت ظریف و زیبای او نگاه کرد و گفت 

شعله اتش گذشته اش یادت می اد یه بار هم قبال کنار شومینه باهم حرف زده بودیم؟ صمیم همین طور که در رقص 

را جستجو می کرد گفت مهمونی پورشاد تو حریرم رو برام اوردی انگار به تو ربطی داره به دکلته لباسم اعتراض 

کردی صمیم با تعجب به راد نگاه کرد چه قدر پررو بودی . صمیم لبخند زد فکرش رو نمی کردم حتی یه بار دیگه 

شریک بشه. همه چیز چه قدر دور می نمود گویی این خوابی بود که صمیم  ببینمت یه روز بابا گفت می خواد با شما

در زمانی دوردیده بود ان روزها دنیا برای صمیم دنیای دیگری بود حتی کسی که در اینه ها می دید صمیم دیگری 

که بر قلب صمیم بود. جز خوابی دور می توانست باشد؟ و اگر ان روزها و ان جهان واقعی بود امروز اینجا کنارمردی 

گرمای اطمینان بخش می بخشید خانواده ای که پوچ شده بود از هم پاشیده بود همه این ها خوابی می نمود. صمیم با 

صدایی محزون ادامه داد یه روز زنگ زدی بدون اینکه جواب سالمم رو بدی پرسیدی پد رلطف می کنن تشریف 

دزدیدم. و این طوری همه چیز شروع شد. صمیم پوزخند زد از خونه داشته باشن؟ و یه روز هم تورو از ته اون باغ 

سرشار از خوبی ها و مهربانی های دروغین ازاغوش مادری که از من متنفر بود ولی با لبخند به من نگاه می کرد. راد 

روی صورت صمیم خم شد نمی خوای که جلوی مهمون ها گریه کنی عزیزم؟ یه خانم محترم هیچ وقت جلوی 

گران گریه نمی کنه صمیم از پشت پرده اشک لبخند زد از کجا می دونی اون این طوری حرف می زد؟ این تیپ دی

زنها رو می شناسم من ادم ها رو می شناسم صمیم اون ها اون طوری که تو تصور می کنی نیستند . شاید حق با تو 

ره بگم تومنو از اون زندگی نجات دادی . صمیم باشه شاید به جای اینکه بگم تومنو از اون زندگی محروم کردی بهت

نگاه پرمحبتش را به چشمان راد هدیه کرد و قصه این طور ادامه پیدا کرد یه روز من دستم رو انداختم دور گردنت و 

گفتم منو از اینجا ببر از همون خونه ای که آرزوم بود بهش برگردم راد که روبه روی صمیم ایستاده بود اهسته بوسه 

بر پیشانیش زد و گفت و یه روز من به تو گفتم که برات خونه ای درست می کنم که دوستش داشته باشی یه  ای

خونه که همیشه خونه توباشه خونه ای که هیچ وقت درش رو به روی تو نبنده هیچ وقت و به هیچ قیمتی.صمیم و راد 

انچه به زیبایی در چشمان شان شعله می گویی حضور خودشان را در جمع مهمان ها فراموش کرده بودند گویی 

گرفت مانند هاله ای ان ها را در برگرفته بود و از دیگران جدا می کرد گویی در خلوت خود خانه ای در اعماق 

چشمان هم می ساختند صمیم در کنار راد گرمای پناهی بزرگ را در قلب خود احساس می کرد گویی راد می 

دنیا با زشتی های کهنه اش محافظت کند. گویی در کنار راد دیگر هیچ چیز اهمیتی توانست اورا از تمام بدی های 

نداشت. این لحظه جادویی خوشبختی که در نی نی چشمان شان جان می گرفت و دستان صمیم را به دستان راد پیوند 
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لحظه فروریخت  می زد چه ناپایدار بود و با تماس دستی که چون دست شوم سرنوشت روی شانه راد نشست در یک

 راد می خواستم با این اقا اشنا بشی هردو برگشتند و با دیدن هومن زمین زیر پای صمیم خالی شد.

 

نظیف زاده گفت ایشون اقای پوریان هستند از موفقیت های شما توی کارتون خیلی تحت تاثیر قرار گرفتند از من 

به سمت راد دراز کرد امیر پوریان. خوشوقتم. صحبت با خواهش کردند شما رو با ایشون اشنا کنم هومن دستش را 

من که برای شما ناخوش ایند نیست؟ خیلی مایل بودم با شما از نزدیک صحبت کنم. نه به هیچ وجه راد دستش را 

دور بازوی صمیم انداخت همسرم صمیم .هومن لبخند زد خیلی خوشوقتم خانم. لبخند مضطربی باالجبار روی لب 

ست هومن گفت ظاهرا شما چندان خوشوقت نیستید؟ صمیم با عصبانیت و اضطراب به هومن نگاه کرد های صمیم نش

موظفم خوشوقت باشم؟ راد نگاهی دقیق به چهره صمیم انداخت و بعد با لبخند به هومن گفت اقای پوریان اگه 

رو می تونید از اقای نظیف کمکی از دستم بربیاد خوشحال می شم که بتونم راهنمایی تون بکنم شماره موبایلم 

بگیرید. می دونید که خانم ها از صحبت های کاری توی مهمونی نفرت دارن. هومن با نزاکت مجددا دست داد بله پر 

واضحه شب خوبی داشته باشید و بعد نگاهی به صورت صمیم انداخت و گفت همچنین شما خانم.بعد از رفتن هومن 

؟ صمیم در حالی که نگاهش را از راد پنهان می کرد گفت از ادم های گستاخ راد گفت چرا انقدر رفتارت بد بود 

متنفرم. بازوی راد را گرفت و ادامه داد می شه بریم کنار پنجره ؟ انگار خیلی گرم شده راد دیگر چیزی نپرسید و 

نای خانه را فراگرفته صمیم را با خود به کنار یکی از پنجره ها برد شب تاریک و بی ستاره تهران باغ بزرگ و نااش

بود صمیم در حالی که نگاهش را به تاریکی دوخته بود پرسید قبال هم اینجا اومده بودی؟ تو این خونه ؟ نه اینجا رو 

تازه خریدن . فضای اینجا بهم اضطراب می ده احساس خیلی بدی دارم. من اینجام صمیم و تاوقتی که کنار تو باشم 

ا از اینجا بریم. راد با لبخند موهای صمیم را از شانه اش عقب انداخت بچه های خوب اجازه نمی دم هیچ چیز ...بی

وسط مهمونی نمی گن بریم. ولی اگه بخوای...در همین لحظه چند کلمه تنها چند کلمه که برای ویرانی کاخ خوشبختی 

ای اریان پور چه قدر از دختری که صمیم کافی بود از بین خطوط نامرئی راه خود را باز کرد و به موبایل راد رسید اق

اون رو همسر خودتو می دونید خبر دارید ؟ اگه حاضر به شنیدن حقایق تلخ هستید در سکوی پشت استخر 

منتظرتان هستم.صمیم با نگرانی به گوشی راد نگاه کرد از طرف کیه؟ تو اینجا باش من بر می گردم صمیم بازوی راد 

و می گفت نباید بگذارد راد برود می دانست اتفاق شومی خواهد افتاد راد! راد با را گرفت راد !حس زنانه اش به ا

لحنی جدی گفت صبر کن بر می گردم صمیم بغض کرد راد نرو چرا؟ حس بدی دارم بیابریم خونه راد مدتی طوالنی 

شد لبخند به چشم های صمیم خیره شد و سرانجام بازوی راد از دست کوچک صمیم رها شد و بین جمعیت گم 

شریرانه ای بر لبان هومن که از پشت ستونی به ان ها نگاه می کرد نقش بست صمیم دست خالیش را به سمت خود 

کشید و برای اینکه نیفتد به چهارچوب پنجره تکیه داد قلبش در خود مچاله می شد گویی پنجه ای سیاه به قلبش 

ته گفت خانم مهرزاده اگه نمی خواهید جلوی مهمون ها و چنگ می زد.بعد از چند لحظه هومن کنار صمیم امد و هس

با صدای بلند حرفهام رو بزنم لطفا تشریف بیارید انتهای کریدور . صمیم در بهت به هومن نگاه کرد که بین جمعیت 

گم شد و به طرف کریدور رفت چشمان صمیم مضطربانه بین مهمان ها ژاله و همایون را جستجو می کرد ان ها پشت 

صمیم مشغول صحبت با زوجی هم سن و سال خود بودند صمیم دیوانگی های هومن را می شناخت نفس عمیقی  به

کشید و به ناچار راه خود را به سمت کریدور پیش گرفت . هومن با لبخندی پیروزمندانه در انتهای کریدور منتظرش 

ش واقعا زیباست البته به تن شما می دونستم بود و با نزاکت تعظیم کوچکی کرد خانم مهرزاده این رنگ خاص از بنف
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که تشریف می ارید معموال برای ادما سخته که خالف میل من رفتار کنند در مواقع معدودی هم که چنین اتفاقی می 

افته غرامت سنگینی رو براش پرداخت می کنن. صمیم دستش را مقابل هومن گرفت و در حالی که به حلقه اش 

انیت گفت اینو می بینی ؟ این برای تو معنی ای می ده؟ هومن با کنجکاوی یک جواهر ساز به اشاره می کرد با عصب

حلقه نگاه کرد این ؟ هووووم چه سنگ درشتی درجه یک هم هست هومن می خواست دست صمیم را بگیرد اما 

نگاهی به  صمیم به سرعت دستش را عقب کشید هومن خندید ترسیدی؟ چه زود غریبه شدیم؟ صمیم با اضطراب

سالن انداخت االن راد بر می گرده چی می خوای؟ هومن نگاه شریرانه ای به صمیم کرد من ؟ من خیلی چیزها می 

خوام صمیم....صمیم با عصبانیت حرف هومن را قطع کرد بابد کسی در افتادی هومن قبل از من زندگی خودت رو به 

شوهر تو راد اریان پور خیلی غلط ها کرده و خیلی ها رو له  باد می دی شوهر من....هومن با صدای بلند فریاد زد

کرده و خیلی ها ازش می ترسن از جمله خود تو صمیم به اطرافش نگاه کرد صدات رو بیار پایین هومن به او نزدیک 

ر شد و اهسته گفت باشه عزیزم صمیم با وحشت عقب کشید و خود را به دیوار چسباند هومن بازهم نزدیکتر شد و د

حالی که به پشمان صمیم خیره شده بود گفت می دونم شوهرت رو دوست نداری می دونم چون پناهگاهی غیر از 

اون نداری توی خونه اش موندی می دونم ازدواج شما در واقع یه معامله کاری بین پدرهاتون بوده و می دونم دنبال 

با بغض صورتش را برگرداند چه اطالعات مهمی از  راهی برای فرار می گردی و می دونم پدرت پشتت نایستاد صمیم

پیش فالگیر بر می گردی؟ هومن می خواست صورت صمیم را به طرف خود برگرداند صمیم با عصبانیت دستش را 

کنار زد به من دست نزن هومن با عصبانیت گفت فکر کردی به همین راحتیه؟ فکر کردی من اسباب بازی ام خانم 

ذارم با یکی دیگه زندگی کنی؟ بهت چی گفته بودم؟ صمیم نمی خواست از خودش ضعف کوچولو فکر کردی می 

نشان بدهد با جسارت تمام در چشمان هومن نگاه کرد و گفت توخیلی زرها زده بودی اما من یادم نمی اد به تو قول 

اگه االن اینجا کنارش ازدواج داده باشم یا حتی با تو از دوست داشتن حرف زده باشم اما همسرم رو دوست دارم 

هستم برای اینکه که ....هومن خنده عصبی اکرد نکنه برای اینکه دوستش داری ؟ روی پیشونی من نوشته احمق 

صمیم با عصبانیت گفت مجبور نیستم چیزی رو به تو اثبات کنم مسائل شخصی من به توهیچ ربطی نداره هیچ چیز 

می شنوی؟در همین لحظه راد با عصبانیت در محوطه تاریک باغ قدم  در موردمن دیگه به تو ربطی نداره صدای منو

 و انداخت موبایلش صفحه به نگاهی هومن می زد نگاهی به ساعتش انداخت و اس ام اس داد من اینجا منتظر هستم.

رو  اس ام اس اون.  بدونه تو شخصی مسائل مورد در مشتاقه خیلی داشتنیت دوست همسر این ولی زد لخند شریرانه

تو فرستادی؟ هومن لبخند زد هنوز نمی دونی چه کارهایی می تونم بکنم اما ادم وقتی خانمی به این زیبائی در مقابل 

خودش می بینه ناخوداگاه کینه هاش رو فراموش می کنه برای همین قصد ندارم اذیتت کنم برعکس می خوام 

پیمائی اشنا دارم برای پروازت بدون اجازه شوهر کمکت کنم هرچی اینجا دارم می فروشم و میریم سوئد تو هوا

مشکلی به وجود نمی ارن . صمیم با گیچی پوزخند زد تو داری از چی حرف می زنی؟ هومن به چشم های صمیم 

خیره شد خیلی ساده است دارم می گم اگه می خوای از دست اون نجات پیدا کنی من می تونم نجاتت بدم . خیلی 

رومم کنید . صمیم می خواست رد شود که هومن بازویش را گرفت من می خوام به زبون ممنون از این لطف مح

خوش بیای صمیم . صمیم با تاسف به هومن نگاه کرد برای هر لحظه ای که با توحرف می زدم متاسفم هومن حتی 

برای نسیم  تصورش رو نمی کردم این قدر پست و بی ارزش باشی هومن لبخند زد حسن نظر شماست شماره ام رو

می فرستم یه روز الزمت می شه . منتظر باش انقدر منتظر باش تا بپوسی . صمیم این را گفت و با عصبانیت از مقابل 

هومن گذشت هومن در حالی که به تاللو سنگ های لباس صمیم که با هر حرکتش می درخشید خیره شده بود هسته 
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وارد عمل شد.صمیم کنارراد ایستاد و در حالی که سعی می کرد  گفت انتظار خالی که فایده ای نداره عزیزم باید

بغضش را پنهان کند گفت اومدی؟ راد به صورت صمیم نگاه نمی کرد کجا رفته بودی؟موهام گیر کرده بود به این 

سنگ های لباس رفتم تو کریدور بازش کنم دروغ گفته بود احساس کرد بغضی گلویش را می فشارد چراباید مجبور 

شد دروغ بگوید؟ صمیم با ترس نگاهی به پهره عصبی راد انداخت شقیقه های راد از عصبانیت نبض می زد ایا می با

توانست حقیقت را بگوید اینکه امیر پوریان امیر پوریان نیست اینکه اورا به انتهای کریدور کشیده است و صمیم 

در فاصله چند متری شان بین مهمان ها ایستاده بود رفته است و اینکه چه چیزهایی به صمیم گفته است هومن هنوز 

و به او لبخند می زد صمیم حتی نمی توانست برای یک لحظه صورت خونی هومن و شرایط شرم اوری را که در ان 

مهمانی رسمی و مجلل پیش امد تصور کند نگاهی به چهره همایون انداخت لبخند به لب مشغول صحبت با یکی از 

ابرییشم بود نه حق نداشت چنین ابروریزی راه بیندازد صمیم اه عمیقی کشید و چشمان  تجار برجسته فرش

مضطربش را به زیر افکند چرا پروانه خوشبختی چنین گریز پا و دست نیافتنی بود ؟ چرا هر با که صمیم دستان 

کشیده می شد؟ راد به معصومش را با گرمای محبتی کودکانه به سمت راد دراز می کرد دیواری از یخ بین ان ها 

صورت صمیم نگاه کرد و پرسید اتفاقی افتاده؟ صمیم به قاب خالی پنجره ای که انتهای سالن بود نگاه کرد هنوز می 

توانستند کنار ان پنجره باشند هنوز می توانستند در چشمان هم روزنه ای به اعماق قلب یکدیگر جستجو کنند صمیم 

این بار جدی تر پرسید اتفاقی افتاده ؟ من تنها موندم راد به چهره صمیم نگاه کرد و با بغض گفت راد چرا رفتی؟ راد 

پرمنظور پرسید به تنهائی عادت نداری ؟ صمیم که خوب می دانست منظور راد چیست از پشت پرده اشک به 

بل مهمان ها حفظ چشمان راد خیره شد چراتوعادتم دادی!ان شب را در حالی که سعی می کردند ظاهر خود را در مقا

کنند از دیگران خداحافظی کردند و در سکوت به خانه برگشتند صمیم از پنجره ماشین به شهری که پس از 

اغتشاش بی پایان روز تاریک و خاموش خفته بود نگاه می کرد و با تردید از فرداها می پرسید اشتباه کردم؟ زمان 

پشیمانی های تلخ و بی بازگشتی غرامت یک دروغ ساده  می رفت تا جواب تلخ این سوال را به او بدهد چه

بود.سنگینی صدای تلخ راد فضای اتاق را فرا گرفت صمیمصمیم در حالی که گوشواره هایش را در می اورد بدون 

اینکه به راد نگاه کند اهسته گفت بله؟ بعضی از چیزها هست که نمی شه در موردش صحبت کرد می دونی؟ یک 

روی گوشش ایستاد چرا؟ برای اینکه حتی در موردش حرف زدن هم غیر قابل تحمله. صمیم لحظه دست صمیم 

گوشواره اش رو روی میز گذاشت و چیزی نگفت راد در حالی که از اینه به چهره صمیم خیره شده بود گفت اما 

شه اینم می بعضی جیزها هم هست که باید گفت هرچه قدر هم که گفتنش برای تو و شنیدنش برای من سخت با

دونی؟ نگاه صمیم از پشت انبوه پلک هایش بلند شد و در حالی که صادقانه به راد نگاه می کرد گفت مطمئن باش 

اگه تو گذشته ام بایدی برای گفتن داشتم از همون روز اول می گفتم وقتی که نه گفتنش برای من و نه شنیدنش 

چکی بین مالفه ها جمع شده و خوابیده بود راد در تیرگی بی برای تو سخت بود .ساعتی بعد صمیم مانند پرنده کو

نهایت شب نشسته بود و به چهره صمیم خیره شده بود ایا ممکن بود تمام این معصومیت بکردروغین باشد؟ راد با 

خود پوزخند زد مگر قسم نخورده بود که دیگر هرگز به هیچ کس اعتماد نکند؟ چرا انقدر سخت بود تصور اینکه 

دختر هم یکی مثل دیگران باشد؟ وقتی که نگاه ابی بی ریاییش را به راد می دوخت و مغرور و ارام به او اطمینان  این

می داد اما راد امشب چندین بار نگاه صمیم را دیده بود که مانند گناهکارها از چشمان او می گریخت و پنهان می شد 

لخ که راد را تا اولین شعاع نور شفق بیدار نگه داشت و راد چرا؟ چه چیزی برای پنهان کردن داشت ؟ تردیدهای ت

در صبحی غبار الود و بی جان بلند شد و رفت تا روزی از تردید و تیرگی را تا پایانش همراهی کند .صمیم درحالی که 
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صدای سرد  نورابیرنگ صبح از فاصله بین دوپرده روی صورتش تابیده بود به راد نگاه می کرد راد ! راد برگشت و با

گفت بله ؟ داری می ری؟ اره . نخوابیدی؟ راد بدون اینکه جوابی بدهد و همین طور که دستش به دستگیره در بود 

به صمیم نگاه کرد صمیم گفت یه چیزی می خواستم بهت بگم می شه یه لحظه بشینی؟ راد برگشت و روبه روی 

یه لحظه بشین راد روی لب تخت نشست و چشمان  صمیم ایستاد بگو صمیم روی تخت نشست و دست راد را گرفت

سرخ و بی خوابش را به چشمان صمیم دوخت بیا از اینجا بریم راد کجا بریم؟ هرجا که تو بگی برای من فرقی نمی 

کنه فقط از این شهر بریم من اینجا احساس بدی دارم. تا دیروز که این شهر رو دوست داشتی . از اون مهمونی از ادم 

اومد تا به حال دیگران سرنوشت مارو تعیین کردن با سرنوشت ما بازی کردن بیا بریم یه جایی که جز  هاش بدم

خودمون هیچ کس نباشه. اشک در چشمان صمیم حلقه زد راد نذار این شهر و ادم هاش همه چیزو خراب کنن. راد 

تاده ؟ اشک بر چهره صمیم جاری شد و به دستان صمیم که مضطربانه دست های راد را می فشرد نگاه کرد اتفاقی اف

خود را در اغوش راد انداخت خواب بدی دیدم یکی بهم می گفت از این شهر برید. راد این صدا چندین بار قبال 

توخواب به من هشدار داده بود و هربار اتفاق بدی افتاد خواهش می کنم. راد موهای صمیم را نوازش کرد اتفاقی که 

افته صمیم این حرف رو من می زنم که تو زندگیش با همه چیز جنگیده با سرنوشت نمی شه قرار باشه بیفته می 

جنگید دختر کوچولو . بیا شانس مون رو امتحان کنیم بیا از اینجا بریم . اما این یه فراره من تو زندگیم از هیچ چیز 

رو خراب کنند که از توفاسد و پوسیده فرار نکردم. راد ادم های این شهر .. ادم های این شهر فقط می تونن چیزی 

است همچین چیزی تو زندگی ما هست؟ راد مگه نگفتی اونجا رو دوست داری؟ همین دیشب مگه نگفتی از مزاحمت 

ها ....می خوای برگردیم اونجا؟ صمیم به چشمان راد نگاه کرد و گفت اره . باشه برمی گردیم ولی حرفی رو که زدم 

 نوشت نمی شه فرار کرد.فراموش نکن صمیم از سر

 

خدایا چرا من از هیچ جا شانس نیاوردم؟چرا همه تون اینقدر نمک به حرومید؟ اون بابای بی غریتت داره منو از این 

خونه بیرون می کنه اصال برات مهم نیست؟ نسیم با عصبانیت گفت حق ندارید در مورد پدرم این طور حرف بزنید 

دفاع کنی نوبت من که می رسه از کسی بخار بلند نمی شه . کاری از دست ما بر نمی  مامان. بله خوب بلدی از پدرت

اد مامان . بر نمی اد یا نمی خواهید؟ نکنه خوشحالید از اینکه من به این روز افتادم؟ نسیم نگاه غمگینش را از فضای 

نه ای که بپی گی هام رو توش غبار گرفته و خاموش خانه گذراند و با بغض گفت نه خوشحال نیستم از اینکه خو

گذروندم خانواده ای که با ارزش ترین چیزی بود که تو این دنیا داشتم این طوری از هم پاشید و از دست رفت . پا 

ندارم بیام تو این خونه مامان به هرجا نگاه می کنم بغض به گلوم چنگ می زنه باورم نمی شه این همون خونه بچگی 

ی هامون با نسیم اما همه چیز با کینه توزی ها و بی رحمی های شما از بین رفت مگه اون های منه همون خونه باز

دختر بیچاره جای شما رو تو این خونه تنگ می گرد؟چرا با اون فضاحت بیرونش کردین؟ بس کن نسیم حاال کارت 

سیده که بشینید و از به جایی رسیده که بشینی به مادرت درس زندگی بدی؟ کار من نه ولی کارشما به جایی ر

دخترتون بشنوید من نمی دونم بین شما و پدر چه اتفاقی افتاده اما می دونم مشکل اصلی صمیم نیست تاوقتی اون 

مشکل اصلی حل نشه از دست من کاری بر نمی اد . مهشید اهسته زمزمه کرد اون مشکل اصلی حل شدنی نیست . 

ود مشکل اصلی رو بهونه نکن ماتوتمام زندگی مونه یه مشکل چی؟ مهشید با عصبانیت گفت دارم می گم بی خ

داشتیم و داریم صمیم می خوای بشینی و تماشا کنی که به خاطر اون دختره نزدیک بیست و پنج سال زندگی 

مشترکمون رو از دست بدم؟ نسیم که حرف زدن با مادرش را بی فایده می دید اهی از سر افسوس کشید و نگاهش 
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له های تاریک و خاموش دوخت دوست داشت پدرش را باالی پله ها تصور کند که ربدوشامبر قهوه ایش را را به راه پ

پوشیده بود و با لبخندی به لب می گفت اومدی نسیم؟اومدی نسیم؟ نسیم چشم های سرخ و غمگینش را به فرشید 

را روی مبل انداخت دیگه نمی  دوخت و گفت سالم. سالم عزیزم چی شده؟ باز با مامانت بحث کردی؟ نسیم خود

دونم چی کار باید بکنم فرشید وقتی با مامان حرف می زنم دلم براش می سوزه وکیله بابا خونه رو فروخته باید تا 

چندروز دیگه از اونجا بره مادربزرگ رفته خونه عمو ایمان. تک و تنها مونده می خوام با بابا حرف بزنم بهش بگم 

ی کارکرده که شایسته این همه بدبختی باشه؟ اما تا صدای بابا رو می شنوم کلمات تو دهنم از اخه چرا؟ مگه مامان چ

خجالت اب می شن . انقدر که صداش خسته است بریده است فقط دلم می خواد بهش بگم بابا به ارامش خودت فکر 

ر کنم به خاطر من که حتی دیگه تو کن فقط دلم می خواد بعد از این راحت باشه فرشید من که نمی تونم بابا رو مجبو

اون خونه زندگی هم نمی کنم تا اخر عمرش مامان رو هم تحمل کنه. فرشید کنار نسیم نشست و اشک هایش را 

پاک کرد گریه کردن توچیزی رو درست می کنه ؟ اون ها که بچه نیستن زندگی خودشون رو داشتن یه زندگی با 

ز تو مخفی می کنن چرا انقدر به خودت فشار می اری؟ اخه مگه مامان با بابا چی بازی ها و اتفاق هایی که هردوشون ا

کار کرده که بابا اینقدر کینه اش رو به دل گرفته ؟ گاهی فکر می کنم بابا فقط منتظر یه بهونه بود انگار بعد از ازدواج 

ید بلند شد و دست نسیم را کشید بلند من و صمیم دیگه دلیلی برای ادامه زندگی با مامان نداشته ولی اخه چرا؟ فرش

شو بریم بیرون. نسیم گفت کجا بریم؟ و دوباره روی مبل افتاد. فرشید با نگرانی گفت چی شد؟ نسیم با چشم های 

بسته گفت نمی دونم سرم گیج رفت نسیم ؟ فرشید من مثل اینکه حالم خوب نیست برم بخوابم؟ فردا می ریم.چند 

می لحاف را روی نسیم کشید و بیصدا از اتاق بیرون رفت با زنگ موبایل نسیم برای اینکه دقیقه بعد فرشید به ارا

صدایش را قطع کند درب گوشی را باز کرد و با تعجب به صفحه ان نگاه کرد شماره ای ناشناس برای نسیم سند 

یا انقدر گنده که باالخره یه شده بود.باالخره با این کارها زندگیت رو به باد می دی پسر هومن پوزخندی زد این دن

جوری از یه طرفی زندگی ات به باد می ره همون بهتر که خودت به باد بدیش که کمتر بسوزی . بهت برنخوره امثال 

تو گند می زنید به این دنیا دیگه چی کارش داری دختر بدبخت رو بذار زندگیش رو بکنه هومن از هردستی بدی از 

اد یکی پس رفردا به زنت گیر بده ؟ اگه خوشم نیاد شاتاالپ از پشت بوم نمی همون دست می گیری خوشت می 

افتم دوست دختر یکی رو بقاپم . خیال کرده حاال که پول داره می تونه هر غلطی خواست بکنه. به این حرف ها بچه 

برسیم نصیحت می  هم می خنده هومن من که می دونم درد توچیه پس اگه می دونی الل مونی بگیر بذار به کارمون

خواستم بشنوم یه سر به مادر بزرگم می زدم که همیشه هم نق می زنه چرا من رو تنها گذاشتین.رضا با عصبانیت 

بلند شد و بدون اینکه خداحافظی کند بیرون رفت هومن همین طور که منوی موبایلش را باال و پائین می کرد زیر لب 

قی می افته . باالخره شماره ای را که می خواست پیدا کرد و در حالی که از گفت هر کی به ما می رسه یاد دروس اخال

پنجره کافی شاپ به مردمی که در حال رفت و امد بودند نگاه می کرد منتظر شد تا شیوا تلفن را جواب بدهد الو؟ 

ه منو کشته این سالم عروسک من . سالمو زهر مارچیه باز کارت افتاد به من ؟عزیزم همین شیرین زبونی توئه ک

صدای مهربون تورومن هر وقت می شنوم... یه کم این زرها رو کوتاه کن چی می خوای؟ من تو کافی شاپ همیشگی 

نشستم می خوام ببینمت . می خوام صدسال سیاه نخوای تو اگه ادم بودی...عزیزم نمی خوای این فحش هارو 

ره شیوا که نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد با حضوری به من تقدیم کنی؟ باور کن این طوری لطفش بیشت

عشوه گفت حاال بتمرگ اونجا شاید اومدم.ده دقیقه نگذشته بود که شیوا با ارایش کامل و هیجان زده وارد کافی 

شاپ شد و روبه روی هومن نشست هومن منو را به طرف شیوا گرفت نزدیک بود نشناسمت چه قدر خوشگل شدی 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تو میگریزم از 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 5 1  

 

یوا تا نزدیک گوشهایش باز شد خوشگل بودمبعد از مدتی که به شوخی و خنده های بلند شیوا که . لبهای نارنجی ش

مرتب سرها را به طرف ان ها بر می گرداند گذشت االرمی که هومن روی گوشی تنظیم کرده بود به صدا در امد 

؟ مرسی با شیوام اونم سالم هومن گوشی را برداشت و وانمود کرد که با کسی صحبت می کند الوسالم چه طوری پسر

می رسونه مرسی جانم؟ اون موضوع رو می گی ؟ ای بابا توهنوز نتونستی شماره دختررو گیر بیاری؟ بی عرضه ای ها 

خودمونیم من چی کار کنم برادر من؟ باشه باشه ننال ببینم چی می شه باشه خبرت می کنم. هومن گوشی راروی میز 

ابا کچل کرد مارو . چی می گه ؟ از یه دختره خوشش اومده شماره خواهرش رو داره گذاشت و رو به شیوا گفت ای ب

خواهر دختره تو شرکت شون کار می کنه می گه با یه تریپی شماره دختره رو برای من گیر بیار . هومن این را گفت 

ی زنی به این خواهره؟ ثواب و به شیوا نگاه کرد که با بی تفاوتی بستنی را از روی قاشق می لیسید می گم یه زنگ م

داره بیا بانی امر خیر بشیم. من زنگ بزنم چی بگم؟ بگم دوست پسرمن یه دوست بی عرضه داره که اون از خواهر 

شما . نه عزیزمن اینجور موقع ها زنگ می زنن می گن من از دوست های دبیرستانش هستم چه می دونم از دوست 

بپرسم و اینها شیوا کمی با ژله های لیوانش بازی کرد نمی گه چه دوستی های کالس کنکورشم می خوام حالش رو 

هستی شماره اش رو نداری . نه دختره تازه شماره اش رو عوض کرده شیوا عزیزدلم. شیوا و درد شیوا و کوفت شیوا 

ید تلفن را گرفت و سرطان.خدمتکار در اتاق را زد و با شنیدن اجازه صمیم وارد شد با شما کار دارند صمیم با ترد

بله؟ صدای خواب آلود نسیم بود که می گفت الو صمیم خوبی؟ چی شده نسیم؟ چیزی نیست عزیزم هنوز بدبختی 

جدید رخ نداده . چرا صدات گرفته ؟ خواب بودم مهم نیست یکی زنگ زد صمیم یه دختره بود گفت اسمم سپیده 

گفت از دوست های اموزشگاه تو بوده شماره ات رو می  است ولی من سپیده دوستت رو می شناختم صدای اون نبود

خواست صمیم با وحشت روی تخت نشست تو اموزشگاه فقط یه دونه سپیده می شناختم نسیم شماره رو دادی؟ نه 

خیلی لوس حرف می زد کلمات رو می کشید فکر کردم بعیده همچین دوستی داشته باشی بهش گفتم می گم بهتون 

الی گفت مرسی و بدون خداحافظی قطع کرد راستش شک کردم نکنه کار هومن باشه صمیم با زنگ بزنند با یه ح

صدایی گرفته گفت درست شک کردی . از کجا مطمئنی؟ بدبختی جدید رخ داده نسیم پشت تلفن می شه بیا اینجا با 

د که نمی تونیم صحبت هم صحبت کنیم. راد می ذاره باهم بریم بیرون؟ من و فرشید می خواستیم بریم. پیش فرشی

کنیم.نسیم مضطربانه روبه روی ژاله ایستاده بود و لبخند می زد حال شما خوبه ژاله خانم ؟ مزاحمت های ما تمومی 

نداره. این چه حرفیه عزیزم خیلی خوشحال می شم می بینمت چرا نمی شینی؟ می گم صمیم هم می اد پائین باز از 

رون نمی اد. اگه اجازه بدین من برم پیشش اگه خواست باهم می ایم پائین. دیشب نمی دونم چی شده از اتاقش بی

هرجور که راحتی عزیزم ماکه از صبح ندیدمش سالم ماروهم برسون.بادیدن چهره صمیم نسیم گفت سالم این چه 

یم نگاه رنگ و روئیه ؟ خودت چرا این شکلی هستی؟ نسیم نگاهی به اینه انداخت من ؟ صمیم غمگین و خسته به نس

کرد گریه کردی؟ نسیم پیشانی صمیم را بوسید و روی تخت نشست توچی ؟ یه کم . چرا؟ مهمونی دیشب . خب؟ 

صمیم لحظه ای مکث کرد حتی صحبت در این مورد برایش مشکل بود اه عمیقی کشید و یه نفس گفت هومن اونجا 

د به موبایل راد راد رو کشوند به باغ منم کشوند بود اومد خودش رو به راد معرفی کرد با یه اسم دیگه اس ام اس ز

به ته کریدور گفت می تونه کمکم کنه از دست راد فرار کنم. نسیم با عصبانیت گفت بهش گفتی می خوای از دست 

راد فرار کنی؟ نه گفت می دونم ازدواج تون یه معامله بین پدرهاتون بوده نمی دونم از کدوم جهنمی فهمیده به 

اریان پور در این مورد جائی حرف زده ؟ نسیم که دیگر نایی برای فکر کردن به مشکلی تازه رو نداشت نظرت اقای 

شالش را روی تخت پرت کرد و شروع کرد روبه روی صمیم قدم زدن همین ؟ توروخدا همین باشه . صمیم با چشم 
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زندگی کنی نسیم انگشتانش را بین های خیس پوزخند زد فعال همین گفت بهت گفته بود نمی ذارم با کس دیگه ای 

موهایش فرو برد و به صمیم نگاه کرد می خوای چی کار کنی؟ به راد گفتم بر گردیم همون خونه نسیم نالید صمیم 

اونجا خیلی دوره . به همین دلیل امنه نسیم چیزی داره بین ما به وجود می اد گاهی یه حس خوب یه چیزی مثل یه 

س می کنم وقتی به چیشم های راد نگاه می کنم وقتی داره بهم نگاه می کنه وقتی صداش رو جوانه کوچولو تو قلبم ح

می شنوم یه حس خوبی دارم اینجا تو این شهر اون جوانه له می شه زیر قدم های حریص این ادمها لگدمال می شه 

دیدم صحبت حالیش نمی شه  باید از اینجا بریم. می خوای به فرشید بگم با هومن صحبت کنه ؟اون حیوونی که من

چه طور نشناخته بودمش؟ چه طور حاضر شدم باهاش حرف بزنم؟ چقدر احمق بودم؟ خودم رو توچه خطری انداختم 

که باهاش بیرون می رفتم ادمی مثل اون هرکاری ممکنه بکنه . صمیم؟ نسیم روی تخت نشست و دستان صمیم را 

قع که اومد خودش رو معرفی کرد به راد نگفتی که داره دروغ می دردست گرفت چرا به راد نگفتی؟ چرا همون مو

گه این همون هومنه ؟ راد رو نمی شناسی. اگه می دید توی جنگل اون امیررو به چه روزی انداخت همچین حرفی 

. نمی زدی همین جوریش به من بدبینه اگه می گفتم. اگه می گفتی االن با هم به راه حل این مسئله فکر می کردید

اگه می گفتی این مشکل رو با هم حل می کردید اون موقع این مسئله ای در مقابل شما بود نه بین شما. فکر؟ صمیم 

پوزخند زد به نظر راد این مسئله فقط یه راه حل داره فقط من می دونم اگه می فهمید این هومنه که با گستاخی اومده 

می افتاد. صمیم سرش رو روی پای نسیم گذاشت برام دعا کن خودش رو به اون معرفی می کنه اونجا چه اتفاقی 

نسیم خسته شدم دیگه می خوام به ارامش برسم.صمیم خسته بود از تنش از اضطراب از بحث از ترس اما نمی 

دانست که زندگی از بازی های بیرحمانه خسته نیست نمی دانست که زندگی هنوز تشنه اشک های صمیم است که 

اشک سیراب نخواهد شد .رضا شماره خونه اریان پور رو می خوام می تونی برام گیر بیاری؟  سرنوشت هرگز از

شماره دفتر اصلی و شعبه ها که همه جا.... گوش کن رضا دلبندم شماره خونه شون رو می خوام . توهنوز دست از این 

تونستم هم کمکی نمی کردم  کارهات برنداشتی ؟ نصیحت نمی خوام رضا جان شماره خونه رو می خوام. اگه می

هومن منو بی خیال شو توهم دست بردار . این یادت باشه رضا کارت به من می افته . کار دیگه ای داشته باشی 

رفیقیم ما با هم هرکاری بتونم برات انجام می دم اما نمی تونم شب ها با وجدان درد کپه مرگم رو بذارم زمین. پس 

د یاد وجدانت افتادی من اون شماره رو گیر می ارم جواب تورو هم به موقعش می دم. تو هم حاال که کارمابهت افتا

الوالو....تلفن قطع شده بود .برای چی می خواهید از اینجا برید؟ من اذیتت کردم؟ صمیم صورت ژاله رو بوسید این 

لوغی و تجمل شهر بدش می چه حرفیه ژاله خانم ؟ من جز خوبی و محبت از شما چیزی ندیدم می دنید که راد از ش

اد . توهم از دوری و بی روحی اونجا بدت می اد مگه بدت نمی اد؟ نمی شه که همه اش حرف راد باشه دخترم خب 

توهم باید روی خواسته هات اصرار کنی دیگه . صمیم لبخند زد دیگه منم بدم نمی اد اونجا اروم و دنج و امنه ادم 

ای دورتر مشغول مطالعه بود گفت مگه پیر شدید شماها دختر؟ تواین سن شما  ارامش داره. همایون که در فاصله

باید دنبال میدانی برای مبارزه باشد باید توی اجتماع با مردم دربیفتید با مردم ارتباط داشته باشید بین مردم برای 

قدر پیر نشدم که دنبال یه خودتون یه زدنگی بسازید . اون خونه رو من برای پیری خودمون نگه داشتم اما هنوز ان

جای امنی برای ارامش و مرور کردن خاطراتم بگردم. شما چه زود پیر شدید . صمیم با لبخندی غمگین گفت خسته 

ام من اقای اریان پور شاید به قول شما پیر من رویاها داشتم. اما دیگه توان در افتادن با چیزی رو ندارم . من خیلی 

ارزه با زندگی بلند کردم ژاله با لحن اعتراض گفت یعنی چی اخه؟ می خواهید برید عمرو وقته پرچم سفیدم رو تومب

جونی تون رو تودل جنگل دور از مردم دور از زندگی بگذرونید که چی بشه؟ پس فردا می بینید پیر شدید دوتا 
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؟ من دیگه به اندازه تمام خاطره از زندگی تون ندارید اخه اونجا تو دل جنگل که زندگی نمی گذره. من ژاله خانم

عمرم خاطره جمع اوری کردم به اندازه ای که تا صدسال دیگه هم دلم ماجرا نخواد توهمین ده ماه ماجرا و بال به قدر 

کافی سرم اومده من فقط اونجامی خوام کنار راد زندگی ارومی داشته باشم با راد مشکلی نداشته باشم بتونم هروقت 

و بذارم رو شونه راد برای من کافیه . ژاله در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود رو به بهش نیاز داشتم سرم ر

همایون گفت شنیدی همایون ؟ چه عاشقانه . صمیم با تعجب یک بار دیگر حرف هایی را که گفته بود با خود مرور 

نگاهی به صمیم انداخت که خودش کرد گویی قلب صمیم بود که به جای او سخن گفته بود همایون از باالی روزنامه 

هم از حرفی که زده بود متعجب بود با دیدن دستپاچگی صمیم لبخندی روی لب های همایون نشست . کم کم از این 

بگیر هومن گفت خوب شد گفتی به عقل خودم  881دختر خوشش می امد.ادرس رو بده با اسم اریان پور از 

رو از سیستم حذف کردن بابا هوشمند ماروببین پیش کی اومدیم. این  نرسیده بود . چاکریم داداش . شماره شون

طوری حرف نزن شماره رو دادم دستت شرمنده می شی. تو شماره رو بده دستم شرمنده ات هم می شیم. منتظر 

شد باش خبرت کنم. دیر نکن ثانیه ها هم مهم اند تا مرغ از قفس نپریده . ببینم تا امشب می تونم دستت برسونم ن

فردا تاوقت اداری به بهونه کار از یه همکارشون می گیرم ترسم از اینه که بعدا ردم رو از کسی که شماره رو ازش 

گرفتم بزنن باید یه طوری وانمود کنم که موضوع بی اهمیته. ایناش با خودته من منتظرم هر وقتی از شب هم بود 

م نگاه کرد بی سالم؟ صمیم اهسته گفت سالم . چرا مشکی زنگ بزن.راد! راد کیفش را روی زمین گذاشت و به صمی

پوشیدی؟ صمیم لبخند زد همین طوری دلم گرفته! صمیم مدتی به چهره خسته و بی خواب راد نگاه کرد مامانت می 

گه بد می اره بی عزا سیاه پوشیدن . تو می ترسی؟ صمیم همین طور که در چشمان راد گرمای اعتمادی را جستجو 

گفت اگه تو پیشم باشی نه . من اینجام. صمیم بغضش را فروخورد می دونم. راد می خواست از اتاق بیرون می کرد 

برود که صمیم تمام جسارتش را در خود جمع کرد و یک بار دیگر صدازد راد! راد برگشت و با چشمان سرخ به 

واد اتفاق بدی بیفته . راد لبخند زد و تو صمیم نگاه کرد بیا امشب بریم. برای؟ بیا امشب بریم احساس می کنم می خ

می خوای ازش فرار کنی؟ تو خسته ای؟ بی خوابم بهت گفتم نمی تونی از سرنوشت فرار کنی صمیم. من رانندگی می 

کنم . لبخند خسته ای روی لبان راد نشست بچه لجباز .ژاله مبهوت و متعجب به چمدان های دست صمیم و راد نگاه 

ره نصف شبی ؟ گل از آتیش بیرون می برید؟ صمیم ساک ها را به دست خدمتکار داد و با تعجب کرد عزیزم چه خب

پرسید این یه ضرب المثله؟ مادر بزرگ خدابیامرزم می گفت من نمی دونم شما جوون ها چرا اینقدر هولید صبح 

راد هم انقدر بی خواب روشن رو ازتون گرفتن؟ چه خبر شده نصفه شب صمیم جان؟ جاده شمال تو شب خطر داره 

و خسته است می میرم من از نگرانی تا شما برسید تو جاده زمستون . راد دستش را روی شانه صمیم گذاشت جاده 

رو شب زمستون باید رفت مامان من خواست االن بریم ژاله با عصبانیت گفت بله من جنس خودم رو می شناسم می 

تره چرا هرچی تو می گی صداش در نمی اد. تقصیر این نیست پسرت ظالم دونم کار توئه ولی می خوام ببینم این دخ

مامان مگه این طفلک جرات داره حرف بزنه ؟ ژاله با تعجب به راد نگاه کرد وا . صمیم نگاهی توام با شرمندگی به 

ژاله تو هنوز  راد انداخت نه من خودم هم دوست دارم االن برم همایون که برای خداحافظی با راد دست می داد گفت

نفهمیدی راد رو نمی شه از تصمیمش منصرف کرد؟ ببین من بدون اینکه بحث بی فایده ای راه بندازم باهاش 

خداحافظی می کنم ژاله با چشمان اشکی به راد نگاه کرد نرو پسرم . راد مادرش را در آغوش گرفت اتفاقی نمی افته 

تون زنگ می زنم . الهی خدا یه پسر یکدنده تر از خودت بهت مامان نگران نباش جاده شب رو می شناسم صبح به

بده بفهمی من چی می کشم. راد پیشانی مادرش را بوسید و همراه صمیم راه افتاد با صدای زنگ تلفن همگی 
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ایستادند اریان پور نگاهی به تلفن انداخت و گفت شما برید شاید یکی از این بازنشسته ها منو به حرف بگیره نتونم 

بدرقه تون کنم.دقایقی بعد صمیم و راد در مقابل دست تکان دادن های همایون و ژاله از پیچ کوچه پیچیدند و سوی 

 جاده سرنوشت راهی شدند.

 

در سکوت از شهر خارج شدند صمیم خاموش و بی حرف سیاهی پشت شیشه ها را با چشمانش می کاوید .راد نگاهی 

روز توبه من گفتی همین امشب منوبرگردون به همون خونه همون خونه ای که به صورت صمیم انداخت و گفت و یه 

حاضر بودی برای نجات ازش هر کاری بکنی. صمیم لبخند زد اگه خسته ای گوشه جاده نگه دار استراحت کن. آروم 

حس شدی؟ صمیم اه عمیقی کشیداره .پس مامان راست می گف که گل از اتیش بیرون می بری؟ می گن باید به 

زنانه اعتماد کرد مطمئنم اگه امشب اونجا می موندیم اتفاقی می افتاد دیگه اون شهرو دوست ندارم انگار شهر اشنا و 

همیشگی من نیست دیگه انگار هیچ چیز مثل قبل نیست. شاید یه روز هم هیچی مثل االن نباشه من تو این جاده 

. همه چیز تغییر می کنه مگه نه ؟ همیشه همین طور بوده . اره شاید یه روز بیاد که دیگه هیچ وقت مثل االن نباشه 

کوچولو دنیا می چرخه. چیزهایی که توش هستند هم باهاش می چرخن و تغییر می کنن. صمیم مدتی در سکوت به 

ر راد نگاه کرد راد! راد در حالی که چشمان خسته اش را به جاده دوخته بود گفت بله؟ ممکنه تویه روز از من متنف

بشی ؟ هیچ چیز غیر ممکن نیست. اون وقت توچی کار می کنی؟ راد با لبخند به صمیم نگاه کرد چیه یاد این چیزها 

افتادی؟ جوابم رو نمی دی؟ نمی دونم کوچولو متنفر بودن از توچه طور حسیه این طور که مظلوم و بی صدا نگاهم می 

گی کنی یاد می گیری که چیزهای کمتری رو غیر ممکن بدونی کنی به نظرم غیر ممکن می اد اماهرچه قدر بیشتر زند

. اگه اون موقع من از تو کمکم بخوام تو تنهام می ذاری؟ هیچ کدوم از کسانی که من ازشون متنفر بودم انقدر پررو 

د نبودم که ازم کمک هم بخوان ولی از تو بعید نیست. بعد اون وقت تو چی کار می کنی؟ یه چیزی بهت بگم ؟ شای

اگه اون روز هم انقدر پررو انقدر معصوم نگام مکنی علیرغم میلم بهت کمک کنم . صمیم با خستگی لبخند زد این 

یادم می مونه .با صدای زنگ موبایل راد گوشی را برداشت بله ؟ سالم خواهش می کنم شما خوب هستید ؟ خیلی 

گوشی . صمیم با تعجب گوشی را از دست راد گرفت ممنون بله تقریبا ناگهانی تصمیم گرفتیم. بله خواهش می کنم 

بله ؟ سالم صمیم برمی گردید؟ خوبی نسیم اتفاقی افتاده ؟ سعی کن خونسردی خودت رو حفظ کنی هومن زنگ زده 

خونه اریان پورها درست موقعی که داشتید می رفتید صمیم ناخوداگاه دستش را روی گردنش گذاشت تواز کجا می 

دی خودت رو حفظ کن االن زنگ زدم اونجا ژاله خانم گفت گفته برادر یکی از همکالسی هاته و دونی؟ گفتم خونسر

می خواد برای خواهرش جشن تولد سوپرایز بگیره و می خواسته دعوتت کنه ژاله که به چیزی شک نکرده بود تا 

بغض کرد حاال چی کار . نسیم  اونجا که من فهمیدم شماره موبایلت رو خواسته ژاله شماره اون ویال رو داده صمیم

تقریبا فریاد زد صمیم خونسرد باش فرشید االن بهش زنگ زد بهش گفت تلفن های اون خونه ضبط می شه فکر نمی 

کنم انقدر احمق باشه که زنگ بزنه صمیم از شدت اضطراب دستش را روی صورتش گذاشت نسیم . نمی خواد 

ف مامان و بابا بوده اروم باش عزیزم فعال که به خیر گذشت خداحافظ چیزی بگی به راد بگو موضوع مربوط به اختال

.صمیم با نسیم خداحافظی کرد و با نگاهی مصمم به تاریکی جاده با خود گفت پس می شه از سرنوشت فرار کرد نمی 

ن این کورسوی شینم تا دیوانگی های یه پسر عوضی همه امیدهام رو به باد بده مثل گلی که از اتیش بیرون می برن م

امیدم رو زنده نگه می دارم. راد بدون اینکه به چهره صمیم نگاه کند پرسید موضوع چیه؟ بابا خونه رو فروخته به 

وکلیلش برای طالق وکالت تام داده اون رو هم که دیدی چه طوری مشکلش رو حل می کنه این چندروزه پدر نسیم 
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هی های اون که حد و مرزی نداره یه کولی بازی ای در می اره هر رو در اورده . این وقت شب زنگ زده ؟ خودخوا

کی ندونه فکر می کنه عاشق بابا بود . نبود؟ اون فقط یه عشق داره اسمش هم جواهره. هووووم یه مرد هندی؟ صمیم 

ود گفت در یک لحظه همه غم هایش را فراموش کرد و از ته دل خندید و بعد در حالی که نگاهش را به راد دوخته ب

از هیچ کدوم از این ها خجالت نمی کشم اینجور موقع انگار تویه غریبه نیستی یکی مثل نسیمی یه ادم خیلی نزدیک 

خجالت نمی کشم از اینکه این چیزهارو به تو می گم راد در سکوت به سیاهی جاده چشم دوخت.خانه سرانجام در 

انه پیچید نسیم روی تخت نشست و رو به فرشید گفت خاموشی و سکون ارام می گرفت که صدای زنگ تلفن در خ

فکر می کنی کی باشه؟ فرشید بلند شد و به سمت تلفن رفت هرکی هست بهتره یاد بگیره که این وقت شب زنگ 

نمی زنن می رم تلفن رو از پریز دربیارم. نسیم مضطربانه از روی تخت بلند شد و به دنبال فرشید رفت شاید اتفاق 

باشه صبر کن.با شنیدن صدای مهشید نسیم نشست و با صدایی خسته گفت نصفه شبی دلم ریخت چی  مهمی افتاده

شده اخه؟ به نظر تو هیچی هیچ اتفاق مهمی نیفتاده اون وکیل عوضی بابات سر شب زنگ زد گفت اگه فردا این خونه 

تواون خونه قوطی کبریتی وسط شهر  رو خالی نکنم مامور می اره اصال برات مهم هست؟ فردا باید از این خونه برم

.مهشید از شدت گریه نتوانست حرفش را ادامه دهد نسیم بدون اینکه کلمه ای به زبان بیاورد در حالی که به نقطه 

ای روی زمین خیره شده بود گوش می کرد باالخره بعد از مدتی سکوت گفت می خوای چی کار کنم مامان؟ می 

ی کنی؟ فرشید دست به کمر و با عصبانیت رو به روی نسیم ایستاده بود و نگاه می کرد خوای بیای یه مدت با ما زندگ

مهشید با عصبانیت گفت نکنه خونه شما از قوطی کبریت بزرگ تره ؟ اتاق هاش یه سرویس بهداشتی اختصاصی هم 

را روی صورتش نداره باید نصفه شبی بلند شی شال و کاله کنی بیای توی راهرو بری دستشویی. نسیم دستش 

گذاشت مامان یه سرویس هم کنار در بالکن هست من و فرشید دیگه اونجا نمی ریم اونجا می شه سرویس 

اختصاصی شما خوبه؟ حموم اونجا وان نداره باید این این بی خانمان ها دوش سرپایی بگیری . پس مامان تشریف 

ه ام می کنی ؟ باید هم مسخره کنی این که چیزی تون رو ببرید تو همون خونه پر امکانات تومرکز شهر . مسخر

نیست عالم و ادم قراره منو مسخره کنن مهشید مهرزاده اسمش دهن همه رو پر می کرد ببین به چه روزی افتادم. 

نسیم خواست چیزی بگوید که فرشید گوشی را از دستش گرفت الو مامان؟ مهشید با عصبانیت گفت یعنی چی؟ من 

بت می کردم . ببینید من از شما خواهش می کنم مسائل خودتون رو خودتون حل کنید اگه هم به داشتم با نسیم صح

درد دل و نه کنایه و توبیخ احتیاج داشتید لطفا تویه ساعت مناسب تماس بگیرید فکر نمی کنم برای شما مسئله ای 

امله است و من نمی تونم بیشتر از مهم تر از سرویس های بهداشتی وجود داشته باشه ولی بازهم من می گم نسیم ح

این اجازه بدم که سر این مسائل احمقانه استرس و ناراحتی تحمل کنه . می خوام نسیم دوران حاملگیش رو با ارامش 

بگذرونه البته تا جایی که امکان داشته باشه . از شما انتظار ندارم مثل هر مادر دیگه تواین مدت از دخترتون مراقبت 

شتر از این دردسر درست نکنید برای ما کافیه. مهشید بدون اینکه هیچ واکنش خاصی نسبت به خبر کنید فقط بی

حاملگی نسیم نشان بدهد با عصبانیت گفت بسیار خب اقا فرشید دیگه مزاحم تون نمی شم و بدون خداحافظی 

بود که در ان خانه بود گوشی را قطع کرد .صدای گریه مهشید در تاریکی و سکوت خانه پیچید این اخرین بار 

احساس می کرد خانه مانند اواری روی سرش خراب می شود گویی تمام خاطراتی که در ان خانه داشت در مقابلش 

صف کشیده بودند و یک به یک از او انتقام می گرفتند به یاد اولین شبی افتاد که در ان خانه گذرانده بود با چه حسی 

نه قدم گذاشته بود گویی همین دیروز بود که سرانجام ایرج با به هر قیمتی به دست از پیروزی همراه ایرج به ان خا

اورده بود حتی به قیمت نفرت و کینه خود ایرج و مهم تر از ایرج این خانه را به دست اورده بود و چه احمقانه همه 
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بود که مهشید در خانه  این ها را همیشگی پنداشته بود حاال ایرج برای همیشه رفته بود و این اخرین شبی

پیروزیهایش می گذراند حاال مهشید مانده بود و سیاهی گذشته اش.شماره که دستت هست چرا زنگ نمی زنی؟ اصال 

حرف که مالیات نداره چند کلمه به همون مادرشوهرش می گفتی مادرشوهره اگه به اندازه بقیه مادرشوهرها 

چرب براش می پخت .هومن در حالی که با لبخند موذیانه ای گیالس مهربون باشه خودش از همون چند کلمه یه اش 

ها را پر می کرد روبه محمد گفت اگه این کاررو بکنم اون دیگه چیزی برا از دست دادن نداره می خوام بترسه اون 

د وقت برای اینکه من دهن بازنکنم ممکنه خیلی کارها بکنه آس رو که اول بازی رو نمی کنن مرد مومن. محم

پوزخند زد است چند کلمه حرف مفته ؟ کارت رو باید بلد باشی و به جا بازی کنی با چند کلمه حرف مفت شاید نشه 

یه زندگی ساخت اما می شه یه زندگی رو خراب کرد ولی به جاش دنیارو حرف مفت می چرخه پسر . مواظب باش 

همینه . هومن گیالسش را به گیالس محمد زد و خودت هم زیر اوار نمونی اخر عاقبت خیلی از خونه خراب کن ها 

گفت هوای خودم رو دارم. محمد خندید و گفت پس به سالمتی خیل عظیم هوادارانت .احمد زابراهت کردیم اول 

صبحی؟ نه اقا این چه حرفیه ؟ خانم دیروز زنگ زدن گفتند شما صبح می رسید ما خوشحال شدیم بی حد وحساب 

ل ریختم پی شان بر می گردند خاک شهر سد و سیاهه اقا صای اینجارو نداره . موهای من به فاطمه گفتم اب زال

لطیف صمیم در اولین شعاع های نور صبحگاهی روی صورتش ریخته بود و به ارامی همراه باد می وزید احمد نگاه 

؟ راد روی اسب نشست مهربان صمیم را از پس موهای اشفته اش دید و گفت خوش امدید خانم از شهر به قهر امدید

و گفت به قهره احمد از شهر به قهره . صمیم و احمد هم روی اسب نشستند احمد گفت شهر هم از خانم به قهر باشه 

انشااهلل همیشه همین جا بمانند هیچ جا مثل اب و خاک خود ادم نمی شه راد خندید اینجا اب و خاک صمیم نیست 

اهی انداخت ایاتوانسته بود از سرنوشت بگریزد؟ احمد گفت هرجا که دل ادم احمد صمیم برای اخرین بار به جاده نگ

اونجا ریشه داشته باشه اب و خاک ادمه اقا.فاطمه می گم به گمانم اینها از در اشتی درامدند . راست می گی؟ چی 

صمیم کنار راد ایستاد  لحظه همین در دیدی؟ فعال چیزی ندیدم اما ان خصومتی که به سابق بودها در نگاه شان نبود .

و همراه او از پنجره های بلند دشت زمستانی را که به انبوه شاخه های خشک جنگل منتهی می شد نگاه کرد غروب 

های اینجا خیلی دلگیره راد لبخند زد زوده برا پشیمون شدن خانم کوچولو. صمیم گویی که با خود حرف می زد 

و کس دیگه ای نیست کافیه! اما همین که نگاه راد را روی صورتش  گفت پشیمون نیست همین که تو اینجا هستی

دید با دستپاچگی گفت منظورم اینه که خب اگه تو نبودی من اینجا می ترسیدم اخه خیلی پرت و سوت و کوره . 

ش لبخند راد صمیم را بیشتر مضطرب کرد اخه شب ها صدای حیوون ها از تو جنگل می اد منظورم اون بود. راد دست

را دور شانه صمیم انداخت و رو به دشتی که می رفت خود را به سیاهی شب تسلیم کند گفت اونجا مثل روی اب می 

مونه پر از سر و صدا پر از رنگ روشن و پر تالطمه اینجا مثل اعماق اب می مونه نگاه کن تاریک ساکن پر از یه 

حال و هوای اینهارو می گیره اونجا رابطه ها سطحی  سکوت سنگینه هرچیزی هم که اینجا یا اونجا توی شهر باشه

رنگارنگ و ناپایداره یکدفعه موجی می اد همه چیز رو خراب می کنه و چیزهای تازه ای با خودش می اره اینجا رابطه 

ها عمیق و سنگینه راد به صمیم نگاه کرد و گفت اما ماهی کوچولوها معموال سطح اب رو دوست دارن سنگینی اعماق 

و تاب نمی ارن صمیم با غرور به راد نگاه کرد و گفت من دیگه کوچولو نیستم . هووووم بله که اینطوراز داخل ر

اشپزخانه احمد بی صدا به فاطمه اشاره کرد و اورا به سمت خود کشید احمد اشاره کرد راد و صمیم نزدیک به هم 

راد دستش را دور بازوی صمیم انداخته بود . فاطمه با پشت پنجره ایستاده بودند و به ارامی با هم صحبت می کردند 

جدیت گفت باید این موضوع رو به ژاله خانم گزارش بدم.بعد از شام راد از پشت میز بلند شد و از صمیم پرسید می 
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ری بخوابی ؟ چند ساعت پیش از خواب بیدار شدم . پس با لب تاپت بازی کن تا خوابت ببره. تو می خوای چی کار 

؟ منم می رم یه دستی به سروروی مجسمهام بکشم فکر نکنن که ول شون کردم. مجسمه هات رو دوست داری؟ کنی

راد به چشمان صمیم خیره شد و گفت اره بعضی هاشون رو بیشتر از ادم ها دوست دارم بعضی هاشون رو هم به جای 

ت داشته باشی؟ راد کنار شومینه نشست ادم هایی که نتونستم دوست داشته باشم دوست دارم. براچی نتونستی دوس

و گفت دوست داشتن ادم ها سخته حداقل برای من که خیلی سخت بوده . صمیم از پشت میز بلند شد و به ارامی به 

سمت راد رفت ولی متنفر بودن از ادمها برات راحته ؟ راد با لبخندی رو به صمیم گفت اگه بخوای از ادم ها متنفر 

به اندازه کافی برای این کار بهت دلیل نشون می دن صمیم روی سکویی کنار شومینه روبه روی  باشی اون ها همیشه

راد نشست و با حالت کودکانه ای پرسید ولی مجسمه هات رو دوست داری؟ دوست داشتن مجسمه هار احته اون ها 

و گفت ادم می خواد  خیلی معصومن . پس چرا به هیچ کس نشون شون نمی دی؟ راد به چشمان صمیم نگاه کرد

چیزی رو که دوست داره برای خودش نگه داره. صمیم به شعله اتش خیره شد و پرسید به این میگن حسادت ؟ راد 

خندید نه به این می گن خباثت. راد! راد همچنان نگاه غمگین صمیم را روی شعله اتش تماشا می کرد بله . ما تاکی 

با لبخندی مهربان دستش را به سمت صمیم دراز کرد بیا اینجا صمیم کمی با اینجا می مونیم؟ بعدش چی می شه؟ راد 

تردید به دست راد نگاه کرد و دستش را دردست راد گذاشت راد صمیم را به طرف خود کشید و دستانش را دور 

ی چی شد گردن صمیم حلقه کرد. صمیم در حالی که به سینه راد تکیه می داد گفت چه قدر دست هات سیاه اند. دید

؟ یادم رفت برم با اردهای اسیابان سفیدشون کنم. صمیم در حالی که به شعله اتش خیره شده بود خندید مگه من 

شنگول منگولم؟ تو حبه انگوری . صمیم با لحن جدی گفت یه روز بزرگ می شم تو نگاهم می کنی می گی چقدر 

ما اونروز هم کنار هم هستیم؟ راد دستش را روی  بزرگ شدی صمیم. راد خندید ارزوهای بزرگ . راد به نظر تو

صورت صمیم گذاشت از چی می ترسی صمیم؟ صمیم با صدایی محزون گفت نمی دونم به نظرم غیر ممکن می اد که 

ما اینجا تمام عمرمون رو تو این ارامش عمیق بگذرونیم هرچند که االن این ارامش بی نهایت به نظر می رسه اخه دنیا 

خوبی نیست مگه نه راد؟ می گن نباید به بچه ها دروغ گفت راستش رو بخوای نه دنیا هیچ وقت به این  که به این

خوبی نبوده . پس چرا برای پدر و مادرت بود؟ چرا اون ها تونستن سالها اینجا کنار هم باشن؟ دنیا با ادم هایی که 

نشون می ده . صمیم برگشت و به چشمان  باهاش سرجنگ ندارن مهربون تره کمتر به این ادمها روی سختش رو

رادنگاه کرد مگه ماباهاش جنگ داریم ؟ راد در حالی که به ابی های عمیق چشمان صمیم نگاه می کرد گفت توکه با 

همه چیز سرجنگ داری ؟ راد کنار چشم صمیم را بوسید و گفت شاید هم برای همین صمیم که احساس خطر کرده 

ا همه اش منو بوس می کنی؟ راد خندیدو بوسه دیگری به صورت صمیم زد شاید برای بود با عصبانیت گفت توچر

اینکه صورتت رو توفاصله ده سانتی متری لب های من نگه می داری صمیم با عصبانیت بلند شد و با بغض گفت برای 

اد لبخند به لب بلند همین بامن خوب شدی؟ راد خندید بله؟ صمیم از پشت پرده اشک با آزردگی به راد نگاه کرد ر

شد و گفت بچه ای خیلی بچه ای هنوز. این دلیل نمی شه تو از بچگی من سو استفاده کنی راد با عصبانیت گفت چی؟ 

اشک از چشمان صمیم جاری شد من به تو اعتماد کردم که دستم را گذاشتم توی دستت ولی تو صدای محکم راد 

مهم تر از اون تا حاال چیزی رو تو زندگیم با موذی گری به دست  حرف صمیم را قطع کرد صمیم من شوهر توام و

نیاوردم تو می دونی اگه چیزی رو بخوام چه کار می کنم صمیم یک قدم عقب رفت و با صدایی که می لرزید گفت 

بازم داری تهدید می کنی؟ راد با عصبانیت دستش را بین موهایش برد و گفت شب به خیر و چند لحظه بعد در 

 ریکی کریدور گم شد صمیم اشک هایش را پاک کرد و از همان جا که ایستاده بود به سیاهی کریدور خیره شد.تا
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دیشب نخوابیدی؟ صمیم با شرمندگی نگاهی سریع به راد انداخت و گفت نه خوابم نمی اومد . اگه بخوای می تونی 

ار انها را در حال صحبت کنار شومینه دیده بود و صبحانه ات رو بعدا بخوری برو بخواب فاطمه که دیشب اخرین ب

دلیل جو سردی را که بر میز حاکم بود نمی فهمید نگاهی متعجب به صمیم انداخت و گفت بله خانم باز حالت توقف 

نگیرید؟ بعد من می افتم به دردسر همه اش باید با خانم جنگ و بحث کنم صمیم با تعجب به فاطمه نگاه کرد ژاله 

حالت تهوع من چی کار دارند؟ نه اخه نه اینکه همه اش نگران حال شما هستند مدام حال شما رو می پرسند  خانم با

منظورم این بود که من که می گویم حال تان خوب است دروغ نگفته باشم.صمیم نگاهش را به بخاری که از چای بر 

د و از پشت میز بلند شد فاطمه به احمد می خواست دوخت و دیگر چیزی نگفت راد سریع صبحانه اش را تمام کر

بگو اسب منرو حاضر کنه می رم به این اراضی اطراف سر بزنم صمیم به راد نگاه کرد تنها می ری؟ راد به سردی 

گفت اره کاری داری؟ صمیم با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت نه می رم بخوابم.بعد از رفتن راد فاطمه 

چای می ریخت گفت فضولی نباشه خانم دیشب باز هم با اقا جنگ و دعوا داشتید؟ صمیم  همین طور که برای صمیم

دستانش رو دور فنجان چای حلقه کرد نه فاطمه چیزی نیست.سالم به بهترین و خوشگل ترین عمه دنیاژاله پشت 

ورید؟ مهمون موهایش را با دست مرتب کرد و گفت سالم زیبا جان خوبی دختر گلم؟ مرسی عمه جون شما چه ط

نمی خواهید امشب؟ چرا نمی خواهیم عزیزم ؟ قدم تون سرچشم با مامان و بابا می ای؟ نه عمه جون من به کم از جو 

خونه خسته شدم می خوام تنها بیام یه شب رو دور از خونه بگذرونم اشکالی نداره که ؟ نه عزیزم از دانشگاه می ای؟ 

نگرانی پرسید توخونه که مشکلی پیش نیومده عمه جان؟ نه عمه جان جای نگرانی بله البته اگه مزاحم نباشم. ژاله با 

نیست فقط دلم گرفته توخونه راستش حوصله خونه بیتارو هم ندارم عمه جون راد خونه است ؟ می خواستم ازش 

من گفت .  چیزی بپرسم. نه عزیزم راد و صمیم برگشتن شمال. چی؟ مگه قرار نبود همین جا بمونن؟ راد خودش به

به ما هم همین رو گفته بودند زیبا جون ماکه از کار اینها سردرنیاوردیم پریشب دیدیم بارو بندیل به دست از پله ها 

پائین اومدن و گفتن بر می گردیم. پس که اینطور . اره عمه جون چی کار می شه کرد یه پسر دارم اونم دیوونه 

کنن؟ من عمه جان االن دوستم اس ام اس زد یه امتحان مهم فردا است. توشام چی دوست داری بگم برات درست 

داریم فکر کنم باید بشینم خونه درس بخونم بذاریم برای یه روز دیگه ببخشید مزاحم شدم به اقای اریان پور سالم 

به  برسونید. ژاله با تعجب گفت هرجور راحتی دخترم شما هم سالم برسونژاله با تعجب گوشی را قطع کرد و رو

همایون گفت واقعا که سردر آوردن از کار جوون های امروز خیلی سخته همایون بدون اینکه چشم از روزنامه 

بردارد گفت به نظر من اصال هم سخت نیست ازدواج راد هر بدی داشت یه خوبیش این بود که راد از دست زیبا 

ین طوری حرف می زنی؟ اصالم مگه زیبا چشه؟ نجات پیدا کرد البته امیدوارم. برای چی پشت سر بچه برادر من ا

دختره به این نازنینی همایون خندید این دختر نازنین البد تا فهمید راد و صمیم رفتن امتحانش رو بهونه کرد و گفت 

نمی ام اخه این اگه اهل اهمیت دادن به درس و امتحان بود که تواین شیش سال یه لیسانس می گرفت ژاله با 

وخودت هم زمون دانشجویی اصال درس نمی خوندی حال چرا همه اش به بچه برادر من ایراد می دلخوری گفت ت

گری؟ بچه برادر شما چشم طمع شون رو از روی پسر من بردارند من چیز دیگه ای نمی خوام. ژاله با عصبانیت گفت 

د از ازدواج راد موضوع رو فراموش همایون این چه حرفیه که می زنی؟ اگه زیبا عالقه هم به راد داشت من مطمئنم بع

کرده درست نیست این طوری در مورد مردم قضاوت کنی همایون بلند شد و نگاهی به ساعتش انداخت تو خیلی 

خوش قلبی عزیزم اما دیگران به اندازه تو ساده نیستند و به سادگی هم از بعض چیزها نمی گذرن همایون بوسه ای 
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حال نباید به هیچ وجه به مقام شامخ برادرزاده شما جسارتی کرد ژاله با لبخند گفت  به گونه ژاله زد و گفت با این

معلومه که نباید جسارت کرد جناب اریان پورصمیم باالی پله ها ایستاد و به تاریکی سالن خیره شد نمی توانست 

همراه خود برد باالی پله صبر کند تا چشمانش به تاریکی عادت کند برگشت و شمع روی میز را روشن کرد و ان را 

ها ایستاد و اهسته صدازد راد هیچ جوابی نشنید دامن لباس خوابش را در دست گرفت و اهسته از پله ها پائین امد 

شمع را باالی سرش بلند کرد و سعی کرد تمام سالن را ببیند و بعد اهسته و پرتردید به سمت کریدور حرکت کرد 

ته صدازد راد؟ بله . اونجائی؟ بله . می شه منم بیام اونجا؟ همون طور که می مدتی پشت در مکث کرد و بعد اهس

دونی نه نمی شه . من می ترسم. بعد از چند لحظه راد در را باز کرد و از داخل تاریکی گفت چرا سالن رو روشن 

راد می شه بیای تو نکردی؟ چراغش اونور بود می ترسیدم برم تو توی تاریکی کار می کنی؟ نه االن خاموش کردم. 

اتاق من بخوابی . نه نمی شه . اخه من یه مدت بود تنها نمی خوابیدم از تنهائی می ترسم از جنگل صدا می اد. راد از 

اتاق بیرون امد و در اتاق را بست هیچ کدوم از حیوون ها جنگل نمی تونن تا پنجره اتاق تو باال بیان الزمه اینو بگم؟ 

فتاد از اون اینه که پشتش راه پله هست می ترسم همه اش فکر می کنم یکی داره بازش می صمیم همراه راد راه ا

کنه راد به سردی گفت در اون رو از پشت گفتم تخته بزنن . خب فکر می کنم یکی داره تخته هارو باز می کنه دیگه 

. صمیم بدون اینکه جوابی  راد شمع را از دست صمیم گرفت و گفت نباید روزها بخوابی حال که از شب می ترسی

بدهد همراه راد رفت باالی پله ها راد به سمت اتاق خودش پیجید . صمیم با تعجب گفت کجا می ری؟ االن می ام. 

صمیم بعد از چند لحظه دنبال او دوید و کنار او پشت در اتاق ایستاد و در مقابل نگاه متعجب راد گفت تو تاریکی می 

گاه می کنی؟ راد شمع را به دست صمیم داد و در اتاق را باز کرد صمیم پشت راد وارد شد ترسم چرا منو این طوری ن

و گفت نور شمع افتاده بود روی صورتت ترسناک شده بود . راد چراغ اتاق را روشن کرد و در حالی که کشوی میز 

مرموز و ترسناک به نظر کوچکی را بیرون می کشید گفت به نظر تو چی ترسناک نیست ؟ اینجا نصف شب همه چیز 

 را ان و گذاشت شمع روی را دستش می رسه راد جعبه ای را از کشوی میز عسلی برداشت و نزدیک صمیم امد

 در و رفت بیرون اتاق از راد همراه صمیم بترسی نباید بره می تحلیل و خوره می تو از رو ادم ترس کرد خاموش

مت صمیم برگرداند صمیم به ارامی گفت کاش شمع رو خاموش نمی س به را صورتش راد گرفت را راد بازوی راهرو

کردی . همین االن گفتم نباید بترسی. من هم به خودم می گم نباید بترسم اما چندان فایده ای نداره. راد بعد از اینکه 

اون ور بتونه بیاد  وارد اتاق صمیم شد بوفه بزرگی را جلوی اینه انتهای اتاق کشید و گفت خب حاال برای اینکه یکی از

داخل اتاق باید یه مدت طوالنی با درل کار کنه . بعد جعبه را روی میز گذاشت و گفت این پیشت باشه شاید یه روزی 

الزمت شد . صمیم با تعجب به جعبه نگاه کرد این چیه؟ راد در جعبه را باز کرد کلته یه مقدار قدیمی اما خوب کار 

د من این رو می خوام چی کار؟ وقتی یه هدیه ای می گیری باید تشکر کنی. این می کنه صمیم با وحشت عقب کشی

هدیه است ؟ هدیه پدربزرگم به بابا بوده بابا هم به من هدیه کرد تولد هیجده سالگیم من که زندگی ای ندارم که 

گرفت به روی طرح توش پسری داشته باشم شاید به درد تو بخوره صمیم اولین بار بود که اسلحه ای رو دست می 

های ظریف ان دستی گشید و گفت چه قدر خوشگله . این اسباب بازی نیست طرز کارش رو بلدی؟ صمیم همین 

طور که اسلحه را از لوله اش گرفته بود و به طرح های روی دسته اش نگاه می کرد گفت من نه؟ بیا اینجا راد صمیم 

که تصویر ان دورا منعکس می کرد گفت دستت رو راست می را به جلوی خود کشید ورو به شیشه های سیاه شب 

گیر ی این طوری نباید بلرزه . راد دستش رو روی دست صمیم گذاشت و موازی دست او اسلحه را گرفت و گفت 

اینو می کشی مسلحش می کنی این طوری بعد از اینجا هدف رو می بینی نشانه دقیقا باید روی هدف باشه بعد ماشه 
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با فشار ازاد شدن گلوله نباید مچت حرکت کنه وگرنه تیر روبه هوا می زنی . صمیم با بهت به تصویر رو می کشی 

خودش و راد در پنجره نگاه کرد فکر می کنی یه روز ازش استفاده کنم؟ قبال هم گفتم نباید به این راحتی چیزها رو 

تت درسیده . صمیم اسلحه را داخل جعبه غیر ممکن بدونی شاید برای اینکه یه روز الزمش خواهی داشت به دس

گذاشت و در ان را بست ممنونم راد گفت خواهش می کنم و به سمت در حرکت کرد کجا داری می ری؟ بر می 

گردم سرکارم کاردیگه ای داری؟ تو با من قهر کردی؟ راد در اتاق را باز کرد نه . صمیم بغض کرد اما من می ترسم 

دادم. من از روح می ترسم روح برای اینکه اون اینه رو بازکنه به درل احتیاج نداره از  . اسلحه رو برای همین بهت

اسلحه هم نمی ترسه. چند شب تنها بخوابی دوباره عادت می کنی. صمیم در حالیکه اشک در چشمانش حلقه زده بود 

نمی خواستی ازت فاصله  گفت خجالت نمی کشی سر همچین چیزی با من قهر می کنی؟ راد با بی تفاوتی گفت مگه

بگیرم؟ دارم همین کارو می کنم. راد اتاق به این ابزرگی خب بیا اینجا از من فاصله بگیر . صمیم تو نمی تونی هرموقع 

که به نفعت بود به من نزدیک شی و هر موقع که نخواستی به خاطر همون به من توهین کنی . مگه من چی گفتم؟ من 

وهین به خودم می دونم و نمی خوام تورو هم ناراحت کنم برای همین تو رفتارات.... دیدی رفتار اون شب رو یه نوع ت

گفتم به خاطر اون قهر کردی راد دستش را روی چشم هایش گذاشت من بر می گردم سرکارم شب به خیر . صمیم 

پائین رفت راد با عصبانیت به او با بغض به رفتن راد نگاه کرد اما چند لحظه بعد در را باز کرد و همراه او از پله ها 

نگاه کرد چی کار داری ؟ می ترسم می خوام برم پیش فاطمه بخوابم. راد بازوی صمیم را گفت فاطمه پیش شوهرش 

می خوابه می خوای نصفه شبی بری در اتاق شون رو بزنی؟ صمیم با گریه گفت خب می ترسم چرا باور نمی کنی؟ 

دراوردی . صمیم با وحشت زمزمه کرد یه چیزی اونجاست راد به جهتی که صمیم صمیم به اندازه کافی بچه بازی 

اشاره کرده بود نگاه کرد و بعد از چند لحظه گفت چیزی اونجا نیست اما در همین لحظه سایه سیاه دوباره از روی 

ائین دوید و لوستر پر نور دیوار رد شد صمیم با وحشت فریاد زد خدایا روح اومده اینجا راد. راد با سرعت از پله ها پ

وسط سالن را روشن کرد صمیم با دیدن سایه بزرگ خفاش روی شیشه ها فریاد زد و برای اینکه نیفتد با وحشت 

روی پله ها نشست خفاش که از روشنی ناگهانی و فریادهای صمیم وحشت کرده بود مدام در سالن می چرخید و راه 

اطمه و احمد سراسیمه به سالن دویدند . احمد تفگ ساچمه ایش را مسلح فراری جستجو می کرد . در همین لحظه ف

کرد و با چشمانی وحشت زده گفت چی شده اقا؟ دشمن حمله کرده؟ راد همین طور که دست به کمر مسیر خفاش را 

یه تعقیب می کرد گفت اره سربازهای انگلیسی حمله کردن احمد که تازه متوجه خفاش شده بود با عصبانیت گفت 

تیر حرومش کنم اقا حیوان شوم از کجا اومده تو خونه ؟ نمی خواد یکی از پنجره ها رو باز کن می ره بیرون فاطمه 

دوید و لیوانی اب برای صمیم اورد احمد یکی از پنجره ها رو باز کرد و پرنده ای که احمد ان را شوم می نامید برفراز 

دل صمیم لرزه می افکند خانه ان ها را ترک کرد .رادبه احمد که با  سر صمیم و راد چرخید و با فریادهایی که بر

عصبانیت پنجره را می بست گفت المپهای دیواری رو خاموش نکنید از این به بعد احمد نگاهی به پنجره انداخت و 

ذار گفت چشم اقا ولی کاش اجازه می دادید می زدمش بدشگونه این حیوون . بدشگون تر از مرگ و خون نیست ب

بره دنبال زندگیش .در و پنجره ها رو باز نذارید که توی روز که روح نیاد تو خونه فاطمه با وحشت گفت روح چیه 

اقا؟ راد به صمیم نگاه کرد و گفت استاد روح شناسی که در عین حال جانور شناس بزرگی هم هستند تشخیص دادند 

حمت می توانست لیوان رو با لرزش دست هایش در دست که این سایه روحه روی دیوار . صمیم در حالی که به ز

نگه دارد بدون اینکه جوابی بدهد به راد نگاه کرد احمد خندید روح که تن نداره که سایه داشته باشه.باالخره احمد و 

اشو فاطمه به اتاق خود برگشتند و راد از پله ها باال رفت و مقابل صمیم ایستاد و دستش را به طرف او دراز کرد پ
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بخواب دیگه اینم از مراسم امشب . صمیم دست راد را گرفت و با نگرانی پرسید تو کجا می خوابی؟ هرجا شاهزاده 

خانم امر بفرمایند صمیم بازوی راد را گرفت و با خوشحالی گفت تو اتاق من روی کاناپه بخواب.نسیم برای اینکه 

گفت حالت خوبه بابا اونجا راحتی؟ باز هم صدای خسته  اشک هایش را از فرشید پنهان کند پشت پنجره ایستاد و

ایرج بود که می گفت خوبم دخترم من دیگه چیزی جز ارامش نمی خوام شماها چطورید؟ نمی خوای حال مامان رو 

بپرسی؟ می دونی که داریم طالق می گیریم دخترم می دونم که نباید تو صمیم رو در مقابل خانواده شوهراتون تو 

قعیتی قرار می دادم اما باور کن دیگه ادامه اون زدندگی برای من قابل تحمل نبود .ما برای خود شما همچین مو

ناراحتیم بابا وگرنه از شما نمی خواهیم به خاطر ما زندگی رو که براتون عذاب اوره ادامه بدید اما... پس دیگه بیشتر 

امامامان خیلی ناراحته نمی خوام مجبورتون کنم مسائل  از این در موردش صحبت نکنیم نتیجه ای جز ناراحتی نداره.

خصوصی تون رو برای من توضیح بدید اما حداقل االن که داشتید می رفتید اون خونه رو براش می ذاشتید. پس تو 

هم فهمیدی که این دوری از من نیست که برای مادرت سخته. نه منظورم.....هردومون حقیقت رو خوب می دونیم 

ی تونستم اجازه بدم مادرت تا اخر عمر اون خونه رو مثل قلعه پیروزیش حفظ کنه و به ریش ما که از اون دخترم نم

خونه فراری مون داد بخنده من تمام عمرم تصمیم داشتم بعد از سرو سامان گرفتن تو و صمیم از مهشید جدا شم و 

منصرف کرد . نسیم اشک هایش را پاک کرد و اون خونه رو براش بذارم اما رفتاری که اون داشت منو از این هم 

گفت بابا ما داریم سه نفر می شیم. ایرج با صدایی متاثر گفت انتظار هیچ خبر خوبی نداشتم نسیم اما زندگی گاه با ما 

مهربون تر از چیزیه که انتظار داریم واقعا خوشحالم کردی نسیم گفت بابا یعنی دیگه نمی خوای برگردی ؟ نمی 

ات رو ببینی؟ ایرج برای اولین بار خندید معلومه که می خوام شما هرسال می ایید اینجا خودم براتون بلیط  خوای نوه

می فرستم اینجا خیلی جاها هست که بابا بزرگ می خواد اون کوچولو رو با خودش ببره لحظه ای به سکوت گذشت 

تی به شماها فکر می کنم می بینم که زندگیم که پس از ان ایرج گفت فکر نمی کردم یه روز پدر بزرگ هم بشم وق

خیلی هم پوچ و بی ثمر نبوده دختر عزیزم شما همه چیز من هستید.نسیم بعد از قطع کردن تلفن شروع به گریه 

کرد فرشید اون دیگه هیچ وقت برنمی گرده اینو از حرفهاش متوجه شدم فرشید کنار نسیم نشست و اشک هایش 

گریه ممنوع غصه ممنوع ناله ممنوع نسیم سرش را روی شانه فرشید گذاشت دلم گرفته  را پاک کردچی گفته بودم

 به برو دیدی؟ جن مگه ؟ چی یعنی اهلل بسم کشید عقب وحشت با فاطمه سوپریز!دیریم دری فرشید بذار گریه کنم.

در اتاق زد مجبور شد دوباره  به اهسته و رفت باال ها پله از و خانم چشم گفت مبهوت فاطمه داره مهمون بده خبر راد

بزند و مدتی منتظر ماند تا اینکه صدای گرفته راد گفت بفرمائید فاطمه وارد اتاق شد و با دیدن راد که روی کاناپه 

خوابیده بود نگاهی به صمیم انداخت که به عرض تخت خوابیده بود و دوباره گفت بسم اهلل راد نگاهی به ساعتش 

زحمت چشم هایش را بازنگه می داشت گفت بگو فاطمه .می گویم اقا اگه خانم از روی  انداخت و در حالی که به

اصول این وری بخوابند شما هم روی تخت جا می شیدها . راد روی کاناپه نشست و با دست هایی که از باالی زانو در 

د پائین یکدفعه فریاد زدند هوا معلق بود گفت کارخودت روبگو فاطمه . ها پاک داشت یادم می رفت یه خانمی امدن

سورزیپ راد با تعجب نگاهی به در اتاق انداخت جوون بود ؟ بله اقا صمیم با چشم های بسته روی تخت نشست منم 

باید بیدار شم؟ اگه لطف کنید مهمون دارید صمیم دوباره روی بالشش جابه جا شد و گفت توبرو من یه کم بخوابم 

یستاد و با تعجب گفت اینجا چی کار میکنی؟ زیبا خندید این خوش امد گویی خوبی ا ها پله باالی راد بعد می ام.

نیست . راد به ارامی از پله ها پائین امد جواب منو بده . این چه طرز برخورد با مهمونه ؟ خوب اومدم خونه پسر عمه 

یه اتاق اماده کن و بعد بلند شد ام مهمونی نمی خوای با من دست بدی؟ راد با عصبانیت رو به فاطمه گفت برای خانم 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تو میگریزم از 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 6 2  

 

و گفت این وقت صبح تو این خونه نصفه شب به حساب می اد من می رم بخوابم تواگه خواستی صبحونه بخوری به 

فاطمه بگو برات اماده کنه بعد از چند ساعت با خانواده ات تماس می گیرم ببینم موضوع چیه؟ بعدش هم بر می 

ا تماشا می کرد و گفت خیلی ممنون خواهش می کنم اصرار نکنید من فقط اومدم گردی زیبا با لبخند رفتن راد ر

چندروز بمونم. راد بدون اینکه به زیبا نگاه کند از پله ها باال رفت و بعد از چند لحظه در اتاق را بست فاطمه که با 

ه منم ترجیح می دم چندساعت رفتار راد دلش برای زیبا سوخته بود با مهربانی گفت خانم صبحانه بیارم بخورید؟ ن

بخوابم . االن اتاق رو براتون اماده می کنم.صمیم با تعجب به راد نگاه کرد که دوباره روی کاناپه دراز می کشید و 

گفت چی شده؟ زیبا اومده صمیم بهت زده پرسید زیبا کیه؟ زیبا دختر دائی بیژن صمیم روی تخت نشست برای چی 

یم گفت اومده سورزیپ کنه . گفتم فاطمه براش یه اتاق اماده کنه . صمیم سرش را روی اومده ؟ راد بی توجه به صم

بالش گذاشت و در حالی که به راد نگاه می کرد گفت تو هنوز بامن قهری؟ بزرگ ترها قهر نمی کنن. پس وقتی از 

مدتی برای جواب دست کسی ناراحت شدن چی کار می کنن؟ فاصله می گیرن. این که شد همون قهر کردن صمیم 

راد منتظر ماند و کم کم چشم هایش از خواب سنگین شد.بعد از چند ساعت صمیم و راد از پله ها پائین رفتند که 

زیبا از پشت میز صبحانه گفت چه عجب خوابالو راد بدون اینکه جوابی به زیبا بدهد پشت میز نشست و رو به فاطمه 

ی دانست در مقابل بی توجهی زیبا چه رفتاری باید داشته باشد با صدایی گفت اون تلفن رو بیار اینجا صمیم که نم

اهسته گفت خوش اومدی . زیبا بدون اینکه به صمیم نگاه کند گفت خیلی ممنون می ترسیدم بلد نباشید این رو هم 

یلی از مهمون بگید صمیم بهت زده به زیبا نگاه کرد راد با عصبانیت گفت منظورت چیه ؟ اخه از وقتی که اومدم خ

نوازی تون متاثر شدم. فاطمه گوشی به دست راد داد راد بازوهایش را روی میز جابه جا کرد شماره خونه تون چنده 

؟ زیبا در حالی که موهایش را به پش سرش می انداخت زیر چشمی نگاهی به صمیم کرد و گفت بی خود زحمت 

دروزی نمی خوام برگردم. بسیار خب باید دید خبر دارن که نکش خبر دارن. از چی خبر دارن؟ خبر دارن که تا چن

اینجا هستی یا نه زیبا با لحن ملتمسانه گفت خواهش می کنم راد بابا رو میشناسی می خوای توخونه دعوا راه بندازی؟ 

دیگه  راد گوشی را کنار گذاشت و گفت بسیار خب بعد از ظهر برمی گردی و بقیه تعطیالتت رو خونه بیتا یا هرجای

ای غیر از اینجا می گذرونی زیبا با بغض گفت راد تومی دونی من چه طوری اومدم اینجا؟ نه اتفاقا برام خیلی جالبه . 

به هزار بدبختی خودم رو رسوندم این ده پائین از شهر تا این ده رو تو مینی بوسی که بوی گوسفند می داد سرپا 

م صمیم با تعجب به زیبا نگاه کرد او دقیقا برعکس نقشه فرار صمیم واستادم بعدازیکی از دهاتی ها اسب قرض کرد

را طی کرده بود و خودش را به انجا رسانده بود. زیبا با مظلومیت به چشم های راد نگاه کرد و گفت حاال دلت می اد 

یب خداست . بلکه منو برگردونی؟ فاطمه که کال از موضوع بی خبر بود با تعجب به راد گفت گناه داره اقا مهمان حب

جا و پناهی نداره.زیبا با عشوه گفت خیلی ممنون فاطمه جون . فاطمه با خوشحالی گوشه های روسریش را کشید 

خواهش می کنم خانم وظیفه ام بود راد در حالی که به چهره فاطمه خیره شده بود گفت وظیفه تو چیه فاطمه ؟وظیفه 

ن نیست که دخالت کنم من خودم می دونم. زیبا با خوشحالی گفت ممنون من؟ هر چی شما بفرمائید اقا اصال وظیفه م

که گذاشتی بمونم. راد با همان حالت به زیبا نگاه کرد که باعث شد سرش را پائین بیندازد و خود را به صبحانه اش 

هم همراهش  مشغول کند راد رو به صمیم گفت من می رم کهر دیشب رو تموم کنم. اما همین که راد بلند شد صمیم

رفت و داخل راهرو نگاه مضطربانه ای به سالن انداخت منو با این تنها می ذاری؟ نترس ادم خوار نیست. اخه انگار 

اصال منو نمی بینه . فکر خوبیه تو هم یه طوری رفتار کن انگار اصال اونو نمی بینی برو تو اتاق خودت با لب تاپت کار 

نذاشت باید به بی ادبانه ترین شکل ممکن رفتار کنیم . یعنی می خوای بذاری کن . اخه....گزینه دیگه ای باقی 
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چندروز اینجا بمونه ؟ راد به چشم های صمیم نگاه کرد اشکالی داره؟ صمیم نگاهش را از راد دزدید نه خودت می 

و به اتاقش  دونی برای من فرقی نمی کنه و بعد به سالن برگشت راد مدتی با لبخند رفتن صمیم را نگاه کرد

رفت.وقتی صمیم به سالن برگشت زیبا کنار شومینه نشسته بود به فاطمه می گفت من باقاالی پلو خیلی دوست دارم 

برای ناهار باقالی پلو درست کنید فاطمه با بهت جواب داد چشم خانم هر چی شما امر بفرمائید صمیم بین اتاقش و 

شست مدتی به زیبا که با بی تفاوتی مشغول سوهان زدن به ناخن هایش سالن مردد ماند و باالخره روبه روی زیبا ن

بود نگاه کرد و برای اینکه سر صحبت را باز کند پرسید قبال هم اینجا اومده بودید؟ زیبا خندید اره من زیاد برای 

اولین بار به چشمان  دیدن راد می اومدم. چند بار هم با هم اومدیم صمیم با تعجب پرسید با هم؟ زیبا در حالیکه برای

صمیم خیره شده بود با وقاحت گفت من و راد فاطمه به پشت دستش زد وا خاک برسرم زیبا نگاهی به فاطمه 

انداخت و بعد رو به صمیم گفت چیه؟ نکنه توهم مثل این زن دهاتی از این چیزها تعجب می کنی ؟ صمیم با 

فاطمه خانم زن با شخصیتی که اینجا با ما زندگی می کنه خونسردی گفت چه طور می تونی اینقدر گستاخ باشی ؟ 

توحق نداری این طوری بهش توهین کنی در ضمن این زن دهاتی خیلی بیشتر از تو اداب معاشرت بلده فاطمه با 

غرور سرش را باال گرفت و گوشه های روسریش را مرتب کرد زیبا بلند شد و گفت ببین کوچولو برو با هم سن و 

دت بازی کن من حوصله ندارم اینجا به بحث های احمقانه ای که توراه می اندازی ادامه بدم. صمیم گفت سالهای خو

قرار نیست من جایی برم این شمائید که اگه حوصله من رو ندارید باید از اینجا برید زیبا فریاد زد من اینجا برای 

 که یه چیزی رو به دست اوردی این همه ندید بدید دیدن تو نیومدم و از تو هم نپرسیدم که چی کار باید بکنم حاال

بازی در نیار من خیلی قبل از توبه این خونه اومدم و خیلی بیشتر از تو اینجا موندم تو فکر می کنی کی هستی؟ با 

 صدای زیبا راد به سالن امد و با عصبانیت پرسید اینجا چه خبره؟ صمیم برای اینکه اشک هایش را از راد پنهان کند

به سرعت از پله ها باال رفت و در را به روی خود بست راد با نگاهی جدی که زیبا را ترساند از او پرسید گفتم اینجا 

چه خبره؟ زیبا نگاهش را به سوهانی که دستش بود دوخت و گفت از اون بپرس که هنوز از راه نرسیده داره منو 

هنوز از راه نرسیده یا تو؟ زیبا با نفرت گفت زنت ماتا چشم بیرون می کنه راد چشمانش را روی زیبا تنگ کرد اون 

باز کردیم همدیگه رو می شناختیم حاال دختره پررو تو چشم های من نگاه می کنه می گه اگه از من خوشت نمی اد 

تو  از اینجا برو فاطمه با عصبانیت گفت اخه اقا شما نمی دانید این خانم چه ها گفت راد با عصبانیت گفت فاطمه

دخالت نکن فاطمه با دستپاچگی گفت چشم اقا و به سرعت به سمت اتاق صمیم رفت راد کمی دست به جیب به زیبا 

نگاه کرد زیبا لبخند زد و با صدای نازکی گفت چرا نمی شینی؟ باهات حرف دارم . می خواستم بهت بگم یه بار دیگه 

ه هر حال یه بار دیگه فرصتش رو پیدا نمی کنی که با حق نداری با زن من این طوری صحبت کنی دیم بی مورده ب

اون صحبت کنی . زیبا پوزخند زد وای چه بد شد خیلی مشتاق بودم. اگه مشتاق نیستی با صمیم صبحت کنی اینجا 

ما خونه اونه می تونی از همون راهی که اومدی برگردی فاطمه از باال پله ها گفت بله اقا اصال این خانم باید برگردند ا

بالفاصله با دیدن نگاه راد گفت پشم اقا همین االن رفتم و بدون اینکه در بزند وارد اتاق صمیم شد و به شدت در را 

بست راد در حالی که به سمت پله ها می رفت گفت وسائلت رو جمع کن بعد از ظهر برمی گردی زیبا به سمت راد 

ی تونی همه چیز رو به همین راحتی تموم کنی راد با تعجب دوید و کت راد را گرفت تا حرف نزنیم برنمی گردم نم

به زیبا نگاه کرد من چی رو شروع کردم که حاال نمی تونم تمومش کنم؟ یعنی می خوای همه چیزهایی رو که بین ما 

س العمل اتفاق افتاده انکار کنی ؟ ما همدیگر رو دوست داشتیم راد چی شد که تو رفتی با این دختره.... زیبا که از عک

راد میترسید نگاهش را از او گرفت و ادامه داد با این دختره ازدواج کردی؟ این رو باید بدونم من حق دارم بدونم 
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راد . زیبا فکر نمی کنی الزم باشه چند جلسه مشاوره بگیری؟ توبه شدت دچار توهم شدی راد می خواست بازویش 

کنم تو نمی تونی این طوری منو ترک کنی اون دختر حتی تورو  را خالص کند اما زیبا با بغض گفت راد خواهش می

 دوست نداره تو براش هیچ اهمیتی نداری.

 

در طبقه باال صمیم برای اینکه صدای گریه اش راخفه کند سرش را در بالش فرو برده بود و می گریست . فاطمه می 

کنید؟ این خانمی که مهمان امده است ها؟ مگر گفت خانم اهلی فاطمه قربانتان شود اخه چرا این طوری گریه می 

ندیدید؟ یه کم دیوانه است به من هم پرید خانم باید مثل شما زارزار گریه کنم؟ صمیم دستش را روی صورتش 

گذاشت دیوانه نیست فاطمه هر چی می گفت راست بود مگه می شه یه نفر جرات کنه و همچین دروغ بزرگی رو بگه 

هم مونده پیش اون داره باهاش حرف می زنه . خانم حرف مهر و محبت نمی زنند که شما ؟ مگه نمی بینی راد 

نبودید من خودم با گوش های خودم شنیدم اقا گفت حق نداری با زن من اینطور یصحبت کنی . فاطمه الکی نمی 

اد اینجا. الهی من خواد منو دلداری بدی اگه چیزی بین شون نبود هیچ وقت جرات نمی کرد این طوری بلند شه بی

فدای چشم های قشنگ تون بشم اخه این طوری اشک نریزید مگه چی شد؟ فدای سرتان صمیم گفت فاطمه گوشی 

کجاست؟ اینجاست صمیم خانم تو جیب لباس منه نکه اقا یکدفعه گوشی را می خواهند ای وای صمیم خانم می 

زنم به بابام دیگه نمی تونم به دوست دختر راد توی  خواهید چه کار؟ صمیم گوشی را از دست فاطمه گرفت زنگ می

یه خونه بمونم در این لحظه راد وارد اتاق شد و گفت فکر می کردم فقط اون دچار توهم شده نگو توهم دوجانبه 

است صمیم به سرعت اشک هایش را پاک کرد و در حالی که سعی می کرد خود را بی تفاوت نشان دهد گفت چند 

دی؟ می خوام به بابام زنگ بزنم راد روی تخت نشست مسلما با این عصبانیت نباید با بابت حرف  لحظه اجازه می

بزنی بذار برای وقتی که اروم شدی . راد می خواست تلفن را از دست صمیم بگیرد که صمیم دستش را عقب کشید 

وانه همون طور که برنامه ریزی من ارومم می خوام برم پیش بابام .خوبه یعنی می خوای اجازه بدی یه دختره دی

کرده بود همه چیزو خراب کنه ؟ انتظار داری بمونم تواین خونه باهاش گیس کشی راه بندازم؟ راد موهای صمیم را 

نوازش کرد نه راستش حتی انتظار نداشتم باهاش یک کلمه حرف هم بزنی بهت گفتم توهم نادیده بگیرش صمیم 

ی دونستی اگه یه کلمه با هم حرف بزنیم همه چیزو به من می گه . راد با ارامش صورتش را عقب کشید برای اینکه م

گفت می دونستم اگه باهاش حرف بزنی این فرصت رو برای خالی کردن عقده هاش از دست نمی ده من قبل از 

گذشته من هم جایی اینکه با تو ازدواج کنم گذشته ای داشتم که هیچ دلیلی ندارم از تو پنهانش کنم اما زیبا حتی تو 

نداشت صمیم درحالی که از پشت پرده اشک به چشمان راد خیره شده بود گفت ولی اون این طور نمی گه به من 

گفت بارها قبال اینجا اومده گفت....فاطمه حرف صمیم را قطع کرد بله اقا منم شاهدم گفت چند بار هم من و راد با 

طمه گفت تو هنوز اینجائی؟ نه اقا من اونجا بودم شما گفتید اونجا نباشم هم اومدیم راد برگشت و با عصبانیت به فا

برای همین من اومدم اینجا بعدش شما اومدید اینجا برای همین این طوری شد که من باز همون جایی هستم که شما 

رم ولی یادتون باشه  اونجا هستید . فاطمه برو به کارت برس. کجا برم اقا ؟ هرجایی غیر از اینجا . باشه اقا من می

شما دنبال من می اییدها . فاطمه در را بست و از باالی پله ها با عصبانیت به زیبا نگاه کرد که با خونسردی کنار 

شومینه ناخن های قرمزش را سوهان می زد . زیبا با لبخند موذیانه ای از فاطمه پرسید دارن دعوا می کنن؟ جسارت 

که ربطی نداره مگه خدایی نکرده منو و شما فضولیم.با صدای فریاد صمیم که می گفت نباشه خانم ولی به من و شما 

اون تلفن رو بده به من . فاطمه حرفش را قطع کرد و نگاهی به در انداخت زیبا موذیانه پوزخند زد .داخل اتاق راد 
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می تونی از این خونه بری  تلفن را روی میز گذاشت و صمیم را روی تخت نشاند بهت گفته بودم که هر وقت بخوای

هنوز سر حرفم هستم اما االن اجازه نمی دم اون به هدفی که به خاطرش اینجا اومده برسه و با تو بعد رفتنش در این 

مورد صحبت می کنیم. اگه هنوز می خواستی از این خونه بری می تونی به پدرت زنگ بزنی صمیم در حالی که می 

این وضعیت رو تحمل کنم . صمیم صدای منو می شنوی؟ دارم می گم بعد از ظهر گریست گفت من دیگه نمی تونم 

از اینجا می ره . نمی دونم به پشتوانه چی ولی این اونه که حرف های تورو نمی شنوه و تو هم کاری غیر از حرف زدن 

یم اگه تو خواب نمی کنی شاید خودت بهش گفتی که هیچ کدوم از این حرف هات رو جدی نگیره . راد خندید صم

می دیدم اینقدر حسود و بدبین باشی باور نمی کردم صمیم با عصبانیت گفت به چی می خندی؟ خیلی به نظرت اتفاق 

با نمکی افتاده؟ نمی خوام دیگه یه ثانیه هم اینجا بمونم صمیم بلند شد و درحالی که با پشت دست اشک هایش را 

مون جا هم به بابا زنگ می زنم راد بازوی صمیم را گرفت و اورابه پاک می کرد گفت من می رم خونه نسیم از ه

شدت به طرف خود کشید اون روی سگ منو باال نیار صمیم صدای گریان صمیم که می گفت دستموشکستی ولم کن 

تا سالن پائین به گوش رسید و لبخندی روی لبهای زیبا نشاند . راد صمیم را روی تخت نشاند و در حالی که به 

شمان پر از اشک او خیره شده بود گفت دیگه نمی خوام چیزی بشنوم راد در اتاق صمیم را بست و از باالی پله ها چ

به زیبا که لبخند پیروزی به لب به او نگاه می کرد گفت وسائلت را جمع کن و قبل از اینکه در اتاق را ببندد به فاطمه 

با بهت به زیبا نگاه می کرد گفت چشم اقا.چند ساعت بعد زیبا سینی گفت ناهار صمیم رو ببر تو اتاق فاطمه که هنوز 

به دست وارد آشپزخانه شد و به فاطمه گفت دست شما درد نکنه واقعا باقالی پلوی خوش مزده ای بود فاطمه بدون 

برای اینکه به صورت زیبا نگاه کند همین طور که به شدت یه سیب زمینی را از وسط دو نصف کرد گفت من دارم 

صمیم خانم سیب زمینی سرخ می کنم ناهار که نخوردند از گریه خواب رفتند. زیبا نگاهی به راه پله ها انداخت و 

پرسید راد کجاست؟ فاطمه با عصبانیت گفت اقا هم تو اتاق خودشون هستند اقا هم ناهار نخوردند . مگه صمیم و راد 

راخانم مگه می شه یکی نباشه ولی زیبا پوزخندی زد ولی چی؟ اتاق شون یکی نیست؟ فاطمه با من و من گفت چرا چ

اقا نکه زیاد کار دارند برای همین زیبا بدون اینکه منتظر دنباله حرف فاطمه بماند از پله ها باال رفت و در اتاق صمیم 

ر بزنی زیبا لبخند را باز کرد صمیم با صدای در چشمانش را باز کرد و با تعجب به زیبا نگاه کرد و گفت نشنیدم که د

زد و گفت در نزدم عزیزم صمیم روی تخت نشست یکی دیگه رو هم می شناسم که دقیقا به اندازه تو وقیحانه از این 

کلمه عزیزم استفاده می کرد زیبا بی توجه به صمیم در اتاق قدم می زد و به همه چیز سرک می کشید کنار کاناپه 

گاه صمیم دوخته بود به بالش که روی کاناپه بود دست کشید اخ ببین چی پیدا ایستاد و در حالی که چشمانش را به ن

کردم زیبا تارموی راد را مقابل صورت صمیم گرفت و با لبخند گفت نکنه راد خوابیدن روی کاناپه رو به کنار توبودن 

مه در را باز کرد و با ترجیح می ده ؟ می دونی چیه عزیزم؟ نگاهت که می کنم بهش حق می دم . در همین لحظه فاط

ژست یک بادیگارد گفت اگه همین االن از این اتاق بیرون نرید اقارو خبر می کنم زیبا قبل از اینکه از اتاق بیرون 

برود در چشم های صمیم زل زد و گفت ولی من خاطرات به یاد ماندنی با راد روی همین تخت داشتم حیف شد که 

وی دهانش گذاشت خاک عالم به سرم حتی ده دقیقه بعد از اینکه زیبا رفته بود تو تجربه نکردی فاطمه دستش را جل

نگاه صمیم روی در خشک شده بود .زیبا داخل راهرو راه افتاد و از فاطمه پرسید اتاق راد کجاست؟ فاطمه با 

زیبا چنان صورتش را عصبانیت گفت شما بفرمائید تو سالن من اصال بپرسم ببینم اقا می خوان با شما حرف بزنن یا نه 

نزدیک فاطمه برد که فاطمه با ترس عقب کشید ببین دهاتی گنده تر از تو نتونستن با من در بیفتن اون روی منو باال 

نیار . در همین لحظه راد از اتاق بیرون امد و رو به فاطمه گفت مگه به خانم نگفتی باید توی سالن بمونن؟ فاطمه که 
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ت ای بابا آقا خانم کم مونده منو درسته قورت بدهند من چه بگم؟ زیبا با مظلومیت پشت راد سنگر می گرفت گف

سرش را خم کرد و گفت راد خواهش می کنم فقط پنج دقیقه حرف بزنیم راد بدون اینکه به زیبا نگاه کند از مقابلش 

را به او می چسباند گفت رد شد من می رم اسب سواری زیبا دستش را دور بازوی راد انداخت و در حالی که خودش 

منم بیام؟ راد بازویش را به شدت از دست زیبا بیرون کشید و رو به فاطمه گفت به احمد بگو دوتا اسب حاضر کنه 

فاطمه با تعجب گفت چشم اقا زیبا با صدای بلند به طوری که صمیم بشنود در راهرو دست زد اخ جون با هم می ریم 

ر ورودی صمیم از تخت پائین امد فاطمه با نگرانی گفت خانم قربانتان بروم کاری اسب سواری .با صدای بسته شدن د

نکنیدکه پشیمانی به بار بیاورد الهی من دور قدتان بگردم. صمیم بی توجه به فاطمه از اتاق بیرون رفت و رو به روی 

ائل شخصی اقا اونجاست بیاید در اتاق راد ایستاد این در چه طوری باز می شه فاطمه ؟ خانم کلیدش دست اقاست وس

بر گردید من چای دارچینی درست کنم برایتان ؟ صمیم با عصبانیت در را تکان داد این لعنتی رو برای چی قفل می 

کنه ؟ خانم تورو خدا این طوری نکنید به خاطر ما قفل می کنه خانم از شما که پنهانی نداره صمیم با عصبانیت به 

وقتی بازش کردم معلوم می شه پنهانی داره یا نداره منو خر فرض کردن جفت شون سمت اتاق خود رفت و گفت 

دارن به ریش من می خندن فکر کرده من انقدر احمقم که دوست دخترش رو بیاره تو این خونه نگه دارم منم صدام 

یست من چه خاکی در نیاد فاطمه که دنبال صمیم می دوید با صدای بلند گفت ای خاک بر سرم احمد هم که خونه ن

به سرم بریزم؟ خانم به خدا این طور نیست دروغ می گفت این دختره پتیاره اقا هرموقع اینجا بود ما هم بودیم من 

این دختره رو اول باره که می بینم صمیم به اطراف اتاق نگاه کرد یه چیزی مثل کنده درخت اینجا نداریم فاطمه ؟ یه 

د خانم دور قدتان بگردم نکنید این کارهارو بغض صمیم ترکید هیچ وقت نمی چیزی که باهاش بشه به در ضربه ز

بخشمش فاطمه جلوی چشم من دختره رو برد بیروندر همین لحظه راد و زیبا از خانه دور و دورتر می شدند و صدای 

که ته دلت یه  زیبا حتی برای لحظه ای قطع نمی شد می دونی چیه ؟ هر موقع با من بد حرف می زدی من می دونستم

چیز دیگه است هیچ وقت اون حرف هات رو باور نکردم هر موقع که به چشم های من نگاه می کردی من عشق رو 

توی نگاهت می دیدم همین چند وقت پیش داشتم به بیتا می گفتم گفتم هیچ چیز تو این دنیا باعث نمی شه من باور 

نی چیه عزیزم راستش من به این راحتی از چیزی که می خوام کنم که راد منو دوست نداره غیر از اون هم می دو

دست بر نمی دارم چه یه لباس شب باشه چه یه مرد باالخره به دستش می ارم. از اولش هم می دونستم که این 

ازدواج از روی عالقه نبوده اخه چه طور ممکنه تو اون موجود زردمبوی لوس رو به دختری مثل من ترجیح بدی ؟ راد 

ای اولین بار به زیبا نگاه کرد نگاهی که باعث شد زیبا خنده اش را جمع کند و با صدایی پائین بگوید خیله خوب بر

اگه دوست نداری دیگه در مورد زنت باهات حرف نمی زنم راستش رو بخوای زیاد برای من اهمیتی نداره که متاهل 

ن مطمئنم توهم با مروز زمان متوجه می شی که با ازدواج با باشی یا مجرد همین که بتونم با تو باشم برای من کافیه م

اون دختر اشتباه بزرگی رو مرتکب شدی می دونی؟ یه چیزی رو خیلی وقت بود می خواستم بهت بگم راد به سرعت 

اسب افزود و از زیبا فاصله گرفت.در همین لحظه صمیم برای اینکه بهتر ببیند اشک هایش را پاک کرد و از در 

ه گرفت اسلحه را مسلح کرد نشانه را روی قفل در تنظیم کرد و ماشه را کشید فاطمه دست هایش را روی فاصل

سرش گذاشت و یه متر به عقب پرید یا امام زمان خودت کمک کن با باز شدن در صمیم به داخل اتاق رفت و با 

ر اقا بفهمند صمیم کشوهای میز کوچکی عصبانیت به اطراف نگاه کرد فاطمه با وحشت دم در ایستاد خانم به خدا اگ

را کنار تخت بو بیرون کشید و ان را روی زمین خالی کرد و محتویات ان را به دنبال شی مشکوکی به اطراف پرت 

کرد فاطمه در حالی از ترس می لرزید گفت خانم تو رو خدا یه جوری پرت کنید که بعدا بشه جمعش کرد شما نمی 
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می شه صمیم به زیر تخت نگاهی انداخت و چون انجا را خالی دید در کمد دیواری را باز کرد  دونید به خدا خون به پا

و لباس های راد را روی تخت انداخت ای وای خانم چی کار می کنید؟ صمیم بدون اینکه جوابی بدهید یک کت سیاه 

بی فایده است گفت خانم من رنگ را برعکس تکان داد و بعد ان را روی تخت انداخت فاطمه که دید هشدارهایش 

می ترسم اینجا واستم اقا می ایند دلشان نمی اید که به شما چیزی بگویند کاسه کوزه ها سر فاطمه بدبخت می شکند 

من رفتم. صمیم بی توجه به فاطمه همچنان لباس های راد را از اویزهایشان بیرون می کشید که ناگهان متوجه مقوای 

س تقریبا بزرگی بود صمیم عکس را برداشت فاطمه هم که نمی توانست از پشت عکسی روی زمین شد عک

کنجکاویش بگذرد قدم به درون اتاق گذاشت و در حالی که سعی می کرد چندان از در دور نشود به سمت عکس 

 گردن کشید چی پیدا کردید خانم ؟ عکسی قدیمی از یک زن جوان و بسیار زیبا بود زن موهای بلند زیتونی رنگی

داشت و لباس بی استین زیبائی پوشیده بود تا انجا که از منظره های پشت عکس به نظر می رسید عکس در بالکن 

منزل شخصی گرفته شده بود صمیم به چشمان محزون و ابی رنگش دست کشید فاطمه گفت خانم خب خداروشکر 

چشم بر نمی داشت پرسید این عکس کیه که اصال شبیه زیبا خانم نیستند بیاید بریم. صمیم در حالی که از عکس 

فاطمه خانم؟ نمی دونم به خدا خانم عکس قدیمیه ژاله خانم جوان بود از این لباس ها می پوشید ای وای خانم نکنه 

اقا از اون موقع دوست دختر داشت؟ صیمیم کت هایی را که روی تخت بود دوباره وارسی کرد از جیب کدوم افتاد 

دردست گرفت و با ژست کاراگاهی که مطلب مهمی را کشف کرده است گفت پس بگو اقا چرا این ؟ فاطمه عکس را 

این همه ناز شمارا می کشند چشم ابی دوست دارند اها ببین عکس دختر چشم ابی رو گذاشتند توی جیب شون هی 

ک به یک نگاه می همه اش نگاه می کنند ای ای ای ای دل غافل صمیم همین طور که با عصبانیت جیب کت ها را ی

کرد گفت اقا فعال با زیبا خانم رفتن اسب سواری وقت ندارن ناز منو بکشند .عیب نداره خانم روزهای خدا که تموم 

نشده بر می گردند و ناز شمارو هم می کشند شما به همین هم شکر کنید به خدااگر بدانید با اون ساناز خانم... صمیم 

پیدا کرد که در ان بسته بود بی تردید کناره پاکت را پاره کرد و در همان جا روی در جیب یکی از کت ها پاکتی را 

لباس هایی که روی زمین ریخته بود نشست .زیبا باالخره وقفه ای در حرف زدنش ایجاد کرد و نگاهی به اطراف 

رفت می تونی بیای  انداخت کجا داریم می ریم؟ خیلی از خونه دور نشدیم؟ راد از اسب پیاده شد و به سمت زیبا

پائین؟ زیبا با لبخند از اسب پائین امد اره عزیزم جای خوبی برای قدم زدنه ...رراد مقداری اسکناس کف دست زیبا 

گذاشت . زیبا با تعجب به دستش نگاه کرد اینا دیگه چیه ؟ راد سوار اسب شد و دهانه اسب دیگر را گرفت برو از 

برگشتنت هم کمک بخواه. زیبا فریاد زد راد نمی تونی منو اینجوری اینجا ول همون کسی که کمکت کرد بیای برای 

کنی راد فریاد زد زیبا این اخرین باری باشه که می بینمت از این به بعد اگه بدونی جایی من هستم حق نداری بیای 

ودنت رو کردم اگه روشنه ؟ وگرنه خودت می دونی که چه بالئی سرت می ارم االن هم رعایت زن بودن و مهمون ب

یک بار دیگه سرراه من سبز شی یه کاری می کنم که از اون به بعد خودت از من فرار کنی زیبا با گریه گفت مگه من 

چی کار کردم ؟ چرا با من اینطوری می کنی؟ دیگه غلطی موند که تو نکرده باشی؟ راد این را گفت و دهانه اسب را 

ارم چرا با من این کارو می کنی؟ من هر کاری کردم به خاطر تو بود به خاطر چرخاند زیبا گریست راد من دوستت د

این بود که تورو به دست بیارم اما راد بی توجه به زیبا به سمت ویال حرکت کرد . صدای زیبا همچنان در دشت می 

ط می پیچید راد خواهش می کنم نرو.چشمان صمیم با دیدن دستخط پدرش بی قرار و مبهوت از روی خطو

گذشتند:نسیم رو به همون شکلی که اولین بار دیدم مثل یک تصویر زنده به یاد دارم انگار اون صحنه توی ذهنم 

 22حک شده چنان عمیق که بعد از سالهای سال همچنان زنده است اواسط دهه پر تالطم شصت بود بهار زیبای سال 
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اختم شون حرف می زد دوتا کتاب تو دستش بود که حتی نسیم توی راهرو ایستاده بود بایکی از اساتیدی که می شن

این رو هم به یاد دارم جلد یکیش قرمز رنگ بود موهای نسیم مثل نسیم بهاری لطیف و ازاد پشت سرش تاب می 

خورد و چشم هاش چشم هاش مثل یه اسمان بی کران ابی بود با خودم گفتم این دختر اسمش باید سما باشه نسیم 

نبود اما استاد بین صحبت های نیم نگاهی به من انداخت و گهگاه لبخندی روی لب هاش می نشست  اصال متوجه من

شاید اگه خودم هم نگاه خودم رو تو اون لحظه می دیدم خنده ام می گرفت . اما اون لحظه شیرین ترین لحظه 

صدازد و ماروبه هم معرفی کرد زندگی من بود و اون دختر اسمان ابی زندگی من بود بعد از چند لحظه استاد منو 

اولین نگاهش رو توی جشم هام هیچ وقت فراموش نمی کنم لبخند زد و گفت خیلی خوشوقتم و بعد خیلی ساده 

خداحافظی کرد و رفت . رفت و خواب و خوراک من هم باهاش رفت بعد از اون زیاد همدیگه رو می دیدیم اما انگار 

که قلب من رو می گذاخت نمی دید به شدت ایده الیست بود و جز ارمان هایی  ای دختر حتی بارقه هایی از اتشی رو

که برای فرداهای این جامعه داشت به چیز دیگه ای فکر نمی کرد هر بار که اتفاقی همدیگه رو توی راهرو یا محوطه 

ان ها را به یاد  دانشگاه می دیدم کتاب جدیدی دستش بود که شاید به نظرت مضحک بیاد اما من رنگ جلدهای همه

دارم . چند کلمه ای با من درباره این مسئله حرف می زد و همیشه کاری داشت که باید به ان می رسید در یک لحظه 

از مقابل چشمانم محو می شد من نسبت به مسائل سیاسی بی اطالع نبودم اما همیشه در مقابل او جواب های احمقانه 

م را هم فراموش می کردم دیگر کسی در دانشگاه باقی نمانده بود که از عشق ای می دادم در واقع تقریبا اسم خود

من به نسیم بی خبر باشد جز خود نسیم نمی توانستم به او اظهار عالقه کنم دهانم قفل می شد می ترسیدم همین 

و غربت به او امکان چند لحظه دیدن او را هم از دست بدهم من از درد عشق او شاعر شدم تمام دردم تمام بغضم 

جنین نزدیک و از او چنین دور بودن را در کلمات می ریختم و کمی تسکین می یافتم.فکر می کردم هرروز هر لحظه 

به مرگ نزدیک تر می شوم اما نمی دانستم که ان روزها بهترین روزهای زندگی من بودند این را حاال می فهمم حاال 

دوستش داشته باشم. بعد از مدتی چای مادرم به خانه دعا نویس ها و  که حتی در قلب خود به خودم اجازه نمی دم

رمال ها باز شد در اینه ها خودم را به زحمت می شناختم نسیم چنان دست نیافتنی و چنان عزیز بود که این درد 

اگر هرروز و هرلحظه مرا تحلیل می برد دوستان ان دوران به شوخی چند تا عکس از من گرفتند که هنوز هست 

ببینی سخت باور می کنی که عکس پدرت باشه دفتر شعرم را هم به شوخی برداشتند و دفتر در دانشگاه دست به 

دست گشت اغلب می خندیدند و مسخره می کردند ان هایی که درد کشیده بودند و زبان مرا می فهمیدند گاه 

برداشتم و همچنان به راز و نیاز با کلماتی که شعرهایم را تحسین می کردند هیچ کدام برایم مهم نبود دفتر جدیدی 

از درونم جاری می شد ادامه دادم یادم هست بعضی از دوستانی که فعالیتهای سیاسی داشتند از من کناره گرفتند و 

طردم کردند به نظرشان برای چیزی بی ارزش زندگی خود را تباه می کردم برای من مهم نبود کاش یک روز بفهمی 

ویم چه معنی ای دارد هیچ چیز هیچ کس برای من مهم نبود چه قدر ازاد از همه کس چه قدر حین اینکه می گ

بیچارگی خوشبخت بودم و حتی اکنون پس از سال ها که خود را به اسارت هزار و یک چیز فروخته ام به یاد آوردن 

کتابخانه دانشگاه تا کالس های  ان لحظه ها برایم بسیار لذت بخش است یک روز مثل همیشه از مسیر همیشگیش از

فنی رد میشد ایستاد به من سالم کرد کتابی با جلد سبزرنگ در دستش بود از من پرسید این دفتر توئه ایرج؟ اولین 

بار بود که اسم خود را از دهان او می شنیدم. در یک لحظه گویی قلبم به اندازه تمام هستی وسعت گرفت و بهشتی 

ید و شعف این بود دخترم خوشبختی واقعی از صمیم قلب ارزو می کنم که روزی طعم ان را بی پایان در قلبم روئ

بچشی چنین حسی است .دقیق تر نگاه کردم دفتر شعرم بود بدون اینکه خجالت بکشم گفتم بله مال منه به 
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شده بود به یک بار  چشمهایم نگاه کرد و معصومانه گفت می گن اینو برای من نوشتی . چیزی که ماهها برزبانم قفل

شنیدن اسمم از دهان او بی اراده بر زبانم جاری شد خیلی ساده کفتم بله نسیم من عاشق تو هستم. نسیم لبخند زد 

لبخندش را در ان افتاب زیبای زمستانی به یاد دارم. چنان به یاد دارم که گویی هم اکنون در مقابلم حاضر است 

ش را لمس خواهم کرد .اما بعد از اینکه رفت گویی حباب ارزوها همان طور گویی اگر دست دراز کنم صورت زیبای

که در یک لحظه در مقابل چشمانم جان گرفته بود در یک لحظه هم نابود شد . دیوانه وار در حیاط دانشگاه راه می 

ر محوطه دانشگاه رفتم ان لبخند چه معنی می داد؟ لبخند تمسخر بود؟ لبخند بی تفاوتی بود؟ نمی دانم چه مدتی د

دور خودم چرخیدم تا اینکه نسیم را دوباره در مقابل خودم دیدم ایرج فکر نمی کنی چیزی را فراموش کردی؟ می 

خواستم بگویم چرا تقریبا همه چیز را فراموش کرده ام نسیم با لبخند مهربانی گفت تو االن باید منو برای شام 

شتند و ابرهای امید و خوشبختی جای ان را گرفت با دستپاچگی گفتم باشه دعوت کنی گویی زمین را از زیر پایم بردا

دعوت دعوت کردم. نسیم با مهربانی گفت ریش هات رو بزن ایرج موهات رو هم شونه کن فکر نکنم این طوری تو 

کن و بعد رستوران راهت بدن فقط سر تکان دادم نسیم گفت پس برو خونه یه کم از شباهتت به اجداد اولیه مون کم 

برگرد ساعت شش و نیم منو از دانشگاه بردار باشه؟ باز هم فقط سر تکان دادم نسیم گفت خب االن باید خداحافظی 

کنی و بری . بدون اینکه به یاد داشته باشم خداحافظی کنم رفتم از اینکه این ها را برای تو می نویسم گاه خجالت 

می توانی پدرت این مرد پا به سن گذاشته و خاموش را با چنین زده ام و گاه احساس غرور می کنم نمی دانم 

رفتارهای کودکانه ای تصور کنی یانه اما سال های بس دور همه اینها واقعیت های ساده ای بودند.به آرایشگاه و از 

گویی غریبه انجا به خانه رفتم بهترین کت و شلوارم را پوشیدم و وقتی سراغ کراوات محبوبم را گرفتم پدر و مادرم 

ای را در اتاق من دیده باشند مبهوت و ترسیده در چهارچوب در ایستادند و بدون اینکه جوابی بدهند به من نگاه 

کردند کراوات محبوبم سیاه رنگ بود و طرح های بسیار ظریف سفید رنگی داشت ابریشم خالص بود و تقریبا 

ن مردها می بینی حاال و پس از سالها چه قدر همه این جزئیات پهنایش سه برابر کراوات هایی بود که تو حاال در گرد

 بی اهمیت دوست داشتنی و مهم اند اما باید سریع بگذرم و تورا همراه خودم به فرجام این روزهای شیرین برسانم

 

با هم وقتی درب ماشین را برای نسیم باز می کردم به ساعتم نگاه کردم ان روز ما پنج ساعت و سی و دو دقیقه 

بودیم و این کافی بود برای اینکه نسیم به من بگوید که چند ماه است دفتر من به دست او رسیده و در این چند ماه 

او به اندازه چند سال مرا شناخته است جرات کردم نظرش را در مورد خودم بپرسم و با صداقت گفت احساس خیلی 

تم من خیلی از نگاهی که تو نسبت به زندگی داری تحت تاثیر خوبی نسبت به تو دارم و برای همین االن اینجا هس

 بودیم نشسته اتوبوس ایستگاه در وقتی بعد روز هفت و ماه پنج گفت قرار گرفتم می پرسی نگفت که دوستم دارد؟

دست  از کنم کار دانشگاه هزینه تامین برای بودم مجبور و بود گرفته من از را اتومبیل پدرم بودم اتوبوس منتظر و

فروش بستنی یخی خریدم من برای اینکه مانعی در مقابل نگاه مردانی که از کنارمان می گذشتند به وجود بیاورم رو 

به روی نسیم ایستادم نسیم نگاهم کرد و مثل همیشه بی مقدمه پرسید با پدرت به خاطر من مشکل پیدا 

روزهای دیگری بود چند معنی و غیر  روزها ان بزنم حرف ساده و رک خودش مثل بودم کرده عادت کردی؟

مستقیم حرف زدن را نمی دانستم و نمی خواستم گفتم در واقع با مادرم مشکل پیدا کردم مادرم هم پدرم رو 

تحریک کرد که امکاناتی رو که در اختیارم گذاشته ازم بگیره نسیم خیلی ساده پرسید مادرت که فقط یک بار منو 

تنیم رو گاز زدم من که از کار شما زن ها سر درنیاوردم . اصال چی شد که بحث کردین؟ دیده چرا منو نمی خواد ؟ بس
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 شوکه اینکه بدون نسیم کنم ازدواج تو با خوام می گفتم روز اون فقط نه مگه در مورد من زیاد باهاش حرف می زنی؟

کنی؟ اره توچی اره مثل  ازدواج بامن حاضری بازم نیست پشتت پدرت که حاال چی؟ حاال چی چی؟ حال گفت شود

برق گرفته ها نگاهش کردم بلند شد و گفت چرا اینجوری نگاهم می کنی؟ خب دوستت دارم بستنی از دستم افتاد 

داشتن نسیم عشق نسیم رویای غیر ممکن من واقعیت داشت.ان روزها برای این سوال که چرا مادرم تا این حد با 

شتم برایم اهمیتی نداشت وقتی کنار نسیم بودم دیگر هیچ چیز در این جهان ازدواج من و نسیم مخالف بود جوابی ندا

برای من اهمیتی نداشت اما امروز که ورای غبارهای زرد زمان به ان روزها نگاه می کنم می بینم مخالفت مادرم هیچ 

د من با دختری ازدواج دلیلی نداشت جز اینکه می دید و می دانست که من نسیم را دیوانه وار دوست دارم. حاضر نبو

کنم که تا این حد دوستش داشتم می خواست همان طور که در تمام زندگی شان پدرم را کنترل کرده بود من را هم 

برای همیشه زیر نفوذ خود نگه دارد از این جهت بود که دختری را که هرگز دوست نداشتم و مادرم خوب می 

گی من کرد مهشید را در یک غروب تابستانی در سالن خانه دیدم دانست که هرگز دوستش نخواهم داشت وارد زند

در واقع به یاد دارم که دختری به اسم مهشید به من معرفی شد چیز زیادی یادم نیست دست دادم و خوش امد گفتم 

 و بعد به سرعت از خانه بیرون رفتم نسیم منتظرم بود برای مدتی مداوم مجبور شدم به این دختر سالم بدهم و

بگذرم کم کم می دانستم که چشمهای زشت گود رفته ای دارد و صدای خنده اش باعث می شود چیزی در کف 

دستم تیر بکشد و البته سیل اطالعاتی بود که مادرم هر وقت که فرصت می یافت در مورد مهشید به گوش من می 

و رو نبود و اینکه دختر قانعی بود و رساند. مهم ترین خصوصیتش این بود که از این دانشگاه رفته های بی چشم 

اینکه بسیار با مادرم مهربان بود اینکه به هر حال مهرش به دل مادرم نشسته بود من حتی نمی شنیدم کراوات سیاهم 

را که طرح های ظریف و سفید داشت بستم و با پول ناهار یک هفته ام دسته گل بزرگی خریدم و یک شب تنها و با 

ستگاری نسیم رفتم پدرش حتی روزنامه را از جلوی صورتش کنار نزد حتی چندین بار یاداوری مادر پای پیاده به خوا

نسیم که ایشون پسر اقای مهرزاده هستند هم فایده ای نداشت شاید هم حق با او بود پسر مهرزاده بدون مهرزاده 

ند مرا بدرقه کرد و گفت تواالن باید خواستگاری امده بود بدون ماشین مهرزاده و بدون پول مهرزاده نسیم با لبخ

بگی که فردا میری وقت محضر می گری در حالی که هضم کردن این همه فداکاری و جسارت او برایم مشکل بود 

 تامن ولی بکنم رو فکرهام باید دیگه های خانم عروس همه مثل منم خب نه پرسیدم واقعا تصمیمت رو گرفتی؟

اصله برو محضر وقت بگیر که تاوقتی فکرم تموم شد بریم عقد کنیم. نسیم زندگی ف این تو توهم کنم می رو فکرهام

راحتی در انتظار ما نیست. از تو یه زندگی راحت نمی خوام ایرج از تو یه زندگی پر عشق می خوام من نمی دانستم 

در چشمانم برق می زد چه باید بگویم که نسیم گفت االن باید بگی تمام سعی ام رو می کنم در حالی که اشک شوق 

گفتم تمام سعی ام رو می کنم عزیزم.در واقع هم نسیم و هم پدرش تصمیم خود را گرفته بودند پدرش می خواست 

به هر قیمتی شده اورا به ازدواج با مرد ثروتمندی از خانواده ای سرشناس مجبور کند و نسیم می خواست به هر 

یک احتمال ساده که ممکن است نسیم سرسختیش را از پدرش به ارث قیمتی شده به این ازدواج تن در ندهد با 

برده باشد به راحتی می شد حدس زد راضی کردن پدرش به ازدواج ما غیر ممکن است براهمین بیش از این اصرار 

نکردیم من وقت محضر گرفتم و شروع کردم برای دوهفته بعد روز شماری کردن یه هفته بعد اتاق کرایه ای داخل 

ک خانه مستاجری پیدا کردم و وسائل شخصیم را داخل ساک کوچکی جمع کردم وقتی از پله ها پائین می امدم پدر ی

سرش را بلند کرد و نگاهی به ساکم انداخت می دانستم که قلبا مخالفتی با ازدواج من ندارد و می دانستم که حتی 

فشارهای مادرم مقاومت کند بوسیدمش و به او گفتم می اگر در این لحظه موافقت کند سرانجام نمی تواند در مقابل 
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خواهم زندگیم را خودم به دست بیاورم مرا بوسید و گفت فراموش نکن که در این خونه همیشه به روی تو بازه با 

مادر به سردی خداحافظی کردیم هرچند که می گریست.یک هفته بعد کراواتی را که دوست داشتم روی یقه ام گره 

عطری را که نسیم هدیه کرده بود به صورتم می زدم صبح زیبای یکشنبه بود و من به همه همسایه ها گفتم  می زدم و

که می خواهم به ان خانه عروس بیاورم پیرزن مهربانی به من قول داد که برای ما اسفند دود می کند و من که از 

تصور اینکه تا یک ساعت دیگر نسیم را در لباس خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم از پله ها تقریبا پرواز کردم 

عروس خواهم دید مرا مست می کرد تصوری که هرگز به حقیقت نپیوست.اولین فکری که به ذهنم رسید این بود 

که مادرم دروغ گفته است اما چشم های دوستم فرهاد سرخ بود و با بغض به من گفت که باید همراه او بروم از 

بود و هربار بادیدن من به شدت چادرش را کیپ می کرد خواستم که با خانه نسیم تماس  دختری که در ان خانه

بگیرد که بعدها از پشت چادری که ان را مثل پرده مقابل صورتش گرفته بود به من گرفته ولی نسیم بیرون رفته بود 

اند روی زندگی انسان ها تاثیر ان روزها موبایل نبود وتو نمی دانی چه قدر بودن یا نبودن یک وسیله ساده می تو

بگذارد نسیم ساعت ها با لباس عروس منتظر من ماند و من با کراواتی که دوستش داشتم و ان را خوش یمن می 

دانستم پدرم را قبر کردم ان روز برمزار پدرم بسیار گریستم برای مرگ پدرم یا برای شومی سسرنوشتی که در 

مهشید را در کنار مادرم دیدم و احساس کردم چه قدر از هردوی ان ها متنفرم  انتظارم بود نمی دانم به یاد دارم

نفرتی که در طول سال ها هرگز از قلب من پاک نشد.نسیم با مهربانی به من تسلیت گفت . گفت که به هیچ وجه دل 

ی می بخشید گفت شکسته نیست و می دانسته که حتما اتفاقی افتاده است نسیم با لبخندی مهربان که به من زندگ

فقط می ترسیدم اتفاقی برای خودت افتاده باشه خیلی نگران بودم با صدایی گرفته گفتم باید دوباره وت محضر 

بگیرم . دیگره نمی شه باید به احترام پدرت حداقل چندماه صبر کنیم . این دیگه نمی شه در قلبم طنین انداخت 

نسیم را از دست دادم هرچند که او این عبارت با به ان معنا به  احساس کردم دیگر برای همیشه فرصت ازدواج با

 بود گرفته ریش ته را ان که باری اولین مانند دوباره که صورتم به نسیم. شد می فشرده درد از قلبم کارنبرده بود.

بر می ص دیگه مدت یه و گردم می بر من نشده موضوع متوجه توخونه کس هیچ ایرج نباش ناراحت گفت کرد نگاه

کنیم نترس هیچ نیرویی تو دنیا نمی تونه منو مجبور به ازدواج با اون عضو کارکشته مجاهدین خلق کنه. با تعجب 

 و انداخت باال ای شانه تفاوتی بی با نسیم پرسیدم مجاهدین خلق؟ اون خواستگارت از گرایش سیاسی تو خبر نداره؟

ها هم ممکنه گرایش سیاسی داشته باشن . هووووم پس از خطر  زن که نمیدونه هنوز خواستگارم این ظاهرا خندید

بزرگی غافله .خندیدیم و به دستان جوان مان که می خواستیم با ان ها زندگی مان را بسازیم نگاه کردیم. ان دست 

وانستم ها با دستان پیر و شکسته ای که این نامه را برای تو می نویسند بسیار فرق دارند.بعد از مرگ پدرم من می ت

سهم ارث خود را بگیرم و این مسئله که من و نسیم در کنار هم و در رفاه زندگی خواهیم کرد باعث شده بود مادرم 

از خشم به خود بپیچد می دانست که تا چند ماه دیگر ما ازدواج خواهیم کرد و می دانست که در این مورد کاری از 

ی از ان روزهای بیشماری بود که مادرم مهشید را به خانه دستش ساخته نیست یامن این طور فکر می کردم یک

دعوت می کرد ایمان در ان روزها جوانی هجده ساله بود که خود را برای ازمون کنکور اماده می کرد از خدمتکار 

خواسته بود تا غذایش را به اتاقش ببرد من هم همین کار را کردم احساس می کردم دیگر هیچ محبتی نسبت به 

ندارم نفرتی که از نسیم داشت و مشکالتی که برای ما به وجود اورده بود تاثیری عمیق و محو نشدنی در من  مادرم

داشت نیم ساعت تحمل کردن مهشید و مادرم پشت یک میز بریام مشکل بود غافل از اینکه یک عمر مجبور به 

ه مشغول خواندن کتابی بودم همین طور که تحمل کردن انها خواهم بود خدمتکار غذارا در سینی برایم اورد و من ک
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چشمم روی سطور کتاب حرکت می کرد غذا را خوردم و مدتی بعد احساس کردم چشم هام خسته شدند و خوابیدم 

صبح روز بعد اولین صبحی بود که من چشمانم را به صورت مهشید می گشودم کلمه به کلمه انچه را که گفتم و گفت 

ی صورت مهشید به خوبی به یاد دارم با صدای فریادهای من ایمان و مادرم به سالن خانه و سایه زرشکی پرده را رو

دویدند و مادرم مهشید را که با وحشت می گریست از من دور کرد ودست من به جای صورت مهشید روی شیشه 

تیب دهنده این تله بوفه سالن فرود امد و خون روی صورت مادرم پاشید با یک نگاه به چهره مادرم فهمیدم او تر

بوده است .خدمتکار خون ها را شست و خورده شیشه ها را از سالن جمع کرد و همین طور شیشه های خالی مشروب 

را که مهشید بین خواب و بیداری به من خورانده بود .نسیم به پانسمان دستم دست کشید و پرسید تو خونه خیلی 

طرف پدرش در فشار است نمی خواستم اورا بیشتر از این نگران مشکل داری؟ می دانستم که خودهم به شدت از 

کنم گفتم نه این اتفاقی بوده به نسیم دروغ گفتم و این شروع تمام دروغ هایی بزرگ و کوچکی بود که عشق مقدس 

از این مان را با ان ها الوده کردم.مهشید به کمک مادرم ادرس خانه نسیم را شناخته بود و من برای اینکه نسیم را 

ماجرا دور نگه دارم طی دوماه صد و هفتاد هزار تومن باج به مهشید دادم که کمی بعد از ازدواج مان با ان خانه 

کوچکی در مرکز شهر خرید اکنون که از ورای سال ها به ان روزها نگاه می کنم می اندیشم که شاید ضعف نشان 

د در مقابل مهشید ضعف نشان نمی دادم شاید اگر می دادم و همین مسبب بدبختی من شد. شاید اگر تا این ح

توانستم کمی بی رحمتر باشم شاید اگر اورا به ریختن ابرویش تهدید می کردم همه چیز را به این سادگی نمی باختم 

با  اما همه این ها در ان روز به چشم من بسیار بی رحمانه و ناجوانمردانه بود می اندیشیدم که او دختر احمقی است که

وعده وعیدهای مادرم دست به این کارزده است . اگر می دانستم که او سالهای سال با زندگی من چه خواهد کرد اگر 

می دانستم که او با چنان بی رحمی با عزیزان من رفتار خواهد کرد کاش می دانستم و همه چیز به گونه ای دیگر رقم 

می نشست و شروع می کرد به گریه کردن من خودم را در اتاق  می خورد.مهشید می امد در سالن خانه کنار مادرم

حبس می کردم بعد از مدتی به ناچار بیرون می امدم و اورا به زور از خانه بیرون می کشیدم و با ماشین به در خانه 

ر من اوردی شان می رساندم و برای اینکه از ماشین پیاده شود پاکی را به او می دادم هر بار می گفت بالئی رو که س

با ده برابر این هم نمی توانی جبران کنی و اینکه این چیزی نیست که با پول جبران بشه و هربار پاکت را می گرفت 

و با گریه می رفت.صبح زیبای بهاری بود و من و نسیم برنامه ریزی کرده بودیم که تمام ان رو را باهم باشیم ساعت 

ه ماشین منتظر نسیم بودم نسیم با لباس بی استین سفید رنگی امد که باالی یازده صبح در محل همیشگی تکیه داده ب

کمرش کمربند پارچه ای ابی رنگی داشت به یاد دارم با ربان پهنی از همان پارچه موهایش را پشت سر شجمع کرده 

ه ان عکس نگاه بود با لبخند به طرف من می امد چشمانش در افتاب زیبای بهاری می درخشید او صمیم می توانی ب

کنی بسیار زیبا بود گویی با امدنش بهار هم می امد و در قلب من ریشه می گرفت جوان بودم و قلبم از شعله عشق 

گرم می شد جوان بودم و ان روزها اکنون خسلی دور است چون رویایی شیرین و دور و دست نیافتنی است اگر این 

می کنم به این دلیل است که اخرین لحظه خوش من در زندگیم بود  لحظه را تا این حد با جزئیات برای تو تعریف

اخرین لحظه از بهار زندگیم اخرین لحظه از ان روزهایی که رنگی دیگر داشتند.مهشید و مادرم را دیدم که از تاکسی 

دگی ما را پیاده شدند و به سمت ما امدند تعقیبم کرده بودند گاه تصمیم هایی که در یک لحظه می گیریم تمام زن

نابود می کنند و یا می سازند ان ها را می دیم که به طف ما می امدند و فاصله مان به حدی بود که می توانستم به 

سرعت نسیم را در اتومبیل بنشانم و از انجا دور شوم تا برگردند و دوباره تاکسی بگیرند مسلما طول می کشید و من 

ان ها را خوب می شناختم گم می شدیم بعد می توانستم بهانه ای برای و نسیم در کوچه پس کوچه های تجریش که 
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این حرکتم در مقابل نسیم بتراشم و یک بار دیگر با دروغی دیگر همه چیز به خیر بگذرد اما گویی که پاهایم به 

د از دروغ زمین چسبیده باشد ایستادم و نگاه کردم که ان ها بیایند و مانند پتکی بر سرزندگیم خراب شوند شای

گفتن خسته بودم و شاید هم می دانستم که سرانجام روزی این اتفاق خواهد افتاد و فرار را بی فایده می دیدم.مهشید 

ساکت بود و حتی کلمه ای با نسیم حرف نزد فقط چند بار زیر چشمی نگای به چشمان پراشک نسیم کرد که بی صدا 

د دوخته شده بود اما مادرم حرف زد با فریاد هم حرف زد این دختر به دهان مادرم و کلماتی که از ان خارج می ش

نامزد پسرمه دست از سر پسرم بردار دختره بی چشم و رو جنازه من رو هم لگد کنه و رد شه نمی ذارم با هم 

ت از ازدواج کنید جون تصمیم ندارم به این زودی ها بمیرم باالخره مادرم اسش را رو کرد این دختر حامله است دس

سر زندگی این ها بردار دختره بی همه چیز . نسیم به من نگاه می کرد با چشمانش به من التماس می کرد که بگویم 

دروغ است که بگویم مهشید را نمی شناسم می خواستم فریاد بزنم اگر هم حقیقت داشته باشد گناه من نبود اما زبانم 

در ذهنم حک شد لحظه ای که من عشق را در نگاه ان چشم های  قفل شده بود و ان اخرین نگاه نسیم برای همیشه

زیبا کشتم و افسوس و تحقیری تلخ برای همیشه جای ان را گرفت مهشید در گوشه ای ایستاده بود و موذیانه به 

نسیم لبخند می زد در یک لحظه کنترل خودم را از دست دادم و به او حمله ور شدم وقتی مادرم موفق شد اورا از 

ست من خالص کند از بینی اش خون می امد من مانند کسی که ناگهان بهشت بهارینش به بیابانی سوزان تبدیل د

شده بود دور خودم می چرخیدم و بهارم را جستجو می کردم نسیم رفته بود احساس کردم مهشید همچنان که چند 

می دانم شاید هم دچار توهم شده بودم برای دستمال کاغذی را مقابل بی نی اش نگه داشته بود هنوز هم می خندید.ن

اینکه بار دیگه با او حمله ور نشوم از انجا رفتم و بعد ازمدتی دویدم با تمام توانم می دویدم از چه فرار می کردم در 

جستجوی چه می دویدم نمی دانم شاید از تقدیر شومم می گریختم و در جستجوی بهار از دست رفته زندگیم می 

م را نیافتم و ان شب و شب های زیادی پس از ان را در اتاق کرایه ای گذراندم اتاقی که روزی قرار بود دویدم نسی

سراغاز زندگی شیرینمان باشد بارها و بارها تا پشت خانه نسیم رفتم و برگشتم توان روبه روشدن با او را نداشتم 

ب بیاورم.روزی که خبر ازدواج نسیم به من رسید نمی توانستم بار دیگر ان سرزنش و افسوس تلخ را در چشمانش تا

سه شنبه ای داغ از گرمای زود هنگام تهران بود یکی از دوستانم مرا در اتاق کرایه ای پیدا کرد و گفت که فکر کرده 

شاید بخواهم بدانم دوشبانه روز بعد از ان نخوابیدم و در اتاق کوچکم دور خود چرخیدم می دانستم که از ویرانه 

 اخرین برای اورا خواستم می ایا ق مان چیزی باقی نمانده است و در اندیشه دوباره به دست اوردن نسیم نبودم .عش

 خواستم نمی ببینم؟ فت می دیگری زندگی سوی به دیگر مردی دست در دست که حالی در و عروسی لباس در بار

د بیاورم که باالی کمرش پارچه ابی رنگ پهنی یا به سفیدش استین بی لباس همان با بار اخرین را او خواستم می

بسته بود لباسی که برای من پوشیده بود می خواستم اورا برای اخرین بار درروزی به یاد بیاورم که برای دیدن من 

می امد اما هیچ کس با انسان به اندازه خود او بی رحم نیست پنجشنبه شب بعد از سه روز و دوشب بی خوابی و 

را به کوچه انها رساندم و برای اینکه نیفتم به دیوار تیکه دادم مطمئن بودم که مرا در ان وضعیت گرسنگی خود 

 کف صدای بین نسیم باالخره نخواهد شناخت موها و ریش هایم بلند شده بود و لباس های پاره چرکی به تن داشتم .

امد و در یک نگاه من را شناخت بله  می بیرون خانه از دیگر مردی بازوی در دست ارکستر موسیقی و ها زدن

شناخت قبل از اینکه بنشیند نگاهم کرد و من همان سرزنش تلخ را در چشمانش دیدم که غمی سنگین بر ان سایه 

افکنده بود گویی در نگاهش فریاد می زد چرا؟ می دانستم که همراه با خودم زندگی اوراهم به باد دادم می دانستم 

مرد را دوست داشته باشد و می دانستم که هرگز نمی خواست من را دران لباس ها ببیند و که هرگز نمی تواند ان 
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هرگز نمی خواست او را در لباس سفید عروس در کنار مردی دیگر ببینم اما من یک بار دیگر با خودم و با او بسیار 

یک می شد برای همیشه در بی رحم بودم تصویر من تصویر مرد درهم شکسته ای که هر لحظه به پایان خود نزد

 چشم صفحات زندگی او نقش بست و زیبایی او در ان همه سفیدی مانند دشنه ای اخرین ضربه را به قلب ناتوانم زد .

 که دیدم شومی اتاق در را خود گشودم چشم وقتی.افتادم دیوار کنار جا همان او رفتن از بعد و رفت سیاهی هایم

یم را به صورت مهشید گشودم مرا در خیابان پیدا کرده بودند و از بین مدارکم ادرس ها چشم انجا در بار اولین برای

خانه را به دست اورده بودند مادرم می گریست نسیم را نفرین می کرد و مرتب برای من ابمیوه و خوراکی می اورد 

ت او واکنشی نشان نمی دادم دیگر هیچ چیز و هیچ جا در این دنیا برایم اهمیتی نداشت نسبت به هیچ کدام از حرکا

و روزها و هفته ها از اتاقم بیرون نمی امدم پزشک افسردگی مزمن را در من تشخیص داد که اصطالح علمی عجیبی 

داشت اهمیتی نمی دادم و به یاد نمی اورم به یاد می اورم که یه روز مهشید امد برامدگی شکمش را به یاد می اورم و 

ست و لب هایش هیچ نخندید می دانست دیگر نیازی به این هیچ کدام اینها اینکه چشم هایش هیچ نگری

 رفت می هم حرف بی طور همان داشتم دوست شد خیره من به و گذاشت شکمش روی را دستش و نشست ندارد.

د.من بده پس بچه این رو ها این همه تقاص نگذار اما باشی متنفر من از داری حق گفت برود بیرون اینکه از قبل اما

و مهشید دفتر بزرگی را امضا کردیم و به خانه ای که تو در ان بزرگ شدی پا گذاشتیم مهشید و مادرم هرروز برای 

تکمیل کردن اتاق بچه بیرون می رفتند و من ساعات طوالنی را در اتاقی که به مرور پر می شد می گذراندم گاه 

معصومی بود که می توانست دلیلی تازه برای زندگی باشد و  مسافر کوچکی را که در راه بود دوست داشتم او موجود

گاه از او متنفر بودم وجود اوبود که پایان تلخ عشق من و نسیم را رقم زده بود اما خوب می دانستم اولین بار که ان 

از او  کودک را در اغوش بگیرم اولین بار که اورا بنگرم برای همیشه او را دوست خواهم داشت و یا برای همیشه

متنفر خواهم بود هرچه بود ان اتاق از صدای مادرم و مهشید و از حضور ان ها تهی بود شاید به همین دلیل بود که 

روزها و شبهای بسیاری تبدیل به پناهگاه من شد.نوزاد را در نیمه شبی بارانی به دستم دادند من مالفه را جابه جا 

را محکم چسبید چنان محکم که انگشتهای کوچکش سفید شد پوست  کردم تا صورتش را بهتر ببینم و او انگشتم

صورتش هنوز کرکی بود و بسیار معصوم و بی پناه بود چشم هایش را به سختی باز کرد و چند بار اهسته پلک زد در 

ان لحظه فهمیدم او را برای همیشه دوست خواهم داشت بوسیدمش و اورا عزیزترین کلمه زندگیم نسیم 

درم و مهشید می دانستند که پایبندی من به ان زندگی در گرو مهری بود که به ان نوزاد بسته بودم نمی نامیدم.ما

توانستند خوشحالی خود را پنهان کنند ان ها و لبخند پیروزی شان را به تقدیر و عدل بی پایان خداوند سپردم و 

می کردم تمام سعی ام این بود که برای او  کودکم نسیمم و خواهرت را در اغوش فشردم.پس از ان برای او زندگی

زندگی خوبی بسازم به کارهای پدرم سرو سامان دادم و سعی کردم دوباره سررشته امور را به دست بگیرم برق 

شادی را در نگاه مادرم می دیدم سرانجام مرا از چنگ زنی که دوستش داشتم در اورده بود و بعد از مرگ پدرم به 

ا گماشته بود و اکنون می توانست مانند پدرم برای همیشه من را هم تحت فرمان خود داشته جای او بر سر کاره

 روی بار اولین برای وقتی داد دست از رانندگی تصادف یک در را هردوپایش او و نپائید دیری شادی این اما باشد .

یا حتی ترحم در قلب خود نمی یافتم  و محبت ای ذره کردم نگاه او به.بودم متنفر او از چقدر فهمیدم دیدمش ویلچر

ان روز فهمیدم که برای همیشه از او متنفر خواهم بود و این نفرت با هرروزی که می گذرد با هرروزی که دور از 

نسیم و بدون امید دیدن او می گذرد در قلب و خون من بیشتر ریشه خواهد دواند .سال های انقالب با طغیان ها و 

ی شمارش بر ما گذشت.من سعی کردم تا جایی که امکان داشت از بروز خسارت های جدی تالطم ها و حوادث ب
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جلوگیری کنم و همچنان کارها را تحت کنترل نگاه دارم مادرم در گوشه خانه به ویلچرش محکوم شده بود و به 

اش باقی نمانده ندرت حرف می زد حتی اثری از زنی که حاضر بود برای پیشبرد مقاصدش هر کاری بکند در چهره 

بود .و در همان روزها بود در غروب غمگین یک پائیز که نسیم در پیچ کوچه ظاهر شد و به سمت من امد گویی با 

دیدنش یک بار دیگر همه چیز در من شکست و فرو ریخت بی لبخند می امد و کودکی را در اغوش داشت رو به 

ای به زبان بیاوریم به هم نگریستیم . ان روز برق عشق و جوانی روی هم ایستادیم و مدتی بدون اینکه بتوانیم کلمه 

دیگر در چشم هایش نبود هرچند که برخالف من چشمانش اشک نمی ریخت اما من هزاران اشک در نگاه خسته و 

سنگینش دیدم.با صدایی اهسته گفت شکسته شدی ایرج تغییر کردی . به اندازه هزار سال زجر کشیدم نسیم پیر 

ر. نسیم با بغض گفت یه چیزی می خواستم ازت بپرسم ایرج چشمان اشک بارم را به چشمانش دوختم شدم پی

پرسید دوستم داشتی ایرج ؟ صدای پر بغض او که این را می پرسید در یک لحظه مرا به روزهای پرسعادت گذشته 

نسیم نسیم تو را در اغوشم پرتاب کرد در حالی که به سختی می توانستم حرف بزنم گفتم بعد از تو من مردم 

 در خبر بی که کردم نگاه تو به گذاشت و گفت پس این بچه رو مثل من دوست داشته باش ایرج اون دختر منه .

 یک بوق صدای با... نسیم اما گفتم بود شده خیس مادرت های اشک از کوچکت صورت و بودی خوابیده اغوشم

ی به عقب انداخت و گفت باید برم ایرج شوهرم داره از ایران فرار می ا مضطربانه نگاه نسیم شد نمی دیده که ماشین

کنه چاره ای ندارم جز اینکه باهاش برم اینجا زندگی هر سه ما درخطره اون مارو قربانی حزب بازی هاش کرد اگه 

نسیم تو زنده موندم برمی گردم و دخترم رو می برم مواظبش باش ایرج به هیچ کس دیگه نمی تونستم بسپارمش .

را بین اشک هایی که روی دست های کوچکت می چکید بوسید و بوئید و من را با تو تنها گذاشت . قبل از اینکه 

تصویرش در پیچ کوچه محو شود فریاد زد اگه زنده موندم برمیگردم ایرج فریاد زدم اسمش ؟ در حالی که می 

ه دیگر نمی توانست کلمات را ببیند عکس مادرش گریست فریاد زد صمیم و برای همیشه رفت .صمیم از شدت گری

را به سینه فشرد و در فراز حفره تاریک سال هایی که بی خبر از او گذشته بود با تمام وجود صدا زد مامان حفره 

تاریک زمان بی پاسخ بود و هق هق گریه صمیم مانند صدای گریه کودکی که مادرش را گم کرده است در فضای 

د.چشمان پر از اشک صمیم از روی خطوطی که دست خسته و ناامید ایرج نوشته بود می گذشت خاموش خانه پیچی

 را ای قصه هیچ حال این با.شد اغاز نسیم زیبای های چشم دیدن با بهاری صبح یک در که بود ای قصه پایان این و :

خود به اغوش روزهای دیگری می  با مارا و رود می پیش رحم بی و سرمست زمان که چرا نیست پایانی جهان این در

برد در ان غروب سنگین که کم کم خود را به تاریکی پر آشوب اسمان تهران تسلیم می کرد من تو را به اغوش 

فشردم و صدای گریه تو با گریه بی صدای من امیخت...تو را مانند جواهری به یادگار مانده از عزیزترینم به ان خانه 

بلند شد و سعی کرد تورا ببیند نشستم و تو را در اغوشم به او نشان دادم با صدای  بردم نسیم روی نوک پاهایش

کودکانه اش پرسید از بیمارستان نی نی خریدی؟ بوسیدمش اره عزیزم نسیم به صورت تو لبخند زد چه قدر 

گریه می کنی  چرا کرد پاک را هایم اشک کوچکش های دست با کوچولوئه به او گفتم ما باید بزرگش کنیم نسیم .

بابا؟ ببین تو گریه کردی نی نی هم گریه اش گرفت. نسیم صورت تو را نوازش می کرد و سعی می کرد مثل 

عروسک هایش برای تو الالیی بخواند حتی اکنون پس از سال ها وقتی مهربانی ها و دلسوزیهای مادرانه نسیم را در 

ک من را برای تو مادر کوچکی فرستاده است همان طور که مورد تو می بینم فکر می کنم شاید خداوند نسیم کوچ

برای من نشانه ای از عشق بزرگم نسیم بود .روزی تو هم از ورای غبار زرد زمان به این روزهایت خواهی نگریست 

دخترم به روز عروسیت به اولین بار و به اخرین بار که در چشمان راد نگاه کردی نمی خواهم روزی در زندگی بار 
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گینی از حسرت های بی بازگشت بر قلب کوچک و مهربانت سنگینی کند دوست ندارم خوشبختی و جوانیت را سن

ارزان از دست بدهی که اینها بعد بی بازگشتند .اگر ان مرد را دوست داری برای اینکه زندگی خوبی در کنار او 

اورا ترک کن برای پدر پیرت هیچ چیز داشته باشی تالش کن و اگر نه قبل از انکه همه جیزت را از دست بدهی 

زیباتر از این نیست که سال های بی پایان زندگیش را در کنار عکسی زنده از نسیم بگذراند . دختر عزیزم شباهت 

تو به مادرت شباهت نگاه های تو شباهت خنده هایت صدای گرم و لطیفت و چشم هایت کاش بدانی که همه این ها 

 بداری عزیز است عزیزترین من برای که را قلبت که خواهم نمی این جز تو از من صمیم چه قدر برای من عزیزند.

 انتقام این برای قلبت بگیری نشنیده همیشه برای اورا صدای توانی می نکن تصور هرگز و کن گوش او نوای به

انه تنهائی هایم با خ در من نباشد هم جسمت بگذار نیست مرد ان کنار در تو قلب اگر گرفت خواهد تو از سختی

 ایرج پدرت بدانی کلمه این الیق مرا اگر اغوش باز در انتظار توام

 

اقا چی می خورید براتون بیارم؟ راد به سمت پله ها رفت یه قهوه بیار فاطمه ممنون فاطمه خود را به جلوی راد 

هی به سمت اتاقش انداخت باز چه انداخت و با دستپاچگی گفت اقا بشینید همین جا کنار شومینه بخورید راد نگا

خبره باال؟ فاطمه در حالی که دنبال راد می رفت گفت اقا به خدا هیچی من که اصال نبودم من رفتم بیرون یه کم کار 

خورده ریز داشتم گفتم بعدا همه چیز به سر من خراب می شه . اقا به خدا من تقصیری ندارم راد با دیدن قفل در 

اخت که باعث شد فاطمه وحشت زده بگوید من رفتم اقا به من ربطی نداره تقصیر من نبود فاطمه نگاهی به فاطمه اند

این را گفت و به سرعت از پله ها پائین رفت .در با زوزه خفیفی باز شد و راد در حالی که به اشیائی که در هر طرف 

بارش را به راد دوخت و در حالی که با دست اتاق پراکنده بود نگاه می کرد و در استانه در ایستاد صمیم چشمان اشک

هایی لرزان عکسی را که در دست داشت به او نشان می داد گفت ببین راد اون مادر من بود راد دوزانو روبه روی 

صمیم نشست و صورت اورا بین دست هایش گرفت صمیم چی شده ؟ صمیم با دست های لرزان نامه پدرش را به او 

چی نوشته مادر من اون بود راد روی زمین نشست و صمیم را به طرف خود کشید اروم باش نشان داد ببین اینجا 

صمیم که تازه اغوشی برای گریستن یافته بود گذاشت تا انچه قلبش را می فشرد و به قلبش زخم می زد از چشم 

خطوط می  هایش جاری شود راد در حالی که سر صمیم را روی سینه اش نگه داشته بود چشمش را از روی

گذراند.فاطمه اهسته و با احتیاط در حالی که سرش را برای دیدن داخل اتاق راد خم کرده بود از پله ها باال رفت 

پشت در ایستاد و با صدایی نگران گفت اقا راد به اهستگی گفت بله فاطمه ؟ فاطمه وارد شد و بادیدن صمیم که در 

ببخشید اقا من می خواستم اومدم بگم شام حاضره . راد بازهم با  اغوش راد به خواب رفته بود از تعجب ایستاد

صدایی اهسته گفت همین جا می خوریم شام رو بیار باال . چشم اقا. فاطمه این را گفت و در حالی که سعی می کرد 

چه خبره باال؟ سرو صدایی ایجاد نکند از اتاق بیرون امد . چند دقیقه بعد وقتی غذا را در سینی ها می چید احمد گفت 

چراپائین نمی ان؟ فاطمه گفت چه می دانم من که از کار اینها سر درنیاوردم شب مثل این فیلمها کنار شومینه به 

صحبت و محبت و صبح می بینی با هم سر جنگ دارند حاال هم که اقا رفت تو اتاق با خانم جنگ و بحث کنه دیدم 

روی زمین روی کت و شلوارها نشسته اند اخر یکی نیست بگوید مرد صمیم خانم بغل اقا خوابش برده جفت شان هم 

مومن زن مومن تخت و مبل را ازتان گرفتند من هم بودم می نشستم خودشان که نمی خواهند اتو کنند ان همه لباس 

به  را اتاق اقا هم که به هیچ میدان جنگ را دیدی انجا را دیدی صمیم خانم خون جلوی چشم هایش را گرفته بود

زمین و زمان تیراندازی کرد .فاطمه مجبور شد وقفه ای بین غرولندهایش ایجاد کند و سینی ها به دست از پله ها باال 
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رفت وارد اتاق شد و مبهوت و متعجب پرسید این ها را کجا بذارم اقا؟ بذار روی تخت . ها قربانتان بروم زمین 

ین را گفت و مقابل راد ایستاد حال چی کار کنم اقا؟ می تونی بری نخورید همه را می ریزید روی لباس ها . فاطمه ا

فاطمه . فاطمه نگاهی به عکس و نامه طوالنی ایرج انداخت اقا معلوم شد ان خانمی که تو عکسه کی بوده ؟ می تونی 

د که البته بری فاطمه . چشم اقا میرم. فاطمه از اتاق بیرون رفت و می خواست به عادت همیشگی در اتاق را ببند

ممکن نبود فاطمه به اشپزخانه بازگشت می بینی احمد انگار لشگر مغول حمله کرده در هم بسته نمی شود اگر من 

بودم و به حواس پرتی چیز ی شکسته بودم سرم هم از پی ان می شکست.صمیم به ارامی چشم هایش را به روی 

گویی هر لحظه تحلیل می رفت پرسید به چی نگاه می چشم های راد که به او می نگریست باز کرد با صدایی که 

کنی؟ یاد اولین باری افتادم که وقتی خواب بودی نگاهت می کردم بین پتوهای پشت ماشین می خواستم از همون جا 

برت گردونم که صبح رو تخت همیشگیت از خواب بیدار شی می دونستی؟ صمیم لبخند زد من دیگه هیچ وقت روی 

چشم باز نکردم. شاید من هم اون لحظه همین رو حس کردم اینکه بیدار کردن این چشم های  اون تخت همیشگی

معصوم خوابیده شروع ماجراهای بی بازگشتی خواهد بود . چی شد که برنگشتی و منو به خونه نبردی؟ شاید شروع 

بیدارت کنم که چندان همه این ماجراها مثل خودشون ناگزیر بود صدات کردم و بیدارت کردم یعنی سعی کردم 

موفقیت امیز نبود. من به نظرت معصوم بودم وقتی خوابیده بودم؟ راد به گونه صمیم دست کشید خوشگل هم بودی 

صمیم از راد فاصله گرفت و کمی عقب تر نشست راد با لبخند به صمیم نگاه کرد که خجالت زده خود را به جمع 

ده بود بچه ای هنوز ! صمیم در حالی که نگاهش را به کاغذهایی که در کردن برگه های نامه از روی زمین مشغول کر

دستش بود دوخته بود پرسید راد اگه یه بار دیگه برگردی به اون لحظه باز هم منو می اری اینجا؟ یا منو بر می 

نگاهش با  گردونی ؟ راد مدتی طوالنی به چهره صمیم خیره شد که نگاهش را به کاغذها دوخته بود و سعی می کرد

نگاه راد تالقی نکند می آوردمت همین جا . صمیم با تعجب تاللو ابی نگاهش را به راد دوخت جرا؟ مگه تو فضولی بیا 

شامت رو بخور راد می خواست بلند شود که صمیم دست اورا گرفت و با صدایی مصمم پرسید راد چرا؟ راد لبخند 

جوابی از راد نا امید شده بود کاغذها و عکس مادرش را با خود به زد گفتم بیا شامت رو بخور صمیم که از گرفتن 

روی تخت اورد و با عصبانیت گفت خوب کارکردم اتاقت رو به این روز انداختم. این جمله صمیم ناخوداگاه هردوی 

شانه صمیم ان ها را به یاد مسئله زیبا انداخت . صمیم از روی تخت بلند شد من اصال با تو شام نمی خورم راد از 

گرفت و او را روی تخت نشاند اول شام می خوریم که برای دعوا انرژی داشته باشیم. ولم کن شام رو بده اون زیبا 

خانم بخوره که بعد از اسب سواری حسابی گشته اش شده . مردم اینجا ادم های خیلی خوش قلبی اند حتما یکی سر 

نگاه کرد راد در حالی که لیوانی نوشیدنی پر می کرد با بی تفاوتی سفره شام مهمونش می کنه صمیم با تعجب به راد 

گفت نزدیک ده ولش کردم که برگرده . منظورت از ول کردن چیه؟ راد با بی تفاوتی گفت خیلی ساده است اسب 

رو ازش گرفتم بهش یه مقداری پول دادم و نزدیک ده ولش کردم صمیم یک لحظه تمام بدجنسی های زیبا را 

ش کرد اما راد ! نگران نباش از همون راهی که اومده می تونه برگرده صمیم با تردید گفت می دونم ولی . با فرامو

کسی مثل مهمون رفتار می کنن که قبل از همه خودش مثل یه مهمون رفتار کنه من اجازه نمی دم کسی ا زنزاکت یا 

د باید یه طوری متوجه اش می کردم که مقابل دلسوزی من سواستفاده کنه خیلی احساس زرنگی بهش دست داده بو

کی ایستاده . صمیم به دستخط پدرش نگاه کرد حق با راد بود همان طور که خودش هم معترف بود شاید اگر ایرج 

هم به موقع در مقابل مهشید می ایستاد و اجازه نمی داد مهشید از جوانمردی و دلرحمی او سواستفاده کند اکنون همه 

ه دیگر بود اکنون زندگی ایرج چنین برباد رفته نبود زندگی نسیم زندگی صمیم و حتی زندگی خود چیز به گون
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مهشید.راد گفت اون اسلحه رو بهت ندادم که باهاش اتاق من رو فتح و غارت کنی اینجا رو چرا به این روز انداختی ؟ 

؟ در غیر این صورت باید با جیغ و داد از صمیم سرش را پائین انداخت و گفت تو برا چی با زیبا رفتی اسب سواری

خونه می کشیدمش بیرون و با دست و پای بسته تا نزدیک ده می بردمش راستی یه چیزی یادم اومد مگه تو به من 

نگفته بودی که اصال برات مهم نیست؟ مدتی راد در انتظار پاسخ و صمیم در جستجوی پاسخ بود باالخره صمیم که از 

مید شده بود لیوانش را به طرف راد گرفت برا منم بریز . راد همین طور که نوشیدنی را در لیوان یافتن جوابی ناا

صمیم می ریخت به چشم هایش خیره شد جواب سوالم رو بده صمیم لیوان نوشیدنیش را عقب کشید و در چشمان 

ود حاال می گم مهمه . اگه تو جواب راد نگاه کرد اوال جواب ندادن رو از تو یاد گرفتم ثانیا خوب اون موقع مهم نب

ندادن رو یاد بگیری که جفت مون خوشبخت می شیم حال چرا االن مهم شد؟ خب چون . چون این طوری دیگران 

فکر می کنند من انقدر احمقم که تو می تونی جلوی من هر کاری دلت خواست بکنی. خب پس یعنی وقتی تو نیستی 

اره ؟ صمیم با عصبانیت فریاد زد راد ! راد با خونسردی گفت بله ؟ می کشمت ! هر کار دلم خواست بکنم اشکالی ند

این بار راد با لحن جدی پرسید بله؟ صمیم با بغض گفت اگه یه بار دیگه همچین کاری بکنی من می رم پیش بابام. 

مه با نگاههای کنجکاو و راد موهای صمیم را نوازش کرد دلیلی برای این کار ندارم شامت رو بخور.بعد از اینکه فاط

متعجبش سینی غذارا برداشت و از اتاق بیرون رفت راد بلند شد و با خستگی ساعتش را باز کرد من یه دوش می 

گیرم صمیم . صمیم با عجله از روی تخت بلند شد باشه منم دارم می رم به حدی مضطرب بود که کاغذها از دستش 

او نگاه می کرد صمیم در حالی که برای جمع کردن کاغذها خم شده بود  روی زمین ریختند راد با لبخند به حرکت

گفت ببخشید من اومدم اینجا مزاحمت شدم. خواهش می کنم صمیم خانم این چه حرفیه بازم تشریف بیارید با هم 

صی گفت درددل کنیم چه مزاحمتی؟ مگه اینجا با اومدن شما تغییری کرد؟ صمیم نگاهی به راد انداخت و با لحن خا

فکر نمی کنم بتونم زیاد بیام اقامون اجازه نمی ده تنهائی از خونه بیرون برم. هووووم چه اقای خبیثی به نظر من که 

این کارو عمدا برای شکنجه تو می کنه . صمیم نگاهش را از راد نگرفت نه در اصل مر خوبیه یا حداقل برای من این 

که از صراحت و صداقت صمیم لذت می برد با لبخند پرسید فکر می کنی چرا؟ طور بوده فقط به من اعتماد نداره. راد 

صمیم که از لبخند راد عصبی شده بود با بی تفاوتی گفت اصال چون ادم خیلی خبیثیه. اقاتون رو می گی ؟ اون که تا 

بدون اینکه بخوای چند لحظه پیش ادم خوبی بود. اون مال چند لحظه پیش بود االن می گم خبیثه . راد لبخند زد 

جواب سوالم را دادی. منظورت چیه؟ اون به تو اعتماد نداره چون تو تا این حد بی تکلیف و مرددی چون تو توی یه 

لحظه حرفت رو عوض می کنی چون تو توی یه لحظه همه چیزو به هم میزنی با همون وحشتی که اولین بار اون رو 

یع به اتاقت پناه می بری . راد این را گفت و بعد از چند لحظه از مقابل توی این خونه دیدی بهش نگاه می کنی و سر

چشم صمیم محو شد صمیم مدتی در سکوت به دری که راد بسته بود نگاه کرد چیزی که قلب کوچک او حس می 

او می کرد نه تردید بلکه ترس بود قلب کوچک او بعد از چند ثانیه نگاه کردن در چشمان راد به تپش می افتاد و 

خواست هر طور شده از ان چشم های وحشی فرار کند از روزی که راد اورا دیگر نخواهد می ترسید ایا با او هم به 

اندازه دیگران بی رحمانه رفتار خواهد کرد؟ از اینکه عشقی را با راد تجربه کند می ترسید هربار که سرش را روی 

ی بود که هم گرمایش اورا به خود می خواند و هم اورا می سینه راد می گذاشت گویی در سینه راد اتش سوزان

ترساند . صمیم از اینکه خود را تسلیم بازوی قوی راد کند می ترسید. می ترسید دستان پرجنون راد او را مانند ساقه 

ی نازکی بشکند .صدای زنگ اس ام اس صمیم را از افکارش بیرون اورد صمیم نگاهش را به گوشی راد دوخت که رو

تخت افتاده بود در خود وسوسه عجیبی برای خواندن ان اس ام اس احساس می کرد نمی دانست چرا اما احساس می 
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کرد پیامی در ان است سرنوشت او را تغییر خواهد داد با تردید نگاهی پر اضطراب به در حمام انداخت و باالخره 

رعت ان را باز کرد :هنوز هم می خواهید چیزهایی گوشی را برداشت پیام از طرف شخصی ناشناس بود و صمیم به س

را درباره گذشته همسرتان صمیم مهرزاده بدانید؟ در این صورت منتظر تماس شما با همین شماره هستم.صمیم 

احساس کرد زمین زیر پاهایش سست می شود روی تخت نشست به یاد جمله پدرش افتاد گاه بودن یا نبودن یک 

مام زندگی انسان را تغییر دهد صمیم نمی خواست اجازه بدهد که یک اس ام اس بی ارزش وسیله ساده می تواند ت

احمقانه تمام زندگیش را نابود سازد. به صفحه موبایل نگاه کرد فرصتی برای تصمیم گرفتن نداشت صدای ابی که از 

شماره را گرفت . مطمئن حمام می امد به او می گفت که غافلگیر نخواهد شد صمیم یک لحظه چشمانش را بست و 

بود که صدای چه کسی را خواهد شنید هومن با کمی تاخیر گوشی را برداشت بله؟ صمیم با صدایی لرزان گفت چرا 

دست از سرم برنمی داری حیوون؟ به به انتظار نداشتم صدای قشنگ تو رو بشنوم عزیزم. صمیم در حالی که از در 

ی می خوای؟ چی می خوای هومن ؟ می خوای چی کار کنی؟ عزیزم سابقا حمام فاصله می گرفت با عصبانیت گفت چ

با هوش تر بودی مشخص نیست چی می خوام؟ فعال می خوام طالق بگیری برای بعد از طالقت هم رویاهای شیرینی 

ی دارم . صمیم پوزخند زد توهم سابق بر این باهوش تر بودی فکر کردی اگه زندگی منو به هم بزنی بعدش می تون

منو داشته باشی؟ هومن خونسردی خود را از دست نداد چرا نتونم؟ قبل از اینکه وارد این زندگی بشی مال من بودی. 

پس من اشتباه کرده بودم سابقا هم همین قدر کودن بودی ببین دارم خیلی ساده می گم سعی کن بفهمی تو هیچ 

قط از روی سادگی به خاطر اینکه فکر می کردم با تو وقت هیچ ارزشی برای من نداشتی چه اون موقع چه حاال من ف

حرف زدن ضرری برای من نداره و به زندگیم تنوع میده گاهی با تو وقت می گذروندم. تو داری دروغ می گی فکر 

می کنی با این چرندیات می تونی منو منصرف کنی؟ می دونم که دوستم داری اما از راد می ترسی فکر می کنی من 

از پسش بربیام اما من بهت ثابت می کنم که می تونم بعد از اینکه تورو از چنگ اون نجات دادم. صمیم نمی تونم 

حرف هومن را قطع کرد من تو چنگ اون نیستم من در اغوش اونم اون تنها پناه من بوده می فهمی؟ اون تنها کسیه 

احمق باشی که فکر کنی اگه مارو از هم جدا  که من می تونم سرم رو روی سینه اش بذارم و گریه کنم تو جقدر باید

کنی من مال تو می شم چقدر باید احمق باشی که خودت رو با راد مقایسه می کنی و خودت رو رقیب اون می دونی 

این رو توی گوشت فرو کن هومن هر اتفاقی که برای این زندگی بیفته و حتی اگه تو تنها مرد باقیمانده روی کره 

هم دستت به من نمی رسه من مال اونم دوستش دارم چون مثل تو حقیر و موذی نیست.صمیم این را زمین باشی باز 

گفت و تلفن را قطع کرد نمی خواست در مقابل هومن ضعف نشان بدهد می خواست اخرین امیدهای هومن را برای 

اد از این ماجرا می تواند رابطه شان را به دست اوردن او از بین ببرد. اما به اشتباه فکر می کرد که با دور نگه داشتن ر

از این افت حفظ کند صمیم به اشتباه فکر می کرد که می تواند بدون راد در مقابل هومن بایستد. صمیم به اشتباه فکر 

می کرد دیگر نمی تواند موضوعی را که از ابتدا مخفی کرده با راد مطرح کند .صمیم اشتباه کرد مانند همه انسان ها 

ین اشتباه او تاوانی بس بزرگ و بس بی رحمانه در پی داشت هومن در ان سوی خط له شده زیر بار تحقیر اما ا

موبایل را در مشت خود می فشرد و به انتقامی موذیانه می اندیشید.راد حوله را روی موهای خیسش تکان داد و با 

گر ژاله بود و این لذت را در نگاه راد می دید لبخند به اشفتگی اتاق نگاه کرد زیر لب زمزمه کرد دختره دیوانه ا

حتما با خودش فکر می کرد دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش اید . اما در واقع چیزی که چنین لبخند شیرینی بر لبان 

راد می نشاند دیدن حساسیت صمیم و توجه اش نسبت به راد بود. راد به سکوت خانه گوش کرد و خنده های 

تصور کرد که می توانست این سکوت عمیق را بشکند انچه در اعماق دریای چشمان ابی صمیم می شیرین کودکی را 
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دید می توانست به زندگی سیاه راد رنگی تازه بزند می توانست ان ابی های معصوم می توانستند او را دوباره به باور 

اشت باردیگر شاهد جان گرفتن قلبش صداقت و عشق باز گردانند و مردی که قلب خود را مرده و دفن شده می پند

و تپش های گرم او در سینه پردردش بود اما.....صدای موبایل چون اوایی شیطانی در سکوت نیمه شب خانه پیچید . 

چشمان راد از روی اسمان پرستاره جنگل به روی تخت برگشت و هر انجه پس از ان اتفاق افتاد گویی همه در یک 

ا باز کرد یه خال خوشگل سیاه درست باالی من که خیلی دوست داشتم قشنگه ! همه چیز لحظه بود راد اس ام اس ر

در یک لحظه فروریخت .راد صمیم را در راهرو گرفت که به سمت اتاق او می امد صمیم لحظه ای ایستاد و به 

و یا چیزی بپرسد راد  چشمان راد خیره شد . خشمی بی پایان را در چشمانش خواند اما قبل از اینکه بتواند برگردد

بازویش را گرفت و او را به سمت اتاق کشید صمیم مقاومت کرد و با صدای فریادهای او احمد و فاطمه سراسیمه به 

سالن امدند و با ناباوری به باالی پله ها خیره شدند : راد صمیم را روی زمین می کشید و به سمت اتاق می برد صمیم 

اما همان یک نگاه به چشمان راد کافی بود تا چون اسیری که به سوی مرگ می رود دلیل خشم راد را نمی دانست 

دست و پا بزند سرانجام راد صمیم را به داخل کشید و او را روی تخت انداخت صمیم حتی به مرگ هم اندیشیده بود 

مه با استیصال پشت در اما این را نمی توانست باور کند ناباورانه زمزمه کرد چی کار می خوای بکنی؟احمد و فاط

ایستاده بودند و با صدای فریادهای صمیم که هر لحظه بلند تر می شد مضطربانه دور خود می پیچیدند اما جرات 

نداشتند به کمک او بروند صمیم حتی نمی توانست برای دفاع از خود کوچکترین حرکتی بکند وقتی راد لباسش را 

دیل شد اما راد انچه را که باید ندید و در یک لحظه گویی دست هایش از پاره کرد فریادهایش به گریستنی تلخ تب

تمام نیرویی که از خشمش جان می گرفت خالی شد صمیم در یک لحظه بهت راد خود را از تخت بیرون کشید و در 

 حالی که سعی می کرد روی زمین عقب تر برود دستش به کلت راد برخورد کرد نمی دانست چه می کند اما می

خواست به هر قیمتی خود را نجات بدهد در حالی که با یک دست یقه پاره لباسش را نگه داشته بود با دست دیگر 

اسلحه را مسلح کرد و در حالی که می لرزید ان را به سمت راد نشانه گرفت . راد قدمی به سمت صمیم برداشت 

به دیوار چسباند جلو نیا! راد دستش را به سمت  صمیم کاریت ندارم گوش کن اما صمیم با وحشت بلند شد و خود را

صمیم دراز کرد اون رو بده به من بعد حرف می زنیم. صمیم در بین گریه فریاد زد گفتم جلو نیا من به تو اعتماد 

کردم توهمه چیزرو زیر پا گذاشتی تو یه حیوون . راد فریاد زد صمیم ! لرزش دستش بود یا ترس از فریاد راد و یا 

ام شرمی که وجودش را فراگرفته بود صمیم ماشه را کشید و گلوله روی کتف راد نشست و خون لباس سفیدش انتق

را فرا گرفت پس از ان صمیم از خود می گریخت یا از وحشت راد یا از وحشت انچه اتفاق افتاده بود صمیم فقط می 

موبایل سوئیچ ها که باالی تخت بود و دانست که باید بگریزد هرانجه را که می توانست برداشت عکس مادرش 

لباسی برای پوشیدن از بین فریادهای فاطمه و احمد که به سمت راد می دویدند گذشت و بدون اینکه حتی برای 

اخرین بار نگاهی به راد بیندازد از پله ها سرازیر شد چنان می گریخت که حتی وحشت از سیاهی نیمه شب جنگل 

ز دارد می دانست که برای همیشه می رود و تصویر کتف خونین راد در ذهنش موج می زد با نتوانست او را از رفتن با

اسلحه خود راد زده بود همان طور که راد به او اموخته بود بر شانه ای که بارها پناه گریه هایش بود اکنون می 

می گریخت از این بود که  دانست که برای همیشه همه چیز ویران شد دیگر حتی مرگ هم او را نمی ترساند اگر

توان ماندن در انجا و دیدن راد نداشت صدای راد در سرش می پیچید اما این یادت باشه صمیم از سرنوشت نمی شه 

فرار کرد . چه کودکانه اندیشیده بود که دست سرنوشت از ان خانه دور در اعماق جنگل کوتاه است صمیم در 

الید خدایا چرا اینقدر سیاه؟صمیم به اطراف نگاه کرد و بعد به سرعت به سیاهی جاده زمستانی در بین سیل اشک ن
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سمت ماشین نسیم دوید و در ان نشست قلب نسیم با نگاهی به چهره صمیم فروریخت چی شده ؟ مطمئنی کسی 

تعقیبت نکرده ؟ نسیم وحشت زده پرسید می خوای بگی چی شده یا نه ؟ از دست راد فرار کردی؟ صمیم دست 

را روی صورتش گذاشت و لحظه ای طوالنی سکوت کرد سرانجام با نگاهی که نسیم را ترساند گفت همه چیز  هایش

تموم شد بین من و راد همه چیز تموم شد حاال این مونده که اخر قصه با مرگ من تموم بشه یا با رفتنم اما از مرگ 

ز اینکه یک بار دیگه چشم هاش رو ببینم ویرانی این نیست که فرار می کنم نسیم از مواجه شدن با راد فرار می کنم ا

عشق رو توی چشم هاش ببینم . چی می گی؟ مگه تو و راد عاشق هم بودین ؟ توکجا می خوای بری؟ فراموش کردی 

که مجبور بودی با اون زندگی کنی و هنوز هم مجبوری؟ داری با زندگیت چی کار می کنی صمیم؟ صدای صمیم 

خوابی شبانه به تلخی گفت من دیگه زندگی ای ندارم اما عشقی بین ما بود این رو وقتی از اون  خسته از گریه و بی

خونه فرار می کردم خوب فهمیدم وقتی که می دونستم دیگه هیچ وقت به اونجا برنمی گردم. وقتی که فهمیدم برای 

ذاشت نسیم انگار تو یه لحظه رادی که همیشه دارم از راد جدا می شم. فهمیدم دوستش دارم راد همه چیزو زیر پا گ

من می شناختمش مرد و کس دیگه ای جای اون بود یه حیوون وحشی که می خواست به من تجاوز کنه التماس کردم 

نسیم من با گریه بهش التماس کردم اما حتی نمی شنید. صمیم سرش را با غروری پردرد باال گرفت من هم همه 

اسلحه خودش توی خونه خودش و فرار کردم حاال. نسیم وحشت زده به صمیم نگاه چیزو زیر پا گذاشتم زدمش با 

کرد حاال چی؟ می خوای چی کار کنی؟ اگه بتونم می رم امشب ترکیه می مونم تا ویزام جورشه یه ساعت پیش با بابا 

صورتش گذاشت چرا حرف زدم. اگه نتونی؟ منو می کشه احتماال همین االن دنبالم می گرده . نسیم دستش را روی 

بی احتیاطی کردی ؟ اگه منو تعقیب کرده باشن چی؟ صمیم دستان خواهرش را در دست گرفت باید می دیدمت 

نسیم شاید این اخرین باری باشه که نسیم با وحشت گفت دستش را روی لب های صمیم گذاشت ادامه نده حتی نمی 

شناسم اجازه نمی ده تو دیگه اینجا زندگی کنی اما ناگهان خوام بشنوم حق با توئه باید بری اون رادی که من می 

نسیم دنباله حرفش را فراموش کرد و با وحشت گفت صمیم بدون اجازه اون نمی تونی بری خارج از کشور ! هومن 

این مشکلم رو حل کرده شب بلیطم رو ازش می گیرم و می رم نسیم فریاد زد تو از هومن کمک خواستی ؟ صمیم 

لخی زد گفتم که همه چیزو زیر پا گذاشتم . می خوای از چاله به چاه بیفتی ؟ من تو چاله نیستم نسیم من تو پوزخند ت

چاه بی انتهایی ام که مثل حفره مرگ داره منو می بلعه و کسی که داره غرق می شه به سمت مار هم دست دراز می 

کاری از دست من بر نمی اد ؟ چرا زندگیت  کنه نمی دونستی؟ نسیم خواهر کوچکش را در اغوش گرفت چرا هیچ

این طوری شد ؟ گریه نکن نسیم دیگه نه نیرویی برای گریه دارم نه وقتی اگه بتونم از همه چیز فرار می کنم از راد 

از عشقی که توی نطفه اش خفه شد از همه این لحظه هایی که دارن مثل موجودات موذی قلبم را می جوند و اگه 

میم را گرفت و ان را روی شکمش گذاشت حرف بدی نزن صمیم طاقت شنیدنش رو ندارم ببین ...نسیم دست ص

داری خاله می شی . اشک در چشمان صمیم حلقه زد و به ارامی شکم نسیم را نوازش کرد تو هم مثل من خبر نداری 

بیای؟ نسیم دستش را روی دنیا چه جای کثیفیه؟ نمی دونی ادم اینجا چقدر تنهاست؟ بی پناهه؟ برای چی می خوای 

دست خواهر کوچکش گذاشت و گریست.صمیم گردنبندش را باز کرد و ان را به گردن نسیم انداخت یادگاریها 

چیزهای خوبی ان ادم رو اروم می کنند نسیم در حالی که به شدت می گریست ساعتش را به دست صمیم بست و 

مواظب خودت باش . صمیم که بیش از این نمی توانست  دست زیبای صمیم را بوسید مواظب خودت باش توروخدا

لحظه تلخ جدایی رو تاب بیاورد نسیم را برای اخرین بار در اغوش فشرد و گفت فرودگاه نیا شاید تعقیبت کنن 

خداحافظ نسیم . نسیم از شدت گریه حتی نمی توانست حرف بزند. صمیم دستش را روی شکم نسیم کشید 
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ه روزی همدیگر رو دیدیم.به به زندگی چقدر سرگرم کننده و دلپذیره کی فکرش رو می خداحافظ کوچولو شاید ی

کرد که صمیم اریان پور با پای خودش بیاد سراغ من ؟ باد پرسوزی در فضای فرودگاه وزید و صمیم یقه پالتوش را 

بیده بود و ابی زیبای باال کشید و بی هیچ حرفی به هومن نگاه کرد نزدیک به بیست و چهار ساعت بود که نخوا

چشمانش بعد از ان همه اشک و بی خوابی خسته از چیزهایی که دیده است غبار الود بود صمیم از پشت موهایی که 

همراه باد به چهره اش تازیانه می زدند بی رمق گفت بلیط من؟ ساعاتی بعد باید هوا روشن می شد اما برای صمیم 

یانی نبود هومن پرسید از کجا می دونی اینجا نیاد؟ شوهرت رو می گم. با خط گویی تاریکی نیمه شب زمستانی را پا

خودش قرار گذاشتیم شاید بتونه مکالماتش رو . صمیم خسته و عصبی جمله هومن را ناتمام گذاشت مطمئن نیستم 

ا وقتی صمیم می اگه خیلی می ترسی سریع تر بلیط رو بده و پولت رو بگیر هومن بلیط را به سمت صمیم دراز کرد ام

خواست ان را بگیرد دستش را عقب کشید نمی ترسم احمق تر از این هاست که بتونه ردت رو بزنه من اون اس ام 

اس را محض تفریح فرستادم مرتیکه احمق بدون اینکه به حافظه تصویریش فشار بیاره تورو از خونه بیرون کرد ؟ 

به جیب از خنده خم شد بدون اینکه حتی بهت بگه موضوع صمیم با گیجی پرسید کدوم اس ام اس؟ هومن دست 

چپه تورو از خونه بیرون کرد ؟ ای خدا جه قدر می شه با این ادم ها تفریح کرد صمیم با نفرت به هومن نگاه کرد از 

چی داری حرف می زنی حیوون؟یک زن و مرد که در فاصله ای دور وارد سالن می شدند بر گشتند و با تعجب به ان 

ا نگاه کردند صمیم انها را به صورت لکه های سیاه رنگی دید احساس کرد سرش گیج می رود با عصبانیت به سمت ه

هومن رفت اون بلیط رو بده به من دیگه توانی برای گوش دادن به اراجیف تو ندارم . هومن بلیط را به دست صمیم 

ن که یه روزه تورو تو استانبول قورت می دن . این داد بگیرش کوچولو حاال می خوای با این چی کار کنی؟ بدون م

دیگه به تو ربطی نداره پولت رو بگیر و گم شو . هومن با عصبانیت صمیم را به سمت خود کشید توهنوز یاد نگرفتی 

با من درست حرف بزنی؟ تو هنوز نفهمیدی من می تونم همه زندگیت رو نابود کنم؟ ولم کن حیوون هیچ غلطی نمی 

نی. هومن در گوش صمیم زمزمه کرد جدا می بینی چه غلطهایی ازم بر می اد ؟ اون اس ام اس برای من تونی بک

پونزده تومن هزینه داشت برای تو چقدر ؟ خانمی خوشگل من . تمام خشم و نفرت و کینه صمیم در دستش جمع 

خنده دستش را روی صورتش شد و ان را با اخرین نیرویی که در بدن داشت به صورت هومن کوبید . هومن با 

گذاشت هووووم بعیده از اون دست های ظریف و قشنگ که اینقدر سنگین باشن چسبید . صمیم گریست تورو با 

کاری که با زندگی من کردی به عدالت خدا می سپارم هومن اگه جنازه ات رو هم ببینم نمی بخشمت بی شرف رذل . 

شید خندید صبر کن هنوز بالهایی که می خوام به سرت بیارم تموم هومن در حالی که صمیم را به طرف خود می ک

نشده بذار وقتی تموم شد یکجا نفرین کن صمیم سعی کرد از چنگال هومن خالصی یابد ولم کن حیوون . برات بلیط 

اوردم می خوای مفتی مفتی بگیری و بری؟ چشمان صمیم فضای خالی فرودگاه را در جستجوی فریاد رسی کاوید 

تم پولش را می گیری بی شرف . کی از تو پول خواست عزیزدلم. ؟ بذار برم وگرنه ...وگرنه چی ؟ کی می خواد گف

تورو نصف شبی از دست من نجات بده ؟ تو دیگه چاره ای نداری غیر از اینکه با من راه بیای کوچولوی بیچاره ی من 

ز پا انداخت صدایش را خفه کرد راد در حالی که از فاصله ! هومن نتوانست جمله خود را کامل کند گلوله ای که اورا ا

ای دور به سمت ان ها می امد گفت این کاروباید خیلی وقت پیش می کردم همون شب عروسی که جلوی در خونه 

دیدمت . یقه کت راد کنار رفته بود و صمیم می توانست کتف خون الودش را از دور ببیند هنوز همون لباس سفید 

را به تن داشت و در سرمای شب زمستانی چیزی جز کت سیاهی به تن نکرده بود صمیم یارای مواجه  خون الود

شدن با راد را نداشت ناله خفیف هومن سکوت مرگ اور فضا را می شکافت صمیم بلیط را در دستانش فشرد می 
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می توانست باردیگر در خواست بگریزد می دانست که راد برای کشتن هومن می اید و شاید هم کشتن او اما ن

چشمان راد نگاه کند اکنون که راد می دانست برای گریز از او از هومن کمک خواسته است . صمیم دانست که 

خواهد گریخت حتی اگر راد اورا از پشت سر بزند دیگر چه اهمیتی داشت ؟ بگذار اینگونه از رویارویی با راد نجات 

من شلیک شد گویی فرمان فرار صمیم بود با تمام نیرویی که در بدن داشت پیدا کند. تیر بعدی راد که به سوی هو

دوید و خود را به سالن فرودگاه رساند وقتی صمیم برگشت تا از پشت شیشه ها برای اخرین بار به راد نگاه کند راد 

زمین افتاده بود تیر سوم را در سر هومن خالی کرد . صمیم جنازه هومن را می دید که غرق در خون بی حرکت روی 

همان طور که گفته بود حتی در این لحظه هم نمی توانست به او ترحم کند اکنون هومن مرده بود و جسدش مانند 

سدی جاودانی بین راد و صمیم افتاده بود صمیم از فاصله دور به چهره راد نگاه کرد که ایستاده بود و به او می 

اشک از چشمان صمیم فروریخت . اخرین لحظه ها در وداعی خاموش نگریست راد لبخند زد و با لبخند او سیل 

گذشت چشمان گریان صمیم بدورد گفتند و راد فقط لبخند زد همان طور که نخستین بار با دیدن صمیم لبخند زده 

بود .ساعتی بعد در حالی که جنازه هومن را از روی زمین بلند می کردند و دستبند به دست های راد می زدند 

اپیمای صمیم از روی زمین بلند شد دستانی که روزی صمیم انها را تنها پناه خود خوانده بود راد با بی تفاوتی هو

همراه مامورین پلیس می رفت قبل از اینکه سوار شود نگاهی به اسمانی که هواپیمای صمیم در ان پرواز می کرد 

فتم تو از من گریختی و به سوی زندگی تازه ای یکروز که من با دست های بسته به سوی مرگ می ر "انداخت و 

صمیم بی توجه به حرف ها و سوال های بقیه مسافران و مهماندارها به "پرکشیدی صمیم و این اخرین قصه ما بود 

شدت می گریست می دانست که تصویر راد در ان نیمه شب زمستانی که با پیرهن نازک خونینش و اسلحه ای در 

به صمیم نگاه می کرد می دانست که تصویر این اخرین لحظه داغی است که هرگز از قلبش محو دست ایستاده بود و 

نخواهد شد . حال که برای همیشه از راد گریخته بود حال که می دانست هرگز دست های بسته راد به او نخواهد 

گریز ش راد را دوست داشته  رسید اکنون می فهمید که چه قدر راد را دوست داشته است. همواره و در تمام لحظات

است و می دانست که هرگز نمی تواند عشق اورا فراموش کند . مردی را که حتی در اخرین لحظات زندگی خود را 

فدا کرده بود و زندگی او را نجات داده بود . صمیم می دانست که این درد را تسالیی نیست . با صدای بلند گریست 

ه ای بود که با لغزش حریری ابی رنگ روی سرامیک ها و نگاه ابی ای در پی ان آغاز راد منو ببخش .و این پایان قص

 گشت و لبخند مردی که صمیم چه دیر دانست : همیشه اورا دوست خواهد داشت.

 پایان
 

 

 پایان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «
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برای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی 

 مراجعه کنید تک سایتو خارجی به وب 
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