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 .تهی ، نور از ای سفره دارم دربرابر

 !خالی تو های غم از پر و

 . است امروز غم...  من  ِغم

  است قبلی خانه زن آن غم ، من  ِغم

  میخورد نان هوا درآغوش که

 !بس را او وجبی ، خدا زمین وز

 ... کوچه این.. خانه این غم ، من  ِغم

 !نیست همسایه این غم

 !نیست رفته روزهای غم من غم

 ...فرداهاست غم... دنیاست این غم ، من غم

 !کاری کرد نتوان که روز آن غم

 !ها قمری اند شده ساکت چرا که گفت نتوان

 !ها نگاه از بارد می خون چرا و

 ....!!! چرا و

 

. 

 

. 
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 ... راستی

 .. ببرد خوابش آسمان نکند

 .. برود یادش نکند

 :بگوید که نباشد دیگر نکند

 ... تو غم ، من  ِغم

 !ماست غم ، تو  ِغم

 

 "..  آهــــو: اول فصل "

 

 

 و بودند روشن هم با همه که ها دی سی ال به و بود ایستاده تصویری صوتی مغازه شیشه پشت

 . بود شده خیره میدادند نمایش را تصویر یک همگی

 ار نیاگارا آبشار از ای منظره هم با همه داشت قرار مغازه گوشه گوشه در که بزرگ و تخت صفحات

 !کشید حسرت سر از آهی همزمان و زد ی لبخند...  بودند گذاشته نمایش به

 کی ی ها شیشه پشت از اینطوری انهم..  میکرد تماشا تلوزیون داشت دغدغه بی ماه چند از بعد

 !!!!مغازه

 رس پشت از ای دهنده آزار و بلند بوق بوق صدای یهو که میرفت فرو فضا آن حال و حس در داشت

 ..  شد خیره خیابان به و برگشت زده وحشت و شنید

 ، بود آورده بند را راه کوچیک خیابان ان در و بود کرده پارک دوبله را ماشینش سفید پرادو یک

 !داشت برنمی و بوق روی بود گذاشته را دستش و نمیکرد نامردی هم نقرآبی شش و دویست

 و آورد بیرون دستی بغل مغازه از را سرش محترم راننده شکر رو خدا که میگرفت سام سر داشت

 بند رو راه..  زودتر..  بکن جون دِ بگوید نبود یکی! ماشینش سمت رفت خرامان خرامان و طمانیه با

 !!!باباته ملک خیابون نکنه یا! میبری؟ عروس داری مگه..  آوردی
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 االح که مغازه داخل های تلوزیون سمت برگشت دوباره و زد اش میدانی چاله افکار به الکی لبخند

 .میدادند نشان را جوان پسر یک چهره داشتند و بود کرده تغییر تصویرشان

 !!!کجا اما..  اش دیده جایی یک قبال میکرد خیال مدام...  بود آشنا برایش مرد چهره مایه ته

 از بهتر اش شنوایی حافظه معموال..  بشنود را صدایش و داخل برود میخواست دلش عجیب

 .کند فراموشش و بشنود را کسی صدای نداشت امکان..  بود دیداریش

 زا بودند داده هشدار رشید و شیده اینکه با..  میخورد را جانش داشت مغازه به شدن وارد وسوسه

 می در سر باید...  نبود خودش دست اما باشد آوا به حواسش دنگ شش و نخورد تکان جایش

 ! کیست پسره ان آورد

 ...  انداخت وضعش و سر به نگاه یک

 های ریشه و کشید جلو را شالش...  بود پوشیده رنگش دودی جین روی خاکستری بافت ی

 ... کرد ن پنها شال زیر را موهایش

 ماتش آن یک..  افتاد شیشه انعکاس در خودش تصویر به چشمش که شود مغازه وارد خواست

 !برد

 !کند چکار میخواست رفت یادش دیگر که بود شده شوکه خودش چهره دیدن از انقدر

 میدید را او کس هر زمانی یک.. بود شده عوض چقدر..  شد خیره خودش به و ایستاد همانطور

 . عزیزم سالته چند تو جان ای:  میگفت و میخندید

 ...  فالن میگفتم و میخورد حرص او و

 !نمیاد بهت اصال آخی: میداد جواب طرف

 !است اش ساله 71 بزند حدس نمیتواند هم لحظه یک برای ببیندش کس هر بود مطمن اکنون اما

 !سال 71 فقط و فقط

 ان زا خبری دیگر...  کند گریه میتونست راحت دیگر که بود وقت خیلی... زد نیش چشمام در اشک

 کرده اش له آدمها بود این ترش درست یا بود کرده آدمش روزگار..  نبود سرسخت و غد آهوی

 !بودند
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 خودش غریبه تصویر از را تلخش نگاه و کردم پاک را اشکهایش اش زده یخ و سرخ دستهای با

 . نشست سفید پراید یک حمایت سایه در و خیابان کنار جدول روی رفت و برداشت

 .میخورد تکان جایش از نباید موقع ان تا و دخترها دنبال بیاید میکردرشید صبر باید

 آش کاسه یک و میخواست گرم جای یک دلش...  میشد حس بی سرما از داشت کم کم دستانش

 ..! گرم چیز یک فقط...  نداشتم حرفی بود هم سوپ.. 

 از و کشید گردن همانطور و کرد ها و گرفت دهنانش جلوی و آورد بیرون بغل زیر از را دستهایش

 . زد دید را چهارراه سر پراید پشت

 به و بود نشسته میکرد خاموش را چراغهایش داشت دیگر که فروشی روزنامه دکه کنار کوچولو آوا

 . میکرد نگاه حسرت با میشدند رد کنارش از باسرعت که آدمهایی

 بود شده قرمز سرما شدت از آسمان..  باال داد سر رو نگاهش و کردم ها دستش، کف دیگه یکبار

 ...میشود شکسته برف با سرمایش زد حدس میشد که بود شبهایی ان از.. 

 .میبست قندیل داشت دیگر..  بیاد زودتر رشید که کرد خدا خدا دل در

 روزشان به چه ها راه چهار سر برسند ها آن به تا نیست معلوم که برسد نغمه و گیسو داد به خدا

 !!!!آمد می

 را کار همین هم خیابان سوی ان در اوا داد، ماساژ را بازوهایش و گرفت بغل محکم را خودش

 . میکرد

 اسکناس مرد و گذشتند آوا ترازو مقابل از داشتند آغوش در ای بچه که حالی در شوهری و زن

 .داد او به تومانی 222

 چنگ گلویش در که بغضی کرد سعی و گذاشت زانوهایش روی را سرش صحنه این دیدن با آهو

 .کند آرام را انداخت می

 پنهان حمایتش سایه در آهو که آمدند پرایدی سمت به یکراست و شدند رد خیابان از مرد و زن

 . بود شده

 ایه بچه از نمیخواد دلم..  کنیم نام ثبت زبانی کالس یک باید رو سحر نیما:  آمد می زن صدای

 .بیاره کم خواهرت
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 !نگریست می مادر یک به داشت..  شد خیره جوان زن به و کرد بلند را سرش آهو

 .. بود اش رفته خواب به کوچک دختر نگران دل..  بود ایستاده اش زندگی پای مادرکه یک به

 !اش انگلیسی زبان یادگیری بودو دخترش دور چندان نه آینده غمش و هم که مادری

 نماشی سوار زن همزمان ریخت بیرون میکرد تابی بی چشمانش کاسه در که سمجی اشک قطره

 برایش آغوش یک..  خانواده یک..  مادر یک رویایی صحنه و گرفت بخار خودرو های شیشه و شد

 !!!!شد تار

 از هم آهو گاه پناه و پیوست حرکت حال در های خودرو جمع به و آمد در پارک از و زد استارت مرد

 .رفت بین

 بانخیا سوی ان به را نگاهش بود کافی فقط ، بکشد گردن هی آوا دیدن برای نبود الزم دیگر حاال

 است دیگران به متعلق سخاوت با که هایی آغوش به چطور خودش مثل که ببیند را آوا و بدوزد

 !!!!شده خیره

 ...!!!او مثل درست هم باز

 ! گیسو..  نغمه..  شیده..  آوا..  او...  بودند هم مثل همه

 !!!خیابانی همه..  تنها همه..  غم یک همه..  جور یک همه..  شکل یک همه

 ...! چند هر

 !!نداشتند آنها که داشت چیزی یک آهو...  داشت آنها با کوچک فرق یک آهو

 ...  اش مادری زبان به قورباغه خرچنگ خط پنج...  جمله خط پنج.. کاغذ ورق یک..  نامه یک

 !!!زبان یک و بود خط پنج فقط بود مانده برایش مادرش از که تنهاچیزی

 االح و..  بیاموزد را حروفش حداقل بود کرده وادارش سعید گذشته سالهای طی در که غریبه زبانی

 !!چرا بفهمد توانست می

 را اولش نویی رنگ دیگر که ای خورده تا کاغذ تکه و برد فرو شلوارش جیب در را دستش آرامی به

 .کشید بیرون را بود شده پاره پاره و نداشت

 ! برد می پناه داشت که چیزی تنها به میشد اینچنین وقت هر و بود شده تنگ دلش هم باز
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 :بود گفته اش نامه در که مادر ویک غریبه زبان ویک جمله خط پنج و ورق یک

 .. دخترم شده تنگ برایت دلم

 ...!دخترم دارم دوستت من

 ... را پدرت هم را تو هم...  میخواهمت

 !!! میشد ادرس حاوی که جمله دو بعد و

 ! بود همین داشت سال 72 از بعد مادرش که حرفهایی تمام

 !!! را پدرت هم..  را تو هم.  میخواهمت..  دارم دوستت..  شده تنگ دلم

 !نمینشست دلش به میکرد کار هر که نچسب تکراری دخترم یک و

 !!کجا دخترم این و کجا سعید گفتنهای دخترم

 ..مینوشت خوب و مینوشت جمله یک تنها کاش

 ... میخوام عذر دخترم مینوشت فقط

 ....!!!! تنها و تنها..  هیچ..  پشیمانی ابراز نه...  توجیه نه..  داشت خواهی عذر نه مادرش نامه اما

 همیشه مثل..  داد بیرون سنگین آهی با را نفسش و کرد تا هایش خط روی از را نامه آهو

 ..  بودند آمده سراغش به باهم دو هر رنجش و خوشحالی

 مادر؟ کردی را اینکار من با چرا که سوال این و

 بودم؟ کرده چه تو با من مگر

 منو بعد و داری دوست منو تو..  برگردم سویت به دوباره که میخواهی حاال و کردی ول منو تو

 !!!نداری دوست

 ...! داری دوست سال 72 از بعد دوباره و

 !!هستم؟؟ چی تو برای من
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 رهگذری..  میریخت هایش گونه روی به اش شیرین و تلخ اشکهای..  کشید آغوش در را نامه

 جوانی دختر دیدن از مرد کنجکاوی حس..  کرد آهسته قدم او دیدن با و شد رد کنارش از غریبه

 ... بود شده تحریک بود نشسته خیابان کنار جدول روی زده چمباتمه شب وقت آن در که

 جز نداشت اهمیت برایش دنیا آن در دیگری چیز هیچ لحظه آن در چون ، نمیدید را او آهو چند هر

 !بود بسته نقش ذهنش در که چراهایی تمام و نامه آن

 آزرده؟ نامه این در را او همه از بیشتر چیزی چه ببیند میزد تخمین داشت آهو

 ..!پسندید نمی را آدرس هم شاید..  معجوش و کج خط دست یا مادر مابانه خودخواه و کوتاه لحن

 بدجوری نامه این در جایی یک که کند خیال و کند گریه میخواست دلش اما..  نمیدانست

 ..  کرده دار جریحه را احساساتش

 عزیزت کوچولوی دختر که پرسیدی خودت از اصال چی؟ من پس شده؟ تنگ من برای دلت تو "

 تمنمیتونس کاری هیچ من..  نداشتم خودم با سپری هیچ من..  میکنه؟ قبول چطوری رو تو خیانت

 ..  بگیریم رو رفتنت جلوی نمیتونستم من..  بکنم

 "شده؟ تنگ من برای دلت میگی حاال

 نوم کسی بدونم که میکنم بودن قوی احساس زمانی من و باشه قوی باید آدم...  اینه مشکل "

 بردی خودت با هم رو من قدرت همه کلمه یک حتی بدون کردی ترک رو ما تو وقتی..  نداره دوست

 "میفهمیدی؟ اگر...  میدونستی اگر مامان آخ ؟ کشیدم عذاب چقدر من فهمیدی اصال.. 

 ..  میفهمید را حرفهایش و بود ای زنده موجود نامه انگار

 آخر لحظه در بعد و مکالمه آن شاهد اشکهایش و داد می گوش کاغذ ورق یک آن و میزد حرف آهو

 ! را مکالمات آن صداقت و صحت میزد انگشت و پایئن افتاد می قطره یک

 یارو؟ اینجا میخوای چی-

 گرمکن یک در که رشید درشت هیکل دیدن با و کرد بلند را سرش رشید صدای شنیدن با اهو

 . شد بلند جایش از بود بسته نقش مقابلش سیاه

 مرد گاهن و میکرد نگاه نگاه بود ایستاده تر سو ان قدم چند که مردی به داشت او به توجه بی رشید

 . بود گردش در آهو و رشید میان
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: فتگ نگرانی با کند وانمود طبیعی را فضا اینکه برای و شد پیاده وانت از هم شیده لحظه همان

 نگرانمون چقدر مامان میدونی..  میچرخیم میدون دور داریم ساعته یک ما کجائین شماها وای

 ...  بود تیر هفت سر قرارمون!  شده

 وت و بم صدای با و انداخت پایئن را سرش بود شده آشنا ها بازی شامورتی این با دیگر که آهو

 ؟بخریم؟ دی سی ال یک براش نویی خونه میخوایین..  شد مغازهه این پرت حواسم:  گفت دماغی

 را راهش نیست کار و کس بی دختر که باشد شده راحت خیالش انگار آنها مکالمه شنیدن با مرد

 . رفت و گرفت

 . رفت ماشین سمت به و کشید پوفی کالفه هم شیده

 .زدیم یخ اینجا ما..  کجایین معلومه هیچ:گفت و شد رد جوی از عصبانی آهو

 . کرد جمع را بساطش و بند و ترازو زود آوا و کرد اشاره خیابان سوی آن به شیده

 .است خسته رشید..  نکن وراجی اینقدر باال بپر..  کشید طول کارمون-

 ب" تنتوانس حتی اما السافلین اسفل به..  است خسته که جهنم به:  بزند داد میخواست دلش آهو

 . کند تلفظ را "

 ...  فشرد دستش در محکم را نامه و نشست شیده کنار افکنده سری با

 هم..  میخواهمت "..  "شده تنگ برایت دلم ".. " دارم دوستت " آمیز اعتراض خش خش صدای

 ..  نداد اهمیتی آهو اما آمد در مشتش در " را پدرت هم را تو

 !میکرد فکر دیگرش های بدبختی به باید فعال

 

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

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

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

********************************************** 
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 اقات گوشه از را بود جیبش هت که هایی اسکناس همه نغمه و کرد پهن فرش روی را سفره گیسو

 .بشه کوفتت: گفت دار کش و رشید جلوی کرد پرت

 میشد خم هزاری پنج و هزاری دو های اسکناس سمت به که همانطور و زد خندی نیش رشید

 . طال دستت: گفت

 همین؟:گفت طلبکارانه و برد فرو هم در را اخمهایش راشمرد اسکناسها همینکه اما

 ازیب تئاتری چه هم همینش واسه میدونی ؟ باشه چقدر داشتی توقع چی؟ پس: گرفت گارد نغمه

 !!کردیم

 اتش گاریسی میداد تکیه پشتی به درحالیکه و چپاند گرمکنش جیب ته و کرد مچاله را پولها رشید

 به نمیدادمتو باید..  دوونم می سر رو مهلقا این هی که منه تقصیر..  تونیست تقصیر: گفت و زد

 .بتکونه رو ها شما بلده خوب اون..  عفریته اون

 جورابش در که تومانی 5 اسکناس دو و کرد مداخله گیسو اما بدهد جوابی که کرد باز دهان نغمه

 یادش نغمه..  شما ببخش..  هست اینهام: گفت آرام و گذاشت رشید مقابل را بود کرده پنهان

 . بود رفته

 دونمنمی.. خرم من کردین فکر..  شد حاال:  کشید هومی و قاپید سریع حرکت یک با را پولها رشید

 چنده؟ مزنه

 . داد روف را بغضش و گذاشت سفره وسط را ماست کاسه گیسو و شد خیره گیسو به حرص با نغمه

 ینا به تواند می کی تا میکرد فکر این به و مالید می را پایش ساق و بود کرده کز ای گوشه آهو

 ..  دهد ادامه وضع

 تدس این از او کی تا..  میسپارد او به را آوا از مراقبت مسولیت و میکند لطف او به رشید کی تا

 شد؟ خواهد معاف کارها

 . میپیچید اتاق در زده نم طاقچه باالی از رادیو ناله صدای و سوخت می گر گر بخاری

 ماهی با گیسو سرش پشت و شد اتاق وارد سبزی و قاشق و نان حاوی سینی یک همراه شیده

 ..  ها کتلت تابه
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 فحر جرات کس هیچ اما بودند فهمیده همه یعنی..  شد گیسو چشمان سرخی متوجه خوبی به آهو

 هنداد مهلقا به را آنها و بود افتاده در خواهرش با و بود کرده مردانگی رشید همینکه..  نداشت زدن

 می را کالهشان باید آورد در را ماهیچه چلو یک پول شب هر قِبلشان از خودش قول به تا بود

 !آسمان هفت انداختند

 .بخورین بیایین پاشین-

 یچیدپ نان الی کتلت تکه یک و سفره سر کشید را خودش بعد و گفت را جمله این نامفهوم رشید

 .چباند دهانش در و

 شروع درگوشش آرام آرام و نشست رشید کنار درست و رفت سفره سمت به همه از زودتر شیده

 . کرد زدن حرف به

 ضبغ نگاهی با و نخورد تکان جایش از نغمه اما نشستند آهو کنار باهم و گرفت را آوا دست گیسو

 ... شد خیره رشید دهان به جویانه کینه و آلود

 تممیخواس: گفت آهسته گیسو که گرفت خودش برای کوچکی لقمه و انداخت پایئن را سرش آهو

 .دکتر برم پول اون با

 چی؟ واسه دکتر: پرسید متحیر...  ماند دستش در کاره نیمه لقمه

 خون امشب...  میشه بدتر داره روز هر ام معده: داد جواب و کرد رو و زیر را ها سبزی الکی گیسو

 . آوردم باال

 امعن و شد نشین ته ذهنش در گیسو کلمات تک تک تا کشید طول ای ثانیه چند...  زد یخ آهو

 ..گرفت

 و میکرد خورد را نانها که نغمه و بود خوردن گرم که رشید به و برگرداند را سرش آهسته بعد

 .شد خیره میریخت سفره گوشه

 پس فرداشب، پول با میخواستیم..  نغمه مال تومنش 5 بود من مال تومنش 5: داد ادامه گیسو

 ...  آهو میترسم...  دکتر یک بریم فردا
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 یوقت از کند چکار باید دانست نمی..  بود برده ماتش..  کرد نگاه گیسو پریده رنگ چهره به آهو

 با که دبو گیسو اصال..  داشت که بود صمیمی دوست تنها گیسو بود شده باز خانه این به پایش

 ! نفرستد راهها چهار سر آنها همراه را آهو تا کرد خر را رشید جز و عز هزار

 شزندگی در زیادی اتفاقات زد بیرون نامه یک و سیلی یک با فریدون خانه از که کذایی شب ان از

 ... بود داده رخ

 سر درنهایت تا بود رفته سو آن و سو این آب بر ای پاره تخته چون او و بودند آمده آدمها و حوادث

 ... بود کرده کمکش گیسو و بود آورده در رشید خانه از

 .. خودش مثل کس بی دختر یک...  تنها دختر یک میگفت بهتر یا..  خیابانی دختر یک

 ؟ نیست خوب حالت نگفتی بهش چرا: نالید لبهایش میان از زحمت به

 وابج و کرد نگاه میخورد ولع با که رشید به چشمی زیر و گذاشت دهانش در ریحانی برگ گیسو

 ..  مهلقا به منو بده و کنم کار نمیتونم دیگه کنه فکر میترسم..  میترسم: داد

 اون به بده رو ما میخواست اگر..  نیمکنه رو کار این رشید: گفت و کشید جلوتر را خودش آهو

 ...! کنه بدبختمون که حرفهاست این از مردتر اون..  بود داده حاال تا سلیطه زنیکه

 نمیتونه گهدی بفهمه رشید اگر..  میگذره چی باغ این تو نمیدونی هنوز..  آهو نیستی متوجه تو: گیسو

 ... نمیکنه معطل لحظه یک بزنه جیب به پولی کدوممون هر کنار از

 ... اما: آهو

 .. باال بریم باید صبح فردا..  بذارین کله بخورین میگین؟ بهم هی دارین چی دوتا شما-

 کابوس با بیشتر میگذشت که روز هر..  کرد لرز احساس آهو و گرفت دندان به را لبش گیسو

 فریدون خانه از را پایش هیچوقت کاش ای که واقعیت این و..  میشد رو روبه باغ آن در زندگی

 ...!نمیگذاشت بیرون

 هب سرانجامش نبود معلوم که هایی خفت و ها دری به در این همه به داشت شرف آترین با زندگی

 !میشد منتهی کجا

 "اول طبقه: دوم فصل"
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 . بود دهش خیره بودند افتاده سقف روی که درختانی مبهم سایه به و بود کشیده دراز باز طاق آترین

 دلش..  داشت عجیبی طنین اتاق در دیواری ساعت تاک تیک با همراه رومینا آرام نفسهای صدای

 ماه چهار از درست شاید امد نمی چشمانش به خواب شب که بود ماهها اما..  بخوابد خواست می

 ! قبل روز پنج و بیست

 !آهو نام به زد دختری صورت به سیلی یک که شبی از درست

 در و..  خواهرش وجدان در..  اش همسایه خانه در..  بود همسرش شناسنامه در که دختری

 !اینها از کدام هیچ واقعیت

 ... دوخت رومینا رخ نیم به سقف جای به را نگاهش و داد بیرون کالفه را نفسش

 .. میکرد خودنمایی کج لبخندی با بازش نیمه لبهای و بود افتاده چشمانش روی مو رشته چند

 .. ! شد همسرش خواب تماشای غرق و کشید آهی

 و روز پنج و بیست ماه چهار...  بود گذشته وارش کابوس روزهای از روز پنچ و بیست و ماه چهار

 !ساعت سه شاید

 تواندب دوباره او و شود پر مصایبش خط چوب تا بگذرد باید دیگر ساعت چند و روز چند نمیدانست

 !ببیند؟ اش زندگی در را آرامش رنگ

 آهو مادر از ردی شاید تا سفارت بود رفته...  بود نرسیده جایی به بود زده ی در هر به مدت این در

 !نبود ایرلند در گیل مک جولیا نام به زنی از ردی هیچ اما بیابد

. . جایی..  کسی که باشد داشته این از نشان که تماس یک از دریغ اما بود داده آگهی روزنامه در

 !باشد دیده را او پای گریز آهوی

 !قانونی پزشک در نه و بود آثارش از اثری بیمارستانها در نه

 ...  آهویش

 ..همسرش

 ..خواهرش
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 .. کسش هیچ

 شهر این از نقطه کدام یافتنش امید به نمیدانست دیگر او و بود فته فرور زمین در و بود شده آب

 ...!بگردد را ازدحام پر و شلوغ

 اب ناخودآگاهش ضمیر و میریخت پایئن هری دلش میکرد باز را روزنامه حوادث صفحه که بار هر

 " یهآهو حتما دیگه یکی این..  میبینی "..  میگرفت ریشخند به را او الهویه مجهل عکس هر دیدن

 شده پیدا بیابانها در و جوبها توی و ها پل زیر که نشان و نام بی های جنازه آن از هیچکدام اما

 ...!!!نو از عذاب..  نو از مصیبت...  نو از روز باز و نبودند آهو بودند

 بخوابی؟ نمیخوای-

 ...  کرد جمع را حواسش گرفته و رگه دو رومینا صدای

 کردم؟ بیدارت: گفت آهسته

 چنده؟ ساعت-

 .گذشته 2 از گمونم ولی..  بینم نمی:  دوخت ساعت سمت به را نگاهش آترین

 ..  داریم کار کلی فردا..  آترین بخواب: گفت گیج و زد غلتی رومینا

 ... باشه-

 باز نآتری و شد حکمفرما منظمش های نفس صدای دوباره بعد ثانیه چند و نزد حرفی دیگر رومینا

 ودب بسته نقش آنجا در زندگیش فراری دختر از آلود راز ردی انگار..  شد خیره سقف به سکوت در

 ..!میکرد پیدا را رمزش باید تنها او و

 نشانی..  ردی دوباره فرصت این..  دیگر روز این در شاید و است دیگری روز فردا که امید این با

 .گذاشت هم روی را چشمهایش بیابد کوچک هرچند

 ..! خوابید می ساعت یک..  ساعت یک تنها کاش

 ...!کاش

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

************************************* 
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 زا را سرش رومینا.  آمد در صدا به در زنگ صدای که میگذاشت کیفش در را پرونده داشت آترین

 .آورده رو صدف ، ارسامه: گفت و اورد بیرون آشپزخانه

 .بره قربونش عمو: گفت و رفت رد سمت به و کرد صاف را کمرش آترین

 ساک و داشت آغوش در را کوچکش دختر که حالی در آرسام ژولیده و خسته چهره در شدن باز با

 .بست نقش چهارچوب در بود آویزان اش شانه از رنگی صورتی

 . کرد سالم رمق بی آرسام و کرد دراز صدف گرفتن برای را دستانش آترین

 کردی؟ درست خودت برای ای قیافه چه این صبحی سر چته:  آترین

 رسیپ احوال و سالم رومینا با تا میشد خم نیمه تا حالیکه در و برداشت شانه سر از را ساک آرسام

 ..  بذارم هم روی چشم نذاشت دیشب:  داد جواب کند

..  احتر خیالتون: گفت و گرفت آترین از را صدف گفتن بخیر صبح و سالم ضمن و آمد جلو رومینا

 .هستیم خانمتون شاهزاده این مراقب ما.. برسین کارتون به برین دیگه شما

 دهخن و شد خیره آرسام به بود برده ارث به مادرش از که رنگی خاکستری روشن چشمان با صدف

: گفت و زد ای خسته لبخند و شد باز هم از صحنه این دیدن با آرسام اخمهای..  زد ای مستانه

 .دنبالش میام عصر

 دور تهوق چند دونین می..  باشیم هم دور شام بیایین..  ما دل عزیز این دنبال نه اما بیایین عصر-

 ...  نبودیم هم

 و انداخت نگاهی نیم نالید می پشتش آهن از همیشه و بود نازی هدیه که مچی ساعت به آرسام

 ینا از بیشتر بسه هست بهش حواستون و میکنین مراقبت وروجک این از روز هر که هیمن: گفت

 .داداش زن نکنین امون شرمنده

 رتش زودتر...  بسه دلبری: گفت و گذاشت آرسام سینه روی را دستش کف و زد پوزخندی آترین

 ! کن کم رو

 رومینا از و گذاشت دخترش پیشانی روی ای بوسه و شد خم و زد کنار را آترین ، آرسام

 خارج خانه از برادرش سر پشت و کرد خداحافظی رومینا از نگاهی با هم آترین.  کرد خداحافظی

 . شد
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 !آنها خانه مهمان بود شده مادرش و پدر جدایی از بعد که ماهه چهار کوچک صدف و ماند رومینا

. . سامی هی..  آرسام:  زد صدایش بلند و دوید پایین ها پله از آرسام سر پشت عجله با آترین

 ... واستا

 ..  کرد استوب جا در اول واحد بسته در دیدن با لحظه یک اما

 مردی ترین انگیز نفرت تو بود زده داد و بود آمده دربیرون این از آهو که بود دیروز همین انگار

 .. ام دیده عمرم تمام در که هستی

 که داد را شانس این آترین به و افتاد پایئن ها پله از و آمد بیرون در از منگ و گیج که روزی آن یا

 ...!بگیردش اغوش در تنگ باال طبقه تا

 ..  بود دیروز همین انگار واقعا

 "!!بود شده دیر زود چقدر ناگهان "کیست بود نفهمیده وقت هیچ آترین که کسی قول به

 چیه؟ ها: درید درهم را اش آشفته افکار آرسام صدای

 نم وایستا..  نرو: گفت آهسته میکشید که آهی ضمن و برداشت آهو واحد در از را شرمسارش نگاه

 .میرسونمت

 .میرم خودم نه-

 اهر تو..  دارم کارت وایستا: داد جواب میکرد باز را ورودی در که حالی در و رفت پایئن پله از آترین

 !بهتره برنداری ماشین ای خسته که هم تو..  بزنیم حرف باهم میخوام

 کوچولو؟ داداش شدی مهربون تو شده چی: آرسام

 !نداره اشکالی بار یک سال صد هر: گفت و زد ای کاره نیمه نصفه لبخند آترین

 !که ندارم ماشین برگردم میخوام وقتی چی؟ شب پس خب: آرسام

 بار یک سال صد هر اگر هم تو: گفت حرص با و انداخت آرسام به سفیهی اندر عاقل نگاه آترین

 !!!!ها ره نمی دوری راه بکنی جیبت تو دست

 در هب تالطم پر و عمیق نگاهی با دیگر بار یک آترین و رفت بیرون خانه از و خندید دل ته از آرسام

 ... شد خیره اول طبقه بسته
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 یا قهوه در روی حتی..  میدید جا همه را ، بود بسته نقش ذهنش در که جوابی بی سوال دیگر حاال

 !آهو خانه

 !میدید جمله یک تنها مینگریست که جا هر به

 "!!! کجایی؟ آهـــــــو "

 

 

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

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

 

 قد یسانت سه آجر نما خانه روی روبه که اقاقیایی سایه زیر در و بود نشسته ای کرایه کمری در رزا

 .بود گرفته نظر زیر را ارسام و آترین شدن سوار بود کرده علم

 هک مرموزی لبخند..  بود فهمیده برخورد اولین از را این..  بود پدرش اصل برابر کپی آترین چهره

 ...  شد تر عمیق بود نشسته لبش روی

: فتگ و شد خیره بود نشسته ساکت لحظه آن تا که لئو به و برگرداند را رویش آترین رفتن با

 چیه؟ نظرت

 !قشنگی شهر: گفت و خاراند را طاسش سر لئو

 یده؟رس وقتش دیگه نظرت به اینکه منظورم: پرسید دوباره میزد موج نگاهش در قراری بی که رزا

 !ندیده ضرر حاال تا کردن صبر از کسی: داد پاسخ احتیاط با و کرد مکثی لئو

 زمزمه لب زیر و کرد ای قروچه دندان و برگرداند را رویش بود نیامده خوشش لئو جمله از که رزا

 !ببینن بقیه وقتشه حاال! دیدم من ولی: گفت کنان

 هستین؟ چی دنبال سرتونه؟ توی فکری چه شما واقعا: گفت و کشید جلو را خودش لئو

 !زندگیم از سال 72 دنبال:داد جواب اخیتار بی رزا
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 ..  کرد دنبال را رزا نگاه مسیر گنگ و گیج لئو

 رزا که کرده پنهان خود در رازی چه رنگش آجری نمای با طبقه چهار خانه آن بفهمد توانست نمی

 !!!!زندگیش از سال 72 گرفتن پس امید به کرده طی را مسافت کیلومترها بخاطرش

 

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

 بگی؟ بهم میخواستی چی خب-

 ها؟: گفت و برداشت راه چهار سر قرمز چراغ از را نگاهش آترین

 تو با یگفت بخاطرش که بگی بهم میخواستی چی میگم: کرد تکرار را سوالش دیگر بار یک آرسام

 .بیام

 .هیچی! .. آهان-

 !!!هیچی؟: آرسام

 .. نه که هم هیچی هیچی: آترین

 وقتیه چند یک رومینا راستش:  کرد مایل او سمت به را خودش و گذاشت فرمان روی را دستش

 ..  نشده وقت اما بگم بهت میگه

 نه؟ یا رسیده فرا حرف آن گفتن وقت ببیند تا شد خیره آرسام چهره به و کرد مکثی

 !دیگه بگو خب: گفت اترین سکوت شدن طوالنی با و کرد نگاهش سوالی آرسام

 درسته؟ شدین جدا هم از نازی تو که هست دوماهی االن: آترین

 .نداد جوابی و برگرداند را رویش آور زجر مساله این کشیدن پیش با آرسام

 !ارسام؟: گفت مصمم آترین

... شدیم که شدیم جدا دارین؟ نمی بر سرم از دست چرا چیه؟! ها؟: زد داد تقریبا و برگشت عصبی

 .. چی که

 .بزنم حرف من کن صبر لحظه یک...  خدا به هیچی: داد جواب مظلومانه آترین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

19 

 

: فتگ خفه و گرفت دندان به را نکردنش اصالح از میگذشت وقتی چند که سیبلی گوشه آرسام

 چی؟

 وریاینج...  روش روبه واحد بیا توام..  میشینه ما خونه باالی طبقه اومده آذر که حاال میگه رومینا-

.  باشیم داشته رو همیدگه هوای بیشتر باید ما نیست بابا دیگه که حاال..  هستیم هم دور همه

 شبها و بیایی پاشی صبح روز هر رونمیخواد راه اینهمه تو هم..  بهتره هممون برای اینجوری

 .بهتره هممون برای اینجوری خدا به..  درمیاد خیال و فکر تنهاییو از آذر هم صدف دنبال برگردی

 .ترم راحت خودم خونه من: داد جواب خسته آرسام

 !دارم شک من: آترین

 !میکنی اشتباه خب: آرسام

 مطمنی؟ تو:  آترین

 چی؟ از: آرسام

 تری؟ راحت اونجا اینکه از: آترین

 !نکن شک: آرسام

 .دارم شک گفتم که من ولی:  آترین

 !میکنی اشتباه گفتم منم: آرسام

 ..  برگرداند را رویش کالفه آرسام و خندید آترین

 یادم: گفت لب زیر کنان غرغر آرسام که افتاد راه و انداخت جا را دنده آترین..  شد سبز چراغ

 !نکنم قبولش باشه حواسم کنی لطف بهم خواستی که بعد سال صد باشه

 میده؟ قد تو عمر به من بعدی لطف مطمنی:  خندید بلندتر آترین

 ...  داد تکان سری و زد خندی زهر آرسام

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

.***************** 
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 . کرد باز چشم میخورد صورتش به که سردی سوز با آهو

 هشیار آلود هراس باغ ته اتاق زده نم دیوار و در دیدن با ماه چند این تمام مثل آلودش خواب ذهن

 !شد

 ...! بست نقش ذهنش در کجام من سوال و

 :میداد جواب سوال این پرسیدن از بعد بالفاصله و بود افتاده راه ذهنش تقریبا ماه 4 از بعد اما

 !جهنم

 هنمج...  نیست اینجا جهنم..  دختر باش داشته انصاف: میگفت و میشد بیدار هم وجدانش بعد اما

 !شهمی نصیبت زدنی هم به چشم فاصله به نکنی روجمع حواست اگر که است تر آنطرف متر 22

 خواب شیرینی و رخوت همه و شد رد چشمانش مقابل از برق و باد مثل جدیدش زندگی حقایق

 ..  ربود کالبدش از را دیشب

 به دراز دخترها همه و بود تاریک نیمه هوا..  گذراند نظر از را برش و دور و نشست و شد بلند جا از

 ... بودند خواب دراز

 ... بود ایستاده 5 روی رنگش فسفری عقربه و میکرد تاک تیک شیده سر باالی ساعت

 . رفت دستشویی سمت به و شد رد نغمه سر باالی از احیتاط با و زد کنار را پتو

 حشیف صبح روز هر مثل آهو و شد باز خوردکنی اعصاب قژ قژ با دستشویی رنگ فیلی پوسیده در

 یک روز هر.  بود شده کامل ماه 4 این در فحشهایش دایره بدبختانه یا خوشبختانه..  کرد نثارش

 !میگرفت یاد دخترها و رشید از جدید فحش

 !شود استاد میتوانست دیگر االن آهو میشد ارائه ها دانشگاه در شناسی فحش درس یک اگر

 هب حاال و بود رنگ کرم روزگاری که ای مردانه دمپایی در را پایش و خندید اش احمقانه فکر این از

 . برد فرو میزد خاکستری

 یک هم آینه و بود شده سبز و ای قهوه جرم از باغ طرف این های اتاق دستشویی های کاشی

 !میداد نشان تکه هزار خودش در را تصویر که داشت بزرگی ترک

 ...  داشت فرق طرف آن با باغ طرف این چیز همه
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 ...دوزخ طرف این..  بود بهشت طرف آن ظاهر در

 اگر و بود سفره سر سبزی و نان شب هر طرف این و.  بود پا بر سرور و جشن شب هر آنطرف

 !خوراکشان سهم کتلت و میشد کشانشان بره دیشب مثل آوردند می شانس

 و ساقی و بر جیب و دزد طرف این و داشتند نشر و حشر پولها پر جیب و گندها کله هرشب انطرف

 !بند خالی شادی و پوک کله نعیم و خطر اسی گاه گه

. . گرفت آمد می بیرون زده زنگ شیر آن از که حیاتی مایع زیر را دستش و کرد باز را آب شیر آهو

 ... پاشید صورتش به و کرد پر آب از را مشتش

 !!!سعید نفس به! ... آهو به...  دوخت چشم آینه در اش دخترانه چهره به بعد

 ..  گرفت را گلویش دور بغض

 ؟ داشت حالی چه جا این در او دیدن با االن پدرش

 لرزید؟ می گور در

 میکرد؟ نفرینش

 بخشید؟ می را او آیا

 میکرد شروع نو از و میکرد برعکسش او و خودش دست میدادند را اش زندگی شنی ساعت کاش

... 

 را خودش و نمیکرد قبول مادرش کردن پیدا برای را فریدون پیشنهاد وقت هیچ آنوقت..  نو از

 نآ فردا شاید و باشد باغ طرف این های اتاق امروز پایانش که انداخت نمی چاهی در دستی دستی

 !!!مهلقا پیش..  طرف

 !افتاد جانش به لرز ببرد متر 22 آن سمت به را او سرنوشت روزی اینکه تصور از

 نوش و عیش بساط مکمل شب هر که مهلقا دختران از یکی میشد که بود این از بهتر میمرد نه

 !میشدند رشید خواهر مهمانان

 ناشکری و دانست می را قدرش بود می دان قدر اگر..  بود خوب بود ایستاده که جایی همین فعال

 ..  نمیکرد
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 رمج دستشویی این در..  اینجا هیچوقت بود می شکرگذار آترین خانه در بودن از اگر که همانطور

 !نگریست نمی خودش شده تکه هزار تصویر به چرک های دمپایی با بسته

 !نیست بد هم خیلی آترین که بود فهمیده دیر چقدر..  آخ

 . آمد بیرون دستشویی از و گرفت شالش پر با را صورتش آب و گرفت را وضویش

 .بست قامت و ایستاد راهرو در ناچار به..  نبود خواندن نماز و ایستادن برای جایی اتاق در

 دمان چه هر و نشست فرو بود افتاده جوشش به وجودش در که تنهایی موج گفت که را اکبر اهلل

 ...! نگاه یک از بود ناب لذتی

 ...مخلوق به خالق نگاه

 ...معشوق به عاشق

 ..!او به خدا نگاه

 ...!مانی:  سوم فصل

 خطهای باشد متوجه انکه بی دستانش و بود میز نئوپانی روکش موازی های خط روی نگاهش

 !میکرد رسم فرضی

 خوشبختانه اما رسید می گوش به مونا و کارگردان میان بحث از زیادی صدای و سر انطرفتر

 ! نمیشنید او گوش

 و متفاوت طرحی و بودند فته یا امتداد هم دنبال به مقطع گاهی و ممتد میز روکش موازی خطهای

 . بودند کرده ترسیم را انگیز خیال

 را او و بودند گرفته را خیالش دست خطها انگار.. بود آمده کش موازی خط اینهمه میان ذهنش

 ونبیر مسیر این از را خودش نمیتوانست میکرد کار هر... خودشان زندگی عمق در بودند کشیده

 باز دمیشدن تمام ظاهر به خطها جائیکه درست.  رسید میز انتهای به نگاهش وقتی حتی...  بکشد

 !داد ادامه مسیرش به و نکرد رها را خیالی دست ذهنش هم

 ...  بود ها بازی فلسفه همین دیوانه او اما آمد می فلسفی زیادی نظرش به
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 که ای نقطه سه و اما....  اما فلسفه دل به میرفت و میکرد رها را گزارشگری شاید میتوانست اگر

 ... میکرد خراب را کار همیشه آمد می

 !آفرید؟ را نقطه سه و اما این خدا چرا اصال

 سپ در مردانه صدایی و نشست اش شانه ی رو دستی که میافت دیگری رشته داشت ذهنش باز

 پسر؟ نشی غرق: گفت گوشش

 رهدو: داد جواب و آورد لب بر ای کاره نیمه لبخند..  دوخت چشم ارشیا به و کرد بلند را سرش مانی

 !گذروندم رو نجاتی غریق

. ..  نشست او روی روبه و کشید بیرون میز زیر از صندلی..  خندید کامل و بلند او برعکس ارشیا

: فتگ میکرد بود کارگردان با بحث مشغول التهاب با همچنان که مونا حواله نگاهی نیم که همانطور

 آیی؟ نمی نظر به حال سر روزها این

 یلیخ تو نکه: گفت حالی بی با و داد بدنش به قوسی و کش و کرد دراز میز زیر از را پاهایش مانی

 ...پری می پائین باال داری هی..  ای برشته گندم

 !نکن مقایسه خودت با رو من: انداخت پیشانی کوچکی اخم ارشیا

 ...بودی فیثاغورث شاگرد تو نبود یادم-

 .باش خوشحال..  بود دار خنده-

: تمیگف که میشد شنیده وضوح به مونا صدای حاال...  بود ساکت هم ارشیا و نگفت چیزی مانی

 ....رجبی آقای دادی تام اختیار من به زمینه این تو شما

 ؟ بود چی ات برنامه اسم: گفت و آمد مونا صدای روی دوباره ارشیا

 ...هنوز نداره اسم-

 سازمان؟ تو کرده صدا و سر اینقدر که چیه موضوعش

 .بذارن اگر البته..  واقعی مستند یک...  مشکالتشونه و فراری دخترهای درباره-

 ودب تلنگری آماده خیالش و فکر...  داد تکان را سرش بار چند و گرفت خود به متفکری چهره ارشیا

 ...نمیگذشت شدنش مفقود از زیادی مدت که بیاورد یادش به را کسی تا
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 بشود؟؟؟ که میشد یعنی...  میشد پیدا روزها همین اگر ولی

 ... نشی غرق تو حاال: گفت و زد ارشیا پشت به محکم دست با مانی

 .کنارمه نجات غریق یک: گفت حالی بی با ارشیا

 !باش خوشحال تو حاال پس-

 را اش پایانی لحظات بحثش گویا که کرد اشاره مونا به لبخندی با هم مانی و خندید ارشیا

 ...میگذراند

 !نمیدادند دست از را امید اگر...  بود خوب اوضاع

 ندآمد می بیرون ابر کبود ی ها لکه میان از تک تک ها ستاره...  میگذراند را اش اولیه ساعات شب

 برایش نمیتوانست هم خودش که عشقی با آرسام...  داشت افشانی نور در سعی زحمت به ماه و

 اهایپ روی شده که نحوی هر به میخواست که میکرد نگاه کوچکش دختر به بزند تخمین انتهایی

 !بایستد ناتوانش

 عمو...  بود شده غرور در غرق صحنه آن دیدن از آترین و بود گرفته را صدف های شانه زیر رومینا

 ... بود بخش لذت برایش بودن

 ! عمو..  بود کسی او داشتنی دوست کوچک موجود یک برای..  بود اینکه

 آترین .. رومینا لبهای روی عریضی لبخند و ایستاد پا دو روی لحظه چند برای بلندی جیغ با صدف

 ...  نشست آذر و آرسام.. 

 حال در لظحه آن در بود ممکن که ناخوشایندی اتفاقات همه از فارغ ها ذهن و..  بود آرامی شب

 ... میبرند لذت اش داشتن از و بود خوش دم همان به باشد وقوع

 اعتس های عقربه انکه از قبل تا البته... داشت بر در را زندگی واقعی معنای و بود شیرین چیز همه

 ... بایستند 6 روی

 ...داد ماهیت تغییر باره یک به آرام شب آن که بود هنگام ان

 صدا به خانه در زنگ..  کردند توقف 6 عدد روی بزرگ و کوچک عقربه دو هر که ای لحظه درست

 رینشی حرکات به ناپذیر وصف عشقی با و بودند نشسته نشیمن داخل که جمعی تمام و آمد در
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 شیدک جیغی و ایستاد پاهایش روی دیگر بار صدف...  کردند نگاه هم به میخندیدند کوچک صدف

 نشیمن داخل افراد از یک هیچ لب روی لبخندی هیچ دیگر اما بود توانستش شعف از نشان که

 ! ننشت

 بودی؟ کسی منتظر:  گفت و نگریست رومینا به تردید با آترین

 !نه: ادد پاسخ و گرفت تر محکم بکشد بیرون او دستان از تا میکرد تقال که را صدف بازوهای رومینا

 ... نشست آترین دل در بدی آشوبه دل

 هب آهو نام ادامه در بود ممکن که نکندی هزاران و او نکند... او نکند.. آهو نکند که سوال این باز و

 ...بیابد راه او ذهن

 یزن..  نمیشناخت که دید را زنی تصویر نمایشگر در...  ایستاد آیفون نزدیک و برخاست جا از

 ..  کرد حس را ضربه اولین که بود موقع همان...  ساله اندی و چهل حدودا

 ...  زن چشمان

 !مینمود آشنا شدت به زن چشمان

 ...!میشناختش خوب که بود کسی آور یاد او برای چشمانش

 ...!نبود کنارش در حاال که کسی

 

 ...!آهــــــو

 ....! نبود آهو...  نگریست زن به دیگر باری برگشت حال به بالفاصله ذهنش

 ؟... بود که زن آن پس

 ... بعد دقیقه چند

 با و انداخت رویش روبه ایستاده جمع به نگاهی و انداخت دیگرش پای روی را پایش رزا وقتی

 شینین؟ نمی: گفت ای بکسته شکسته فارسی

 !!!!بینشینند باید که آمد یادشان اتاق در حاضر افراد باقی و آترین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

26 

 

 و کرد پیدا را فرار راه تنها رومینا...  نشست رزا مقابل و کرد جور و جمع زحمت به را خودش آترین

 ...  او دنبال به هم آذر و رفت آشپزخانه به چای آوردن بهانه به

 برای خودش میل و رفتن راه و ایستادن برای میکرد تقال که صدفی با بود مانده که بود آرسام تنها

 کند؟ چکار دادن گوش و نشستن

 اآنه به میکرد خود محسور را اتاق در حاضرین سرتاسر که نگاهی با و مالید بهم را لبهایش رزا

 میاد؟ یادت منو: گفت و کرد آترین به رو مخملینش صدای همان با بعد دوخت چشم

 هیچ نگاه این...  انداخت می جانش به لرز و میکرد سوراخ را رومینا دل که داشت برقی نگاهش

 ! نداشت آترین با اش عاشقانه سراسر لحظات در خودش حتی یا و آهو..  شقایق نگاه به شباهتی

 می جانش به را هراس و آزرد می را او که بویی و رنگ..  داشت جدید بویی و رنگ نگاه این

 ... انداخت

 ... بزند ندانستن به را خودش داشت دوست شاید یا نمیدانست خودش اما

 ...  اومدین خوش خیلی: داد جواب و آورد لب بر ای قواره بی لبخند بسیار تالش با آترین

 !نمیدن نشون رو این هاتون چهره اما -رزا

 ! شما اال داشتیم رو کسی هر انتظار بخوایین رو راستش -آترین

 اش برنده و تیز نگاه...  داد حالت تغییر موربش چشمان و افتاد صدف روی نگاهش..  خندید رزا

 ! میشد دیده منافذش انتهاترین در دلرحمی و شفقت از هایی الیه و میشد نرم رفته رفته حاال

 ...  بود ستانده باز ایستادن برای تقال از را او عاملی باالخره...  نداشت کمی دست هم صدف

 اهدخو بازی را نقشی چه او آینده در نمیدانست و نمیشناختش که بود شده نگاهی مبهوت و مات

 ...  کرد

 ... میزد موج فضا در سختی سکوت

 خود در را عمل این توان هم شاید یا نمیکرد سنگین سایه این زدودن برای تالشی هم کسی و

 !دیدند نمی
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 هب غریب میلی با و بود مانده رزا نگاه به خیره همچنان که بود صدف شجاع فرد تنها میان این

 ...!پرداخت می زن روح در اکتشاف

 . شد خم رزا مقابل و رفت جلو اراده بی رومینا

 .. کرد تعارف او رابه چای سینی

 . شد قطع ای ثانیه برای صدف و رزا میان چشمی ارتباط صورت این به

 

 تنها اش درونی غلیان پوشاندن برای و برداشت فنجانی و امد خودش به کندی حرکت با رزا

 . کرد تشکر و زد لبخندی

 

 اش چای آنکه ضمن و کشید جلو را خودش کند کنترل توانست می بهتر را شرایط حاال که آترین

 برمیداشت را

 ..  بودیم دیدارتون مشتاق خیلی ما همه: گفت

 . کشید می رخ به لب روی لبخند همان با را خودش همچنان و نزد حرفی رزا

 

  آمد صحبت میان به نداشت را ندانستن طاقت دیگر که رومینا

 نمیکنی؟ معرفی جان؟ آترین: گفت و

 مندانه پیروز نگاهی با و کرد مکثی آترین

 بگم؟ شما برای رو فامیلی نام چه باید االن من..  ببخشید....! خانم: گفت

 . کرد باریک را چشمانش رزا

 .. شد آترین کالم پنهان طنز متوجه خوبی به

 ... هستم و بودم ریاحی همیشه من: گفت و نوشید را اش چای متانت با
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 . سعید عمو سایق همسر...  ریاحی خانم...  درسته!!! آها: گفت مسخره به و بلند آترین

 ... کند پنهان توانست را خشمش زحمت به بار این رزا

 !کردی فراموش رو چیزی یک:  گفت آترین صحبت ادامه در و برداشت خیز جلو به

 !بله: گفت تاخیر با آترین

 .. تحیر با رومینا

 ... مردد آذر

 ... بودند شده خیره دو ان نفره دو بحث به گیج آرسام و

 . میکرد دل دل توجه کردن پیدا پی در و بود مانده تنها وسط آن کوچک صدف و

 ....ما عزیز آهوی مادر و...  بودم کرده فراموش بله-

 ... داد تکیه صندلی به و برگشت عقب به رزا

 ...  بودند سرش در دار معنی افکار از نشان که بست می نقش صورتش روی آرمی خطوط

 ..  شد متوجه خوبی به رو حالت این که کسی تنها و

 !بس و بود رومینا تنها و تنها

 ناراحت خیلی بگم باید...  شده فوت پدرت ام شنیده: گفت و گذاشت میز روی را فنجانش رزا

 ... میگم تسلیت بهت...  شدم

 زهمبار بدهد رزا به شکنی دندان جواب تا بود شده بیدار وجودش در که نهایتی بی میل با آترین

 ... میکرد

 .. ممنونم-

.. .  ها شما حتی..  ماهرخ..  پدرت..  سعید..  من..  بودیم هم برای خوبی دوستان زمانی یک ما -رزا

 آرسام؟ اد می یادت رو ها موقع اون تو

 ..  کشاند افراد سایر به را مکالمه مسیر حرف این با

 !.. آره..  مبهمی خیلی چیزهای یک: گفت فکر کمی با و فشرد دستش در را صدف بازوهای آرسام
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 . خندید رویش به مهربان رزا

 ..  نکردی فرقی هیچ..  آرسام موندی همونطوری دقیقا تو -رزا

 : داد ادامه و برگرداند آترین سمت به را رویش

 ...  کردی فرق خیلی تو... !  تو اما

 ... میخواند را نگاهش حرف خوبی به رزا و طلبید می مبارزه میدان به را رزا نگاهش با آترین

 !آترین شدی فریدون شبیه خیلی تو: گفت خاصی لحن با رزا

. .شده فوت تازه من پدر که موقعی درست شما مطمنم.. باشیم راست رو هم با بیائین: آترین

 اره؟...  بکنی ها گذشته از یادی و بپرسی رو حالمون که برنگشتی

 ... باشه دلیلی تونه می خودش برای اینم: رزا

 ستهب نقش لبانش بر که لبخندی و شد باز هم از یکباره به اش چهره هم در خطوط..  خندید آترین

 . کرد پیدا تسری اش چهره اجزا تک تک به رفته رفته بود

 دقص و...  بودند نفر آندو مکالمه مبهوت او مثل آنها دو هر..  انداخت ارسام جانب به نگاهی رومینا

 سیارب نداشت را اتاق فضای تحمل و تاب دیگر که رومینا برای مساله این و کنند دخالت نداشتند

 ..  بود دشوار

 برای من..  باتویه حق بگم باید..  خب: گفت بعد کمی و کرد خندیدن به شروغ آترین همراه رزا

 . اومدم تری مهم چیزهای

 بینمش نمی شما بین االن که کسی برای:  داد ادامه و چرخاند راتاق د حاضر افراد میان را نگاهش

!.. 

 شتدا بهت و تردید بوی بیشتر که تصنعی اخمی و شد محو سرعت به آترین لبهای روی لبخند

 .گرفت را جایش

 نتظاریا چنین فریدون از یعنی...  کنم پیداش بتونم ها شما پیش سعید مرگ از بعد میکردم فکر-

 ..  داشتم

 !!!کردین فکر درست:داد پاسخ خشم به آدر او جای به اما..  نزند حرفی داد ترجیح آترین
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 ..  کرد ای قروچه دندان ناراحتی با آترین

 جلوی موقع به البته که بزند آذر نسنجیده حرف این خاطر به اساسی داد یک میخواست دلش

 .گرفت را خودش

 متوجه خوبی به و چرخاند آترین و آذر میان را نگاهش سرعت به..  کرده کمین ای گربه چون رزا

 . شد چهره اندو متفاوت حاالت

 !خبرهایی؟ چه اینجه بگه من به نمیخواد کسی ببینم...  خب خب-

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

 روی سرد سوز با گاهی از هر و بود شده پنهان شب تاریکی در سرما و داشت پاییزی ملسی هوا

 . میکرد خودنمایی عابرین پوست

 . رسید می مشام به سوخته چوب و برگ بوی دور از

 ممدا سرما خاطر به و بود ایستاده خیابان سوی رآن د آوا از فاصله با قبل شبهای مثل هم باز آهو

 و میکرد ها و برد می دهان مقابل را اش زده سرما انگشتان نوک و میشد پا آن و پا این

 ودب کرده انعطاف قابل غیر و سخت چوب چون را انها و میکرد سنگینی یش لبها پوست روی سرما

. 

 .. بود مانده باقی زیادی زمان یآمد م دنبالشان به رشید که 72 تا و بود 9 هنوز ساعت

 ..  میکرد بازی خوبی به را اش شبه هر نقش آوا حال این با

 درس ادای سرش پشت فروشی شیرینی چراغهای کم نور در و بود گذاشته مقابلش که ای وزنه

 ..  آورد می در را نوشتن مشق و خواندن

 تبایس می زیادی نانوشته های مشق ز هنو او و بود نگذشته چیزی کوتاهش زندگی از حالیکه در

 ...!!نوشت می

 وانیج نسبتا مرد..  گرفت را او دید زاویه و کرد پارک بود ایستاده آهو که جدولی کنار مشکی 3مزدا

 . رساند کنار داروخانه به را خود بلند قدم چند با و شد پیاده خودرو از
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 یرو نگاهش رحقیقت د اما..  بود دوخته چشم دستها دور به دید نمی چیزی که خیره نگاهی با آهو

 . بود مانده خودرو روشن چراغهای

 اهنگ مسیر اما افتاد راه به و شد اش ماشین سوار و آمد بیرون داروخانه از جوان مرد بعد لحظه چند

 ... نکرد تغییری آهو

 پر ذهن اتفاق این با موازی و شد ظاهر اش دخترانه و بکر چهره روی ناخوانا و هم در خطوطی

 ...!!بود جدیدش زندگی شروع که میگشت باز دوری چندان نه خاطرات به کارش

 

 

 ::قبـــــل روز 25 و ماه 4

 

 ..  شد تکرار رگوشش د تلخی بغض با آزام فریاد صدای

 .بود شنیده فریدون خانه در شب آن که وضوحی به درست

 ممن بذار کنی جراحی میخوای و برداشتی تیغ که حاال.. موندم ساکت عمر همه.. باشم آروم چطور

 آره.. کنم خفه رو دردش و بدم فشار همیشه برای بار یک رو چرکین غده این بذار.. بزنم حرف

 گوش نیست ما تیکه نازی گفتین بهم وقتی بود خودم تقصیر.. داغونه اساس از.. خرابه من زندگی

 و چشم عاشق شدم عاشق... شدم خر آره.. نکردم گوش نیست زندگی زن گفتین وقتی.. نکردم

 مکدو... نباشه زیبایی دنبال که پسریه کدوم... بود خوشگل هم خیلی.. بود خوشگل...  ابروش

 اگر حتی باشه بگه تره فهیم چون ، عاقلتره چون بهتره دختره این میگن بهش وقتی که پسریه

 ..بود قشنگ مامان.. بودی زیبایی دنبال هم تو حتی مردی یک خودت تو باشه؟ زشت دختر اون

...  خوشگله میگفتی هم خودت که نازی ، بکشم خط رو نازی دور میخواستی من از چطور پس

 که دختری با... کنم کار چی حاال اما خوردم روهم چوبش...  نکردم گوش حرفت به..  کردم اشتباه

 من از هترب یکی میتونه سوت سه به که لوند اونقدر.. نداره من به احیتاجی هیچ که خوشگله اینقدر

 زندگی پای دیگه که... نداره زندگیش به دل که زنی با کنم کار چی میگی! کنم پیدا خودش برای رو

 هم رو بهونه اون دیگه ما اومدنش با که ای بچه.. است بچه اون فقط نازی و من رابط.. نیست

 از صدبار حاال تا که نبود بچه اون اگه دِ ؟ شدیم دار بچه چرا که میکنی بازخواست رو من..  نداریم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

32 

 

 مشکل اول ماه همون از ما نازیه؟ ناخواسته حاملگی از ما اختالف مگه... بودیم شده جدا هم

 من و کرد قهر نازی وقتی بودی کجا تو کردیم؟ رو اولمون دعوای ما وقتی بودی کجا تو.. داشتیم

 ؟ بگم..  بودی کجا برگرده؟ داد رضایت تا گشتم خونشون دور تموم هفته یک گردها دوره مثل

 یخاک زیر و میزدی کنار رو خاکها داشتی.. بودی همدان.. بودی جیرفت... بودی مصر.. بودی تونس

 چه آخه..  زندگی.. تمدن خودت قول به یا آوردی می در اسکلت مشت یک داشتی... آوری می در

 تار کوزه و کاسه تا چهار به بودی چسبیده تو و بود کنارت زده جوونه تازه های زندگی زندگی؟

 زندگی... هپسرت زندگی این بگیر تحویل و بیا حاال...  پوسیده هایی تخته و تیر به.. بسته عنکبوت

 دنبالش همیشه که ای خورده خاک تمدن همون مثل...  بیار درش خاک زیر از بیا.. پسرت پوسیده

 !!!پدر کن پدری بیا.. بده نجاتم خاک اینهمه زیر از و بیا... خاکه از پر...  عنکبوته تار پر بودی

 

 انهخ در ارسام خروج با سنگینی این و بود سنگین زیادی خانه فضای..  شد تمام آرسام حرفهای

 ...  شد بیشتر

 ... دوید سرش پشت بالفاصله آترین

 ... چرخید می خانه دور تا دور گیج و زده وحشت آهو نگاه

 ...  میکشید نفس زحمت به و نداشت رو به رنگ فریدون

 شدت به صورتش رنگ..  بود دار کش و تاخیر با هایش نفس..  نبود خوب اصال فریدون حال

 می پدرش,  سعید یاد به را آهو که حالتی..  بود نشسته اش پیشانی روی درشتی عرقهای و پریده

 !انداخت

 با که ای خانواده گذشته از اطالعات از وسیعی هجم با سو یک از..  دارد احساسی چه نمیدانست

 مآرسا خصوصی زندگی داستان شنیدن از دیگر سویی از و بود شده رو روبه میکرد زندگی انها

 ... داشت وجدان عذاب

 . نمود می نشدنی تمام هایی دقیقه چون ها ثانیه و نمیشد حس زمان گذر

 . ساخت متوجه خود به را زده آشوب جمع آن در شدن بسته صدای

 .رفت: بود گفته آهسته و شد وارد سنگین و کوتاه های قدم با آترین
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 .. رفت سینه سمت به دستش و کشید کوتاهی آه فریدون

 ... بابا:  زدند جیغ هم با همزمان آترین و آذر

 ...اینجا... ای بیاد..  بکو آهو به..  بهش..  آهو: گفت بریده بریده زحمت به فریدون و

 ... اورژانس به بزن زنگ:  زد فریاد آترین

 ... بیا..  آهو... آ: فریدون

 اآنج از و دوید اتاق داخل به آذر ، کند چکار باید دانست نمی و میزد چرخ خودش دور عصبی آترین

 .لهب: گفت و زد زانو فریدون پاهای جلوی مرتعش بدنی با آهو و برود کمکش به تا زد صدا را آترین

 بریده و کرد باز هم از را لبهایش شدیدی تنگی نفس با کرد خم را خودش زحمت به فریدون

 کردی؟ پیدا..  رو مادرت.. ما.. ما: گفت بریده

 .نه: گفت و کرد پاک را شده سرازیر چشمش از کی دانست نمی که اشکی آهو

... بده بهت تا...  بودم داده...  بسته یک... یک آترین به: داد ادامه بار رقت حالت همان با فریدون

 ... خونش آدرس... فامیلش..  اسمش...  شده نوشته مادرت باره در..  در...  چیز همه تو اون

 ژناکسی دستگاه میکردند سعی هم کمک با آترین و آذر ، کرد نگاه را سرش پشت و برگشت آهو

 .بیاورند هال به را

 !شیرینه مادرت اسم..  اسم: رسید گوش به دوباره فریدون نخراشیده صدای

 شیرین؟: کرد تکرار و چرخاند را گردنش غریبی سرعت با آهو

..  ب که هست...ه چیزهایی یک...  داد تغییر رو...  اسمش..  کرد ازدواج پدرت با...  وقتی.. آره-

 ...بدونی حقته..  بگم بهت باید

 تو به نکرد جرات بعدش ولی...  داد انتخاب حق مادرت به...  سعید که همونطور..  کنی انتخاب باید

 لحظه یک تو بدون...  تونست نمی و بود وصل تو به جونش چون...  چون بده رو حق این...  هم

 که ای نامه این... بخونی رو نامه این و...و آهو باشی شجاع میخوام ازت حاال..  بیاره دووم هم

 . فرستاد برات که ای نامه تنها...  فرستاده برات مادرت

.************* 
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 واآ به دوباره و برداشت بود مانده خیره آن به که نامعلومی نقطه از را نگاهش تلخ بغضی با آهو

 . دوخت چشم

 را وا و بود سنگین زیادی میکرد نگهداری جینش شلوار جیب در همیشه که ای پاره کاغذ تکه اما

 .میداد آزار

 !خط 5 وتنها تنها..  بود خط 5 حاوی و بود داده فریدون آخر شب که کاغذی تکه

 ...! بود کرده مردها و زنها دنیای وارد را او دخترانه زندگی بعد به آنشب از که خطی 5

 !نبودند گرگ از کمتر شاید که مردهایی و زنها

 ... کرد علم قد مقابلش در کذایی شب آن دوباره

 شده گم تاریکی دل در که طوالنی ای جاده و سرد بادی... شب... ماه آبان... قبل روز 25و ماه چهار

 ... بود

 ...! میکشید خود با را نازکش مانتوی که باد نفیر و گذری ماشینهای

 ...! سفید پراید آن بعد و

 ... شد آغاز آنجا از چیز همه

 یچه بی سبکدالنه شاید یا و احمقانه او و ایستاد مقابلش که جوانی مرد آن و سفید پراید آن از

 ...!فشرد جانش بی دستان در را دستگیره و برد دست ای اندیشه

 خورد چرخ و خورد چرخ و خورد چرخ..  پیچید هم در مدور اتاقی چون چیز همه بعد به لحظه آن از

!... 

 در مدام پراکنده و مقطع هایی صحنه اما امد می بیرون خاطراتش از باید..  میرفت گیج سرش

 نپائی و باال قیمه خورشت در همیشه که هایی لپه مثل درست... رفتند می پائین و باال ذهنش

 !! میپریدند

 مغز تا خوشایند سرمایی....  فشرد را گلویش و برد مقنعه زیر را خود شده ســـِر انگشتان

 ...داد التیام لحظاتی برای را مجروحش ذهن و کرد نفوذ استخوانش

 ...! نمیتوانست اما بود شده خسته خیلی..  نبود قضیه این منکر..  بود شده خسته
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... آغاز از دوباره باز و روز 25 و ماه 4 این در افتاده اتفاقات همه روی بگذارد پایان نقطه نمیتوانست

 !کند شروع شد دگرگون چیز همه که شبی همان از...  نو از

 ... خانه آن از

 ...آترین از

 ... رومینا از

 ... فریدون از

 !مادرش از... بدتر همه از و

 اش نشدنی تمام دلهای درد به و مینشست کنارش ساعتی برای تنها تا میشد پیدا کسی کاش

 ... میسپرد گوش

 ... داشت را کسی هم او کاش

 گذاشت چشمانش مقابل را دستش و رفت فرو درهم اش چهره..  افتاد چشمانش در رنگی زرد نور

 !االفتیم ساعته یک پاشو...  بکن جون دِ: آورد خود به را او رشید خراشیده و اشنا صدای که

 ایشغمه تمام و کند مشت را دستانش که بود این بکند لحظه آن در میتوانست که کاری تنها او و

 ! دهد فشار محکم اش شده سِر انگشتان الی را

 

 "قاتل:چهارم فصل"

 

 ...میترکید سنگ که شد یخبندانی چنان ، سرد ماه اسفند آن در

 ....بخشید روشنایی دلپذیر گرمایی را ها خانه و گرفت باریدن رمق کم برفی

 نمیشد یافت آن در آور رخوت و دلپذیر گرمای آن از اثری که میشد پیدا هم ای خانه وتوک تک اما

. 

 ... بود نسترن خیابان انتها در طبقه 4 آپارتمانی شک بی ها خانه ان از یکی
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 ...دبو نکرده آباد را قبل های ویرانه هنوز و بود گذشته سهمگین طوفانی از تازگی به که ای خانه

 و ردک ترک را زده مصیبت خانه آن ها کشیدن ونشان خط و ها تهدید از سیلی با رزا پیش ساعتی

 به گردی باری خانه زنگ بیابند یافتن حرکت برای مجالی ساعت های عقربه که ان از قبل بعد کمی

 ! درآمد صدا

 ! بیندازد محرابی خانواده دل جان به را هراس بود کرده قصد شب آن گویا که زنگی

 بفرمایید؟ بله: برداشت را آیفون خود آترین

 محرابی؟ ی آقا منزل: گفت راسخ صدایی

 بفرمائین؟ رو امرتون.. بله-

 محرابی؟ آترین آقای منزل-

 ...هستم خودم!بله.. ب: داد پاسخ شک با ایبنار آترین

 بگیرم؟ رو وقتتون دقیقه چند میتونم..  هستم دوست حق سرگرد من-

 ...  بگوید باید چه ونمیدانست میزد گیج خورده دردناکی سیلی ناگهانی که کسی مثل

 !االن:  بود این آمد در دهانش از که جمالتی تنها

 .گذاشت اولش سرجای بیحالی با را آیفون گوشی بعد و

 ... نداشت پرسیدن جرات هیچکس..  میداد شومی بوی خانه سکوت

 یا. . نمیتوانست اما بزند حرف میخواست نگاه زبان با میزد دو دو حدقه در که چشمانی با رومینا

 ! نمیشد شاید

 ... داشت نیاز حمایتش به شدت به که بزرگتری برادر به...  بود دوخته چشم آرسام به آترین

 !است؟ کرده گم را حمایتگر مطلوب و خنک سایه ان که مدتهاست چرا امانمیدانست

 .کرد رفتن عزم و پوشید پلیورش روی کاپشنی و برد دست حرف بی

 کجا؟: پرسید که بود کسی تنها آذر
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 تالش خیلی حتما..  بود محکم صدایش اما میداد ترس بوی نگاهش ، برگشت ای لحظه آترین

 !نکند برمال را خرابش حال کالمش تن که بود کرده

 .برمیگردم زود... داره کارم پائین یکی-

 کی؟: گفت و کشید زبانش سر به را توانش همه رومینا ، کرد باز را در

 بیشتر و تربیش هم ترس ، میکرد پیدا بیشتری گستره ثانیه هر که سکوت موازات به...  نیامد جوابی

 ...! میکرد رخنه خانه آن اهالی دل در

 پائین؟ بیایی باهام میشه: گفت و کرد آرسام به ای خیره نگاه آترین

 .شد خارج خانه از آترین همراه و داد رومینا دست به را صدف سریع آرسام

 روینی ماموران آن که نمیکردند فکر هیچ گرفتند قرار ورودی در مقابل دو هر وقتی بعد لحظه چند

 ... باشند آمده آنجا به آترین دستگیری برای انتظامی

 ...! را قلم یک این جز...  میکردند فکری هر شاید

 همان با دیگر بار یک و کشید بیرون را اش شناسایی کارت آترین دیدن با دوست حق سرگرد

 محرابی؟ اترین آقای: پرسید اش کننده متزلزل و محکم لحن

 .داد تکان سر و گذراند نظر از را پوشیده لباس افسر 2 و پلیس ماشین سرعت به آترین

 !بیایین آگاهی اداره به ما با باید شما: دوست حق

 آخه؟ چی برای: پرسید که بود آرسام ، نداشت زدن حرف توان که آترین

 آقای قتل جرم به: گفت آرسام جواب در و کرد آترین به نافذی نگاه... کرد مکثی دوست حق

 ...اکبری منصور

 چه نمیداند هم خودش اما کند مسخره را چیزی میخواهد که کسی مثل هراسیمه و گیج آرسام

 خریه؟ کدوم دیگه اکبری منصور: گفت را چیزی

 !شیرزاد شقایق خانم همسر: داد جواب و کرد آترین به رو آرسام جای به دوست حق

 ...  بود ایستاده صامت و ساکت همچنان آترین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

38 

 

 .زدن حرف برای قوایی نه و داشت خوردن تکان توانایی نه

 ... میگوید چه فهمید نمی اما میشنید را آرسام داد بی و داد صدای

 دم آن در او که چیزی تنها..  بودند داده دست از را خود مفهوم و معانا لغات و ها واژه..  کلمات

 . بود کرده پیدا باال واحد در پشت قبل ماه چند که بود کاغذی تکه ، میفهمید

 .. میذارم دلت به رو داغش:  بود نوشته شقایق که کاغذی همان

 ...!رومیناست ، شقایق منظور بود کرده خیال احمقانه چه او و

 به را آهنین و سرد دستبندی رویی سبزه مامور که کرد علم قد رویش روبه وقتی فاجعه عمق

 .بست دستانش

 کلش بود دیده که پلیسی فیلم اولین از گنگ ای خاطره ذهنش ته و ماند دستبند روی نگاهش

 .گرفت

 می در را دستبند قرچ قرچ صدای وهمینطور میکرد دستگیر را خطرناکی جانی پلیس مامور وقتی

..  هبش استفاده دادگاه در شما عیله میتونه حرفی هر.. کنید سکوت دارید حق شما: میگفت و آورد

 رارق دراخیتارتون تسخیری وکیل یک مالی توانایی عدم صورت در.. بگیرین وکیل دارین حق شما

 ...گرفت خواهد

 .برد ماشین سمت به را او و گرفت را اش شانه دستی

 ..آمد می خوشش ها پلیس ماشین گردان چراق از بود که بچه چقدر

 ... بود شده پلیس همیشه او و بود کرده بازی پلیس دزد چقدر

 بودند؟ کرده عوض را جایش بازی در که بود شده چه حاال

 بود؟ زده جر کسی چه

 ... !!! بود پلیس همیشه که او

.. شد مانع که بفرستد داخل به را او و کند خم را سرش خواست مزاحم دست ، رسید ماشین به

 ...شد خیره آرسام به فریاد هر از تر گویا نگاهی با و برگشت
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 زچی روشن آبی پیراهن یک جز سرما آن در...  بود داده تکیه دیوار به حال بی و پریده رنگ آرسام

 ... نداشت تن بر دیگری

 ...میریخت آترین جان به را غریب گرمایی نگاهش اما

 سرما؟ یا بود اشک..  سوخت چشمانش

 و وانینات تا سرماست سوز کنند فکر دیگران میخواست دلش بیشتر...  نداشت برایش اهمیتی

 !ذلت

 اش کودکی عالقه مورد ماشین در را خود مقاومتی هیچ بی اینبار و کرد خم را او دیگر بار دست

 .انداخت

 ... شود سوارش روزی داشت آرزو همیشه که ماشینی همان

 ...  بود کرده آرزو خودش..  نبود کسی تقصیر

 !بود رسیده آرزویش اجابت وقت البد هم حاال

 ..  کرد پر را محله تمام آژیر صدای و شد روشن گردان چراغ

 !آمد نمی چشم به دیگری ،چیز شده نفرین ای خانه و مستاصل، برادری جز بعد، ای لحظه

 

 

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

.****************** 

 .دبیابن پایان نشدنی تمام های ثانیه این میکرد خدا خدا و بود ایستاده قرمز چراغ پشت مانی

 بار یک ثانیه چند هر و بود کرده توقف مقابلش که بود انتظامی خودرو گردان چراغ نور بدتر همه از

 .نو از باز و انداخت می او چشمان در را تندش قرمز نور

 .شد سبز چراغ باالخره
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 آن از را خود سرعت به ماشینها سایر هم او و نشست گاز پدال روی ارادی غیر طرز به پایش

 .کرد ،دور بدهد ایستادن قرمزی به را رفتن زیبای سبزی بود ممکن آن هر که منطقه

 خودرو درون میخواست که میکرد احساس خود در شدید میلی...  فشرد را پدال بیشتر کمی

 .ببیند را انتظامی

 .رسید باالخره و بیشتر کمی

 ردیم که جلو سرنشین ابتدا و چرخاند گردن کوتاه ثانیه چند در و گرفت قرار ماشین آن با موازی

 رنظ از را چهره خوش جوانی دیگری و بود انتظامی مامور یکی که عقب سرنشین دو و سال میانه

 .گذراند

 .ساخت جوانک آن برای قصه هزار هزاران بافش خیال ذهن در

 .بود کشته را زنش و بود زده شاید

 .بودنش گرفته بخت نگون یک خانه از سرقت حین شاید

 .قاچاقچی و دالل حتی یا و باشد ساقی میتوانست

 ...گیر گروگان یک..  بود ربا آدم یک شاید.... بدتر حتی یا

 ...... یک

 عوقو حال در آن یک در میتوانست جرم اینهمه واقعا نه یا است پرداز خیال خیلی او ذهن بود مانده

 !باشد

 ؟ میشد واقعا

 ! نبود کار بی هم آنقدرها او ذهن واال میشد حتما

 ... گرفت سبقت پلیس خودرو از و آورد گاز پدال روی را پایش سنگینی

 ماشینش آینه در که گردش حال در نوری جز نبود خالفکار جوانک آن از اثری هیچ بعد دقیقه چند

 .میشد دیده

 . دید را بود ایستاده رو پیاده در که جوانی دختر لحظه یک در و گذشت سرعت با بعدی راه چهار از
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 پای جلوی رنگی سفید226 ، کند گرد عقب و بیندازد جا را عقب دنده خواست تا و گرفت ترمز

 .نبود گفتنی دیگر ماجرا باقی و ایستاد دختر

 . بود داده دست از را گزارشش سوژه اولین ، او

 زج میدانست خدا فقط که بود شده کسی طعمه حاال شود او گزارش سوژه میتوانست که دختری

 !!!باشد داشته میتوانست دیگری صفت چه بودن گرگ

 . ببیند را راننده چهره تا داشت کافی فرصت او و گذشت کنارش از آرامی به 226

 ! نیت در تفاوت درجه 782 با اما خودش همسن شاید حتی و جوان پسری

 آمد یم گرفته و سنگین برایش اندازه از بیش خورد درون هوای...  کشید پایئن را ماشینش شیشه

 ... 

 ... بود راضی اما لرزید و خورد صورتش به سوزناکی سرمای

 شابهم دختران و دختر آن عاقبت به کردن فکر با میشد که بود لرزی از تر خوشایند خیلی لرز این

 !باشد داشته او

  کرد نگاه را سرش پشت آینه از ، افتاد راه به و کشید عمیقی نفس

 ...!بود گرفته قرار او دیدرس در دیگر بار یک پلیس ماشین

 دیدش صحنه از 226 همان مثل پلیس ماشین وقتی. نداشت سرنشین دیدن به میلی دیگر اینبار

 .  افتاد راه به شد دور

 نکرد گوش به ای عالقه فعال اما کند دیکته سرهم پشت برایش را حرف هزاران تا بو آماده ذهنش

 .  نداشت

 رهباالخ که حاال ، کرد انتخاب را ها شیرینی ترین دستی دم از یکی و ایستاد قنادی یک مقابل

 .رودب خانه به خالی دست نبود خوب بود کرده موافقت شان پیشنهادی برنامه محوریت با سازمان

 ذهنش در را دختر شدن سوار صحنه دیگر بار یک میکرد رانندگی خانه سمت به که همانطور

 . کرد بازسازی

 داشت؟ ضرورت دختر اون برای اینقدر کار این یعنی:  پرسید خودش از
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 برسه؟ هاش خواسته به اون تا نبود ای دیگه راه هیچ واقعا یعنی

 رد و بود اش همسایه دختر آن حتی شاید..  است فاصله دختر آن و او بین دنیاها میکرد احساس

 !بودند دور هم از قرنها حتی یا و سالها واقعیت در اما بود دیوار یک میانشان فاصله ظاهر

 چه بود شده حک ذهنش در که چراهایی کردن درک برای..  فاصله این کردن کم برای نیمدانست

 کرد؟ باید کار

 !شود؟ آشنا نزدیک از او مشابه دختران و دختر آن دنیای با میتوانست چطور

 نبود؟ احتیاطی از دور و احمقانه کار داشتن آنها با راست و رک گفتگوی و مصاحبه یک آیا

 بود؟ کرده تهیه هایی برنامه چنین که بود گزارشگری اولین او مگر اصال

 !نه قطعا

 بود؟ کرده ارائه حلی راه گزارشها قبیل این االن تا آیا

 بود؟ کرده کم جامعه مردم مشکالت از دردی

 .. بود همان جواب هم باز

 !نه قطعا

 توجه ابدانه بایست می که هایی کاری ریزه همه به و کند صبر..  کند صبر که گرفت تصمیم مانی

 .کند فکر ، شود

 .داشت نیاز ها کاری ریزه این همه به او و آمد می دست به فرصتی بزودی

 !بود موجود گزینه بهترین حاضر حال در این شاید

 . بود گذشته 77 از ساعت رسید خانه به که وقتی

 به شهر مرکز از را خود و بود کرده رانندگی ترافیک پر و شلوغ های خیابان در تمام ساعت 2

 . بود رسانده شهر شمال

 . بود دیده گزارش سوژه عمرش همه اندازه ساعت 2 همین طول در

 !شکل یک همه که بود اینجا جالب و
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 !راه یک به همه

 ...دور همه

 ..دور همه

 ...دور همه

 چیز هر و میکند خیال که آنیست از تر پیچیده ای ساده چیز هر که بود ه رسید نتیجه این به مانی

 !آسان چه ای پیچیده

 هیوالیی شکل به حاال شد خواهند تمام الوصول سهل چقدر میکرد فکر هیمشه که چیزهایی آن

 و ینشیر عسل چون زندگیش مشکالت ترین سخت و میکردند خودنمایی مقابلش المنظر کریه

 !نمودند می گوارا

 . بارید می برادرش روی و سر از خستگی ، آمد پیشوازش به مونا

 چه به یشیرن: پرسید و راند عقب به را بود امده زبانش نوک تا که اعتراضی شیرینی جعبه دیدن با

 مناسبت؟

 !من رئیس شدی تو اینکه مناسبت به: شد داخل و کند پا از را اش کتانی کفشهای زحمت به مانی

 امهبرن موضوع باالخره: گفت و پرید پایین و باال کودکانه ذوقی با بعد و کرد فکر ای لحظه مونا

 شد؟ تصویب

 .. شد فشرده قلبش در چیزی کرد احساس مانی

 یایزوا به مونا خوشحالی دیدن با بود تراشیده زندگیش برای که تهی و سر بی های فلسفه همه

 ردس شب یک در دلپذیر لحظاتی و خواهرش لبهای روی زیبا لبخند یک ماند او و بردند پناه ذهنش

 ...!زمستانی

 آشنایی: پنجم فصل

 بگو؟ رو نظرت اسمش درباره-

 خیلی هنوز..  دونم چمی:  کرد اش چای لیوان زدن هم به شروع و داد بدنش به قوسی و کش مانی

 .نکردم فکر اش درباره
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 دخترها به که باشه باید چیزی یک:  میکرد را ظهرش نهار کارهای تند تند و بود زده هیجان مونا

 ...کنه جذب رو مخاطب چیزیکه یک..  مسمی با اسم یک..  کنه پیدا ربط

 چطوره؟ اشکنه: گفت و خندید مانی

 .آورد در شکلکی و برگشت مونا

 .میگم دارم رو ظهر نهار بابا-

 خواست؟ نظر تو از کی-

 نمیکنی؟ درست من برای مگه-

 !خودمه مال اش بقیه..  تویه مال اش 52%-

 . دادم %52 اون به راجع نظرمو منم خب-

 !مانی-

 .دارم دوست اشکنه:  خندید باز مانی

 و ردک اضافه قابلمه به را بود کرده ریز که هایی هویج و ها پیازچه..  برگشت کارش سر دوباره مونا

 کنیم؟ شروع کی از:  پرسید حال همان در

 !دیشب از-

 !دیشب؟ از:  شد خیره برادرش به سوظن با مونا

 .اوهوم-

 تجوجس نگاهی با و ایستاد اپن پشت ، آمد جلو قدم چند و کشید شلوارش روی را دستهایش مونا

 .کن تعریف خب: گفت گر

 ...!متفاوت جورایی یک...  بود خوب...  گبم چی راستش.. ا... خب-

 ...بگو دیگه خب-

 !بود سرتق خیلی اینکه دیگه
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 بیدار چشمانش در طوفنده اما آرام خشمی و انداخت می گل رفته رفته مونا صورت گندمی رنگ

 کردی؟ راضیش چطور: میشد

 شخود برای هم ای لقمه کند کشی وقت یاینکه برا و کرد اش صبحانه چای خوردن به شروع مانی

 !نبود سخت خیلی:  گرفت

 .. بود ای دیگه چیز قرارمون ما-

 .آره خب-

 ...کنار بذار رو کوفتی چای اون دقیقه یک اه..  کن نگاه من به مانی مانی؟-

 چیه؟-

 ها؟... بلرزه گور تو بابا و مامان تن که نمیکنی کاری که تو-

 . انداخت مونا چشمان نی نی به عمیقی نگاه مانی

 . شد بیزار اش احمقانه شوخی این و خودش از آن یک

 .. بود آورده در که بود بازی مسخره چه این

 ؟ برد می بین از راحتی این به داشت را خواهرش قبل شب شادی چرا

 ها؟.. توام با مانی-

 ...راحت خیالت نه: گفت و داد تکان سری دمغ

 .گرفت سر از را کارش ادامه ای اضافه حرف هیچ بی و بوسید را برادرش شانه و شد خم مونا

 حساسیتهای و خودش نزدنی مثل حماقتهای به داشت و بود نشسته همانجا هنوز اما مانی

 .فکرمیکرد مونا خواهرانه

 می رنظ به سابق مثل آندو اما نمیگذشت مادرشان و پدر ناگهانی مرگ از زیادی زمان اینکه وجود با

 ...  میکردند وانمود اینطور شاید یا..  آمدند

 .بود کرده حفظ را سابق های نگرانی دل همان مونا

 !میداد دق را مادرش که بود یی هوا به سر خوش الکی پسر همان همچنان او و
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 ... بود رفته آنها میان از پیش یکسال از کمتر در مهم بسیار چیز دو

 .. شود دیگری انسان او که آنقدر نه اما کرده تغییر چیز همه که میدانست مانی

 تغییر ردی خیلی رفتارها قطع به اما کنند تغییر میتوانستند..  ها موقعیت..  ها چهره.. شرایط شاید

 ! بافتند می

 ، مونا مگذاشت سرت به سر: گفت بلند رفت می اتاقش سمت به که همانطور و شد بلند افکار این با

 !نکن باور

 

.************************************ 

 میگی؟ چی خب-

 بگم؟ باید جی: گفت رمق بی و کرد بلند را سرش آترین

 نه؟ یا میکنی اعتراف-

 .کنم اعتراف بهش بخوام که نکردم کاری کنم؟من اعتراف چی به-

 این و کشید عقب را بود نشسته رویش که صندلی سریع حرکت یک در دوست حق سرگرد

 خودت یمیتون تو پسر آقا ببین:  شود بلند صندلی پایه از هنجاری به نا صدای شد باعث حرکتش

 میفهمی؟ رو این..  کنی فرض احمق رو پلیس نمیتونی اما بدونی گناه بی رو

 .داد تکان سر و زد پوزخندی آترین

 حوزه از دیگه اال و هیچ که زدی حرف اگر..  ندارم تو با زدن کله و سر واسه وقت خیلی من-

 باهامون بنویسم توش که نفعته به..  دادسرا فرستم می دارم رو ات پرونده! خارجه من اختیارات

 !کردی که شاهکاری و دونی می خودت دیگه ، کردی همکاری

 .  آید می دور جای از گویی که شنید می چنان را خود صدای آترین

 .خندید آگاه ناخود و و شد تفریحش باعث ای احمقانه طرز به حالت این

 خودش دستی دستی اینجوری من مثل ک دیدی رو ابلهی کدوم...  شاهکاره واقعا آره... شاهکار-

 !هچل تو بندازه رو
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 ... میکردم رو فکرش باید میکرد التماسم بودو گرفته رو کتم تاریکی تو که شبی اون

 ...میفهمیدم باید میکردم کمک بهش وقتی

 ...اومدم می خودم به باید شد رو روبه زنم با وقتی

 ..همش..  شاهکاره همش آره

 .  کشید جلو میز روی را خودش و برگشت سرجایش دوست حق

 تگیردس رو شقایق ما..  نکن بدتر هست که اینی از رو وضع..  پسرم ببین: گفت ای پدرانه لحن با

 همه به اون...  کشته رو شوهرش تو همکاری با و..  بوده تو عاشق که کرده اعتراف اون..  کردیم

 .بگو رو حقیقت شده که هم خودت خاطر به پس کرده اعتراف چی

 ..  شد خیره دوست حق به فروغ بی و مات نگاهی با آترین

 ... میشد محو رفته رفته بود نشسته لبش روی که لبخندی

 ... بود شده اصطالحی مفهوم و معنا بی ای واژه برایش حقیقت

 . بود عمیق اندازه از بیش کرده باز دهان رویش به رو که بدبختی چاه قعر

 پس..  کردن پیدا ات خونه باالی واحد تو رو شقایق انگشت اثر ما های بچه: داد ادامه دوست حق

 ...! بهتره خودت برای..  بزن حرف

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

 تنها؟ تنها...  داشتیم-

 . برگشت بود شنیده که صدایی طرف به و آمد بیرون نمازش از بعد هوای و حال از آهو

 .کشید جلوتر را خودش و زد لبخندی گیسو

 .دخترخوب دعاکنی ماهم برای میخواستی-

 .نداری زبون خودت مگه: گفت و زد ای کاره نیمه نصفه لبخند آهو

 . میشد بازی پارتی شاید اینجوری...  دعاکنی برام تو داشتم دوست اما دارم-

 .نداره معنی بازی پارتی خدا ودستگاه دم تو-
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 آهسته و انداخت خط بود رفته کهنگی از پرزهایش که موکتی روی ناخنش با و خندید گیسو

 بپرسم؟ ازت سوالی یک:گفت

 چی؟: کرد نگاهش کنجکاوانه آهو

 نداره؟ اشکالی...  خصوصی یکم-

 .نه یا داد جواب میشه ببینم بپرس حاال: گفت و گرفت آغوش در را زانوهایش آهو

 کردی؟ فرار چرا تو:  کرد پرتاب آهو و خود میان فضای به دهانش از را لغات تند گیسو

 کردم؟ فرار من گفته کی-

 میکنی؟ کار چی اینجا نگردی فرار اگر-

 از: داد جواب نهایت در و مکث کمی.. بگوید چه نمیدانست و میکرد نگاه گیسو به خیره خیره آهو

 ... بگم کجا

 داری؟ دوست جا هر از-

 ..  نیماد خوشم جاش هیچ از من-

 ..  بگی نمیخواد پس-

 . بود افتاده موکت جان به همچنان گیسو و کرد سکوت باز آهو

 .اینجام چرا بگم میخواد دلم من تو برعکس ولی-

 ..  ام ناپدری خاطر به..  کردم فرار من: داد ادامه گیسو و کرد باریک را چشمانش آهو

 مامانم شوهر..  نه که ناپدری:  کرد رد صاف خط یک وسطش از و اندخت موکت روی مدور طرحی

 اینکه ت..  ها بازی شهر های دستشویی تو مدت یک..  بودم ول خودم برای پارکها تو مدت یک.. 

 اولش رشید..  داد نشونم رشید به اینجا آورد رو من و گرفت رو دستم..  خورد پستم به شیده

 شیده حرف رو که اونم...  تنهاست دست گفت و کرد راضیش شیده اما بیاره نو و نه میخواست

 و دم درد به من نمیرفت هم خرش هرچند.خر نره این پیش میره خرش ناکس..  نیمزنه حرف

 . نمیخوردم خواهرش دستگاه

 ؟؟ چی یعنی: پرسید آهسته آهو
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 . شد آلود اشک لحظه یک در چشمانش.. کرد بلند را سرش گیسو

 ! دیگه..  خب: گفت بریده بریده و داد فشار هم روی را لبهایش

 

 بیدار مهه االن که بریم پاشو..  بابا بیخیال: گفت و خندید گیسو که میکرد نگاهش گیج آهوهمچنان

 . میشن

 !بود مانده مبهم برایش که بود داستانی ادامه مبهوت همچنان آهو و بلندشد جا از گیسو

 . افتادند راه و کرد اش اسقاطی وانت سوار را همه رشید نخورده خورده صبحانه

 ایتنه در و کرد مستقر دانشگاه روی روبه را آوا بعد..  کرد پیاده تیر هفت سر را نغمه و گیسو اول

 .  گرفت جای پیاده عابر گذرگاه های نرده روی آوا از معقول ای فاصله با آهو

 .خودشان کار پی رفتند هم رشید و شیده.  شد تمام که توزیع کار

 . نداشت فهمیدن به هم میلی چندان البته بود نبرده بویی ان از آهو هنوز که کاری

 باز را کورش چشمهای داشت دوست نه..  بفهمد هیچی نمیخواست..  نفهمی در به بود زده فعال

 به یدسع نفس از..  ریاحی آهو از روز هر ببیند داشت دوست نه و افتاده منجالبی چه در ببیند و کند

 !!!میشود تبدیل گندی چه

 . میگشت طرف آن و طرف این به خودش برای ذهنش و بود آوا روی نگاهش

 ارانگ..  میرفتند و میدادند نشان خودی سرش در آمدند می شب تا صبح از اش زندگی ادمهای همه

 . کند غایبشان و حاضر روز هر بود مجبور هر

 !الفبا حروف ترتیب به

 محرابی؟ آترین

 !حاضر

 محرابی؟ آرسام

 !حاضر
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 محرابی؟ آذر

 !حاضر

 خرسند؟ ارشیا

 ؟... ع با یا نوشتند می ا با را ارشیا راستی

 صف؟ ته میرفت یا ایستاد می صف در اش خانواده و آترین سر پشت باید

 ! نمیدانست

 ولدت از قبل را الفبا حروف که کند چه اما..  آترین از قبل میگذاشت را او نام بود می خودش به اگر

 . بودند کرده کشف او

 با ردیگ بار..  الف با بار یک..  میکند حساب بار دو را ارشیا جهنم..  کند ارفاق میخواست چون حاال

 ...  ع

 . بود موجود خرسند ارشیا تا دو او زندگی افراد لیست در

  میدانست استار سوپر را او که خرسندی ارشیای یک

 ....!!!!! کنند همکاری باهم فعال نمیتواند بود گفته او به که خرسندی ارشیا دو و

 ...  لیست آخر میرفت دوم عرشیا و میگرفت قرار لیست اول دار الف ارشیا

 حداقل برای را شدنش بازیگر رویای که است ارشیایی هم باز کند حسابش آخر چه و اول چه اما

 .بود کرده برآورده دوهفته

 ؟ رومینا

 ... عزیزم هستم

 ...  افتاد نمی زبانش از عزیزم بود مهربان همیشه مثل

 ! رومینا..  دارد دوست را نام این کرد احساس و زد لبخندی آهو

 بود؟ چه فامیلش راستی

 !میشد دار اشکال لیستش فامیل بدون حاال بود؟ نپرسیده را این وقت هیچ چرا
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 شیرین؟ یا رزا؟ یا جولیا..  انداخته قلم از را جولیا آمد یادش دفعه یک

 کند؟ حساب باید را کدامشان

 !نفر هیچ حال عین در و نفر سه

 میگرفت؟ قرار لیستش کجای مادرش نام

 !خطی؟ پنج نامه یک با ای نادیده مادر

 ... جوشید چشمانش در اشک و افتاد خط 5 آن یاد دوباره

 دانشجویان سیل..  دوخت سرش پشت به را نگاهش و برداشت آوا از را رویش و کشید آهی

 و چرمی کیفهای یا و بود کالسور یا هرکدامشان دست..  میشدند خارج اصلی در از داشتند

 ... سامسونت

 باید مثال دیگر سال بود می اش عادی زندگی سر اگر.. بود سالش 71..  زد ای خنده زهر آهو

 دیدز و بری جیب دانشگاه وارد نداده کنکور االن اما..  میشد جایی همیچن یک وارد و میداد کنکور

 .. بود شده راهها چهار سر کردنهای تلکه و پارکها ساقی و

 آورد؟ نمی حسابش به استاد و بود وارد تازه فعال

 بماند؟ دور کارها این از میتوانست دیگر چقدر

 دنقاپی سر و ملت پارک بودش نفرستاده نغمه همراه امتحان برای رشید قبل ماه چند همین مگر

 !بودند؟ رفته هم افتادن گیر نزدیکی تا کیفی

 ....!که اال و بود ساخته فراری راه و بود رسیده دادشان به موقع به شیده که بود آورده شانس

 فردا از که میکردند بلند را زن آن کیف و میشدند موفق روز آن اگر..  بود شانس اش همه هرچند

 ! نغمه همراهی میشد کارش

 !باشد کوچک آوا مراقب دور از اینکه نه

 .دارد قرار جلویش مردش چرک ترازو و نشسته جایش سر که دید را آوا و برگرداند را رویش

..  میشدند خارج و وارد که پسرهایی و دختر های چهره روی... دوخت اطراف به را نگاهش دوباره

 با اسیم خوش جوان پسر یک..  مانتویی نفری چند..  چادری نفری چند..  بودند شکل یک کدام هر
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 تصور ذهنش در و خندید آهو و برگشت دختر..  زد صدا را دخترها از یکی و دوید بیرون در از عجله

 میگویند؟ هم به چه دارند که کرد

 متوجهرو مساله ن فال شما بگوید هم شاید یا بگیرد را اش جزوه میخواست البد بود فیلم االن اگر

 نه؟ یا شدید

 !بادا مبارک بادا بادا... دییریریم... دیرریم هم بعدش

 !ندارد ها موقعیت این از رشید دانشگاه کرد فکر و خندید مسخره افکارش دست این از

 ... میشد حیف

 !ابله گفت و داد تکان سری و خندید دوباره

 بگیرم؟ رو وقتتون دقیقه چند میتونم-

 جلیقه یک با رویی و بر خوش جوان پسر.  کرد نگاه را سرش پشت و برگشت ناغافل آهو

 . بود ایستاده سرش پشت روشن صورتی پیراهن و رنگ خاکی خبرنگاری

 .پایئن خورد سر بود نشسته که ای میله روی از و گذراند نظر از را بر و دور مضطرب آهو

 میخوای؟ چی: گفت بدی لحن با و داد قورت را دهانش آب اهو و آمد جلوتر قدم یک پسر

 . هستم راد مانی من-

 چی؟ که: آهو

 یخانم اون: داد جواب میکرد اشاره جایی به که همانطور و کرد نگاه را سرش پشت و برگشت پسر

 خواهرمه؟ میاد داره که هم

 !است خانم کدام دقیقا مرد منظور نشد متوجه اما کرد کج گردن آهو

 ...پایید می را برش و دور مضطرب و بود گرفته میله به پشت از را دستانش

 !!!بایستذ اگر و کند چکار را آوا برود اگر..  بایستد یا برود در..  کند چکار باید نمیدانست

 ؟ باشد مامور نکند

 ..  باشد نقشه نکند
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 و بکند چکار میخواهد که بود نگرفته تصمیم همچنان او و اورد هجوم ذهنش در بکند و نکند هزار

 !!!نکند چکار

 بپرسم؟ رو اسمتون میتونم: گفت زنان لبخند و آمد سایه سمت به تند آفتاب زیر از مرد

 !نه: گفت تلخ و کرد اخمی آهو

 !نـــــــــــــــــــــع:  بود گفته انگار آمد می نظر به فرم بد و کشیده بود گفته که ای نه

 تنهایی؟: گفت و داد تکیه میله به آهو کنار...  داد تکان را سرش و خندید آرام دوباره مرد

 .گرفت فاصله مرد از کمی و کشید کنار را خودش آهو

 !!!بــــع میگفت اینبار یا آورد می زبان بر را آوا بد نــــع همان دوباره میگفت چه اینبار

 ..  میکرد گل داشت اش بازی مسخره حس

 ..  دهد نشان خودی خیلی نمیگذاشت مرد مشکوک رفتار اما

 نگاه یک در و انداخت کند باز او با را صحبت سر میخواست که ای غریبه به تیزی و تند نگاه

 . است نشینی دل و تیپ خوش پسر که کرد تصدیق اجمالی

 داشت هادام هایش شقیقه تا که صافی و پر مشکی ابروهای و داشت متناسبی شکل بیضی صورت

 نمی اهو و بود شده دوخته او به مهربانی با ابروانش سایبان زیر از اش سوخته ای قهوه چشمان. 

 !!!عرضی یا است ذاتی نگاه آن در گرفته شکل مهربانی فهمید

 ..  میداد شکل را اش چهره ادامه متناسب دهان لب و درشت تقریبا و مردانه بینی

 ... است خوب ای..  بگوید میتوانست کل در

 ..  بود دیگری چیز چشمانش المصب اما

 که آمد یادش یکهو..  ارشیا گر حمایت روح در نه و بود دیده آترین جذاب چهره در که گرم نگاهی

 !عرشیا یا ارشیا بگوید نفهمید هم آخرش: 

  مانی؟-

 . کرد معطوف مخالف سمت به را آنها دوی هر توجه زنی صدای
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 ... میآمد آنها سمت به چادرمشکی در ای کشیده و بلند قد دختر

..  رفتی و من به دادی رو اشغاالت و ات همه: گفت دور از و داد تکان مانی همان یا مرد برای دستی

 میره؟ یادت ایمون و دین افته می یکی به چشمت خیابون؟ سر میذاشتمشون بود خوب

 را مششر عرق مثال و خندید بعد..  میگفتم اینو..  اومدش: گفت آهو به و گرفت فاصله نرده از مانی

 ...  میکنم جبران: گفت چاپلوسانه و کرد پاک پیشانی روی از

 گرما از صورتش..  دوخت آهو روی و برداشت مانی از را نگاهش..  بود رسیده آنها به تقریبا دختر

 ..  بود انداخته گل هایش گونه و بود شده ملتهب

 بود بسته گردنش دور که آبی سرخ و آبی گردن شال روی و گذشت دختر ساده ازچهره آهو نگاه

 ...! بود شالها مدل این عاشق چقدر..  ماند

 چطوره؟: گفت مانی صدای

 ؟ مطمنی حاال.. بگم چی: گفت مردد و کرد معوج و مج را لبهایش دختر

 ...  ندارم شک-

 ایشونم..  هستم مونا من: گفت پرشوری لحن با و داد جا سایه زیر او و مانی بین را خودش دختر

 ... برادرم هم

 .نسوزون کالری. . کردم معرفی خودمو قبال: گفت و امد حرفش میان مانی

 هاشار داشت قرار آفتاب در پایش جلوی که کیفی به درحالیکه و برد فرو هم در را ابروهایش مونا

 ات؟ ساختن اون بحر که کاری پی بری نیست بهتر: گفت میکرد

 ... میبینم رو همیدگه ما بعدا: گفت و انداخت اش شانه سر و برداشت را کیف ناراحت مانی

 .شد آهو و خودش خنده باعث که کرد نچی و شد تر عریض مونا لبخند

 ونام که کرد ای اشاره مونا به و برگشت..  افتاد آوا به چشمش یکهو که گرفت فاصله آنها از مانی

 ... شد موضوع متوجه بالفاصله

 ..  بود دو آن رفتار گیج همچنان اهو

 . نبود این قرارمون: گفت عصبی مونا و انداخت باال ابرویی مانی
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 ...  نبود چیزها خیلی قرارمون:گفت کنان خنده میرفت آوا سمت به که همانطور مانی

 ...  میکرد خطر احساس داشت کم کم آهو

 ...  بود گردش در مونا و مانی میان مدام نگاهش

 . کرد دخترک با زدن حرف به شورع بعد و رفت ترازویش روی و ایستاد آوا روی روبه مانی

 ..  کند تحمل نتوانست دیگر آهو

 ! نک صبر.  هی هی: گفت و گرفت را دستش مونا که برود انها سمت به خواست و شد کنده میله از

...  ندرایم کارتون به کاری ما: گفت دختر که بکشد بیرون را دستش داشت سعی کنان تقال آهو

 .کن باور

 خالص که آورد دست به فرصتی و آمد در آخش صدای که برد فرو دختر دست در را ناخنش آهو

 . شود

 داری؟ کارش چی:  زد داد دور از و دوید آوا سمت به مستقیم

 . برگشت آهو صدای با که بود گذاشته آوا وزنه روی را پایش یک هنوز مانی

 ....  کارت پی برو: گفت و کوبید او سینه به محکم دست کف با و رساند را خودش آهو

 کمی و انداخت مونا به نگاهی...  خندید مقابلش دختر شکننده اما قوی حرکت از متحیر و گیج مانی

 ...گرفت فاصله

 زا را وقت نمیخواست..  کند جمع را اش اثاثیه و اسباب تا کرد کمک آوا به تند تند و شد خم آهو

 ... بدهد دست

 لبهایش روی نامشخص طرحی با ابتدا در که لبخندی..  میکرد نگاهش خیره خیره همچنان مانی

 . بود داده شیرین تبسمی به را خود جای حاال بود نشسته

 سالته؟ چند-

 .دیگه بجم دِ : زد تشر آوا به او سوال به توجه بی آهو

 . شد بلند و ریخت اش پاره کوله در را اش الکی کتابهای و دفتر همه هولکی هول و دستپاچه آوا
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 نداری؟ زندگی و خونه مگه تو.. باشی دار سال و سن خیلی نمیاد بهت:  مانی

 .زد چنگ را آوا دست و رفت مانی به ای غره چشم آهو

 .بریم بیا-

 ...کوچولو خانم ام تو با هی...  کن صبر-

 ... رسانند خیابان گوشه به را خود و کرد تر راتند قدمهایش سراسیمه آهو

 کدختر آن العملهای عکس شاهد دور از گرفت تصمیم درنهایت و رفت دنبالش به چندقدمی مانی

 ... باشد

 بود صدایش در که محسوسی لرزش و هایش گونه اندازه از بیش سرخی..  باوقارش رفتن راه

 هک نیست دختری الاقل..  نیست االصل خیابانی دختر یک دختر آن که فهماند می او به همه و همه

 ...! کند پر ها چهارراه کنار و بلند شاسی ماشینهای در را شبهایش

 . شد تر رنگ پر حرکت این از مانی لبخند و داد تکان دست تاکسی مقابل آهو

 آن ندشو اسقاطی رنگ زرد تاکسی سوار آوا و آهو اینکه از قبل و کرد بلند را اش دوربین اختیار بی

 ...!کرد شکار خودش برای را لحظه

 

 و***********************************************

 . بود برنگشته باغ به ظهر موقع این روز آن تا

 چه خالی های جیب با آنهم روزش از موقع این حضور برای باشد خانه رشید اگر نمیدانست

 !بیاورد؟ توضیحی

 . گذشت مهلقا خانه جلوی از پنجه نوک با و فشرد دستش در را آوا گرده عرق و کوچک دست

 شیدر غفلت لحظه یک منتظر تنها که بودند ساخته هار سگی او از برایش همه انروز تا که مهلقایی

 !کند تضمین شکل بهترین به را اش شبانه مشتریان ساط ر سو تا است

 است؟ کسی چه دستگاه و دم و باغ این واقعی صاحب نفهمید وقت هیچ آهو
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 ! نیست هم مهلقا حتی یا و رشید به متعلق که بود مطمن اما

 بود دیده برایشان رنگارنگی خوابهای قطعا بود خوابیده ها بازی و جریانات این پشت که کسی هر

.. 

 

 هب توجه بی و افزود قدمهایش سرعت به شد رد که مهلقا خانه امروزی و شیک ساختمان جلوی از

 . دوید باغ انتهای سمت به آوا کوتاه قدمهای

 که بیاورد بهانه و عذر برایش چطور و بدهد چه را رشید جواب که میکرد فکر این به حال رهمان د

 .گرفت قرار جوانی مرد و مهلقا روی در رو

 بلد که هنرهایی همه لطف به اما داشت را 45-42 حدودا..  بود سال میانه زنی رشید خواهر مهلقا

 یکردم کار هر اما.  بپوشاند اش چهره بر را عمر گذر بود توانسته خوب خیلی بست می کار به و بود

 !کند پنهان را اش آزمند نگاه نمیتوانست

 

 یدرش دخترهای...  به به: گفت دار معنا لبخندی با و کرد اش حواله حریصی نگاه اهو دیدن با مهلقا

 ..! ببین رو

 ! داره بالش و دست تو چیزهایی عجب بیشرفت:گفت تائید در و داد سر ای خنده هم جوان مرد

 .. کند چه نمیدانست و بود شده دستپاچه آهو

 ...! بود آوا نازک انگشتان دادن فشار نبود اش متوجه هم اصال و آمد می بر دستش از که کاری تنها

 یهچ تو اسم: گفت میکرد آهو حواله را اش خریدارانه نگاه که وهمانطور برداشت جلو به قدمی مهلقا

 خوشگله؟

 و درهم باغی جز..  کرد نگاه را سرش پشت و برگرداند سر و کرد دست با مبهی حرکت آهو

 ... ندید دیگری چیز بودند گر جلوه ترسناک بینهایت که فرتوت و پیر درختان

 ... شد رد مرد و مهلقا میان از عجله با و کشید بیرون آهو دست از محکم را دستش آوا

 ...! میخورد را جانش جیوه مثل که کننده مشمئز نگاه 2 و باغ آن همه و ماند آهو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

58 

 

 لوآلبا مشتی برد، جیبش در دست و خندید مهربانانه بود شده آهو مشهود ترس متوجه که مهلقا

 ... دیده خرخره لولو انگار..  کامی کن نگاش اینو: گرفت آهو سمت به و آورد بیرون خشکه

 ... بخورمت من نیست قرار نترس...  بخور-

 ...دیگه بگیر بیا-

 !؟... میشود کمتر و کمتر ثانیه هر میانشان اصله چرا فهمید نمی اما نمیداشت بر قدم از قدم آهو

 . کرد پیدا را سوالش جواب کرد لمس را صورتش مهلقا ن انگشتا وقتی باالخره و

 گور هب گور رشید اون نکنه ببینم واستا...  بزنن دو دو اینجوری که نیست چشمها این حیف آخه-

 عزرائیلم؟ من گفته شده

 اللی؟: گفت آلود تشر و کرد وارد اش چانه طرف دو به خفیفی فشار

 . چسبیده دهانش سقف به زبانش میکرد احساس که بود شده خشک آنقدر دهانش

 ... را جراتش نه و داشت زدن حرف توان نه

 شالوده همه...  را نفسش به اعتماد..  را وجودش که بود شدید آنقدر مهلقا نگاه مغناطیس

 .. میکرد جذب خود سمت به و لرزاند می را باورهایش

 کس همه و چیز همه از داشت را او هم مهلقا..  میشکد بیرون خود النه از را مار که ساحری چون

 ! فهمید نمی را نکته این آهو گیر نفس و طوالنی لحظات آن در و میکرد جدا

 هبهتر تو..  کنه می کوب سنگ داره بینی نمی...  کم ولش: گفت و گرفت را مهلقا دست کامران

 ... میزنم حرف باهاش خودم من...  دخترها سراغ بری

 . کرد ترک را اندو مخالفت بدون و داد گردنش و سر به تابی مهلقا

 ... بکشد نفس راحتتر توانست می نبود نافذ و آور دلهره نگاه آن که حاال

 شدست کف در که هایی خشکه آلبالو و میکردند وجود ابراز بود افتاده راه بغلهایش زیر که عرقی

 ! نبودند مستثنی قاعده این از هم بودند خورده خیس

 . بکشد عقب را خودش او شد باعث که گرفت را آهو بازوی آهستگی به کامران
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 بی وآه و شد گر جلوه پشتش پر مشکی های سبیل زیر از دندانهایش سفید ردیف خندید، کامی

 !افتاد باتلر رت یاد به اختیار

 . برم بذار خدا رو تو: گفت آرام میکشید تر عقب را خودش که همانطور

 بشجی از سیگاری تاخیر با و آرام حرکاتی به و نشست سنگی تکه روی آنطرفتر قدم دو کامران

 . گذاشت لبش گوشه را آن و کشید بیرون

 ! نیستی الل پس: گفت میگشت کبریت یا فندک دنبال به هایش جیب در که همانطور

 هیچ حاال که البالوهایی شر از را خودش ی طور این و کشید مانتویش به را دستش کف آهو

 . کرد خالص نداشتند خشکه البالو به شباهتی

 نداشتی؟ دوست: گفت و کرد ریخت زمین روی دخترک پای کنار که هایی دانه به نگاهی کامران

 ... من به دادیشون می خب

 ...  کرد روشن را سیگارش و کرد ای خنده بعد

 انواع میان آهو و انداخت می باتلر رت یاد به را او واقعا سیاهش نگاه و بود گرفته که ژستی

 . بود مانده بود خوانده رفته برباد در که نقشهایی

 مالنی؟ یا باشد اسکارلت باید اکنون دانست نمی

 ..!!! مامی یا..  باشد پتی عمه توانست نمی قطعا

 و او حال به کدامشان هیچ حال این با اما میکرد انتخاب را اسکارلت خواهر دو از یکی شاید

 . کرد نمی کمکی بود کرده گیر ان در که موقعیتی

 خر در اش العاده خارق توانایی و بود اسکارلت همان کند اش یاری توانست می که کسی تنها

 ! مردها کردن

 بر جلو به قدمی که همانطور و کاست بود گرفته خود به که خشکی حالت از کمی فکر این با

 .برم باید من: گفت میداشت

 !نشدیم آشنا هم با که هنوز زودی؟ همین به: گفت و داد بیرون را سیگارش دود کامران

 ... اد می رشید االن..  دیرمه-
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 . کرد لهش پنجه نوک با و انداخت پا زیر به ناتمام را سیگارش کامران

 . کرد سازی شبیه خودش برای را سیگار حال ذهنش و افتاد شدن له حال در فیلتر روی آهو نگاه

 ماس تو حاال.. باغم صاحب برادر...  کامرانه من اسم:  برخاست جا از و کشید عمیقی نفس کامران

 ... بگو تو

 ! غزل: گفت اراده بی کامال آهو

 ..  اد می بهتم..  داری قشنگی اسم..  غزل..  هووم-

 چقدر بفهمد او تا نکشد پس را خودش کرد سعی داشت که نیرویی تمام با اهو و آمد جلوتر

 !ترسیده

 ...  چشمات به مخصوصا: داد ادامه کامران

 ... دوخت او چشمان به را حیرانش نگاه و کرد مکثی

 رفته تهرف بعد و نداشت زیبایی جلوه هایش سیبل زیر در که شد شروع لبش انتهای از کجی لبخند

 ..  است العاده فوق:  کرد پیدا تسری لبش سرتاسر به لبخند این

 . فشرد هم به بیشتر را اش شده مشت انگشتان و انداخت پائین را سرش معذب آهو

 !هستی هم خجالتی چه-

 .کرد سوختن به شروع دستش که داد فشار دستش کف در آنقدر را هایش ناخنش

 .. قبل از بدتر هم حاال..  نداشت زبان بچگی از

 تردخ یعنی...  کند خودش نثار جا یک را گرفته یاد حال به تا که فحشهایی همه میخواست دلش

 ..زبان بی و عرضه بی اینقدر هم

 و داده آترین به را حسابش شماره و بود افتاده در آترین با که قبل ماه چهار آهوی بود رفته کجا

 پسر یک از را آپارتمانش کلید که آهویی بود رفته کجا... باشی کرده پرش هفته آخر تا بود گفته

 ... بود گرفته خودش هیکل برابر دو ساله 21

 ؟ بود کجا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

61 

 

 نمیکرد؟ پیدایش چرا

 .. میخورد بست بن به اینطور میزد که دری هر به چرا

 .. راهها همه

 ... بودند بسته میرساند مقصود منزل سر به را او فکرمیکرد که برهایی میان همه

 ... نبود بیش سرابی نهایت در که راهی

 ..  کنم اذیتت نمیخوام من ببین-

 .  انداخت کامران به نگاهی چشمی زیر و آمد بیرون فکر از آهو

  آره؟ ؟ افتادی دردسر تو بدجوری گمونم: داد ادامه کامران

: کرد زمزمه گوشش زیر مالیمت با گذاشتو آهو شانه روی آرامی به را دستش..  آمد جلو قدم دو

 نگرانی؟ چی از... هی

 دیده گربه در که چاهی کبوتر مثل دلش..  میکرد امنی نا احساس قدرتمندش دست فشار زیر

 ... میزد دل دل باشد نداشته پریدن توان و باشد

 زا ای ناله به اش چسبیده بهم لبهای و افتاد کامران سیاه چشمان در اراده بی اش شوریده نگاه

 .نیستم کاره این من:  شد باز هم

 کاره؟ چه: پرسید و کرد محوی اخم کامران

 ..  نیستم خواهرش و رشید دستگاه و دم تو من-

 .کرد داد ادامه به وادار را او کامران سکوت

 ...  من..  من-

 .خونه برگردم میخوام: گفت میکشید جانش عمق از که آهی با همراه و بست را چشمهابش

 .بود کرده پر را گوشش حجم تمام مطلق سکوت

 ...باشند کرده سکوت او خواسته احترام به دقیقه یک ساکنینش همه و دنیا انگار

 ...دقیقه یک تنها
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 ... دادند سر نوایی پرندگان و داد قلقلک را درختان های شاخه باد نه

 ...نگفت چیزی و شد همراه طبیعیت با ، هم کامران حتی

 بعد و ساخت برایش را آرامی دقیقه یک ، بود کرده علم قد چشمانش مقابل در که وتاریکی سکوت

 . شوند باز هم از پلکهایش شد باعث هایش گونه بروی ای گونه نوازش حس ، دقیقه یک آن از

 .بود خیره او به بود آن در لبخند یک از گنگی طرح که نگاهی با کامران

 هم کامران ، شد شنیده برگ از خالی های شاخه و درخت روی گنجشک صدای که زمانی درست

 کجاست؟ خونتون: پرسید

 « برفی باغ: ششم فصل »

 

 

 .ودب شده خیره بارید می آنشب که برفی درشت های گوله به و بود ایستاده پنجره پشت رومینا

 همه..  کند جدا هم از را مدت این آمده پیش ذهنشحوادث نمیگذاشت آشوبگی دل و اضطراب

 همه و همه... و آترین دستگیری شقایق، ، رزا شدن پیدا فریدون، مرگ ، آهو شدن گم ، اتفاقات

 می لوج ذهنش در متوالی صورت به باشند کشیده نخ به سرهم پشت که تسبیحی های دانه مثل

 . امد

 ..  بود دومی مسبب اولی انگار

 ...  سومی مسبب دومی

 ....سومی

 غزم تا یکهو که ازسرمایی و گذاشت پنجره روی را دستش ، سوخت می نامعلومی حرارت از بدنش

 . کرد خوشایندی احساس رفت پیش استخوانش

 ... یافت خود در را مهربان و آشنا آغوشی به شدیدی نیاز حال همان در

 و او مهر پر های شانه روی میگذاشت را سرش او و بود کنارش مادرش ، میخواست دلش

 . میبست را چشمهایش
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 .. اش کودکی دوران یاد به

 .ش بودن خانه دختر روزهای یاد به

 ... جوانیش دغدغه بی های لحظه یاد به

 ...  بود گذاشته اترین خانه به پا که بود نشده هم سال یک..  بود مسخره

 ؟ اتفاق اینهمه و بود عروس تازه هنوز

 مصیبت؟ اینهمه

 ... میرفت و میگذاشت و اورد می کم اولیش سر بود دیگری دختر هر

 بود؟ مانده او چر پس

 امیدی؟ چه به

 ؟ باز هوس مردی امید به

 ؟ کار پنهان مردی یا

 قاتل؟ مردی یا

 ... یا

 .کند باور نمیخواست را هیچکدام

 . میخواست را چیز یک فقط او

 ... را آترین

 اس ام اس و بود همراهش گوشی گراند بک هنوز اش شده بستنی صورت عکس که آترینی همان

 .بود داشته نگه پیامها همه از جدا ای پوشه در عقدشان دوره عاشقانه های

 . فنچولک:  بود گفته بهش که میخواست را آترینی همان او

 ... مهربون فرشته:  بود گفته

 .تونم نمی تو بی..  کن کمکم:  بود گفته

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

64 

 

 صبح به بازداشتگاه در را گذشته شب چند که مردی این نه ، بود مرد آن رومینا باورهای آترین

 . بود رسانده

 .کرد بایدکاری گفت، خودش به

 کاری؟ چه اینکه اما

 ! نمیدانست هم خودش

 ار دستش ، وقت هیچ وقت هیچ..  وقت هیچ آترین که بود این انهم ، میدانست راخوب چیز یک اما

 ...بود نکرده الوده کسی خون به

 . داشت باور خوب را یکی این الاقل

 

.*********************************** 

 .ندبود ایستاده برف از پوشیده و زده یخ های پنجره پشت همزمان نفر دو ، برفی و سرد شب ان در

 جاتین راه دنبال به و فکرمیکرد شوهرش به رنجور قلبی و خون غرق دلی با که بود رومینا اول نفر

 . بود برایش

 . بود گذرانده کوتاهش عمر در را غریب روزی که ای ساله 71 دخترک دومی و

 .بود نیامده خالی دست رشید پیش و بود شده شب

 .میزد را رشید چشمان پانصدی و تومنی هزار های دسته و بود همیشه از تر پول پر هایش جیب

 حظهل یک در را همه و برد حمله بود آهو کوچک دستان در که پولهایی به ولع با گرسته انسانی مثل

 .کرد شمردن به شروع و شد مچاله خود در گربه مثل اتاق گوشه بعد و زد چنگ

 .ایستاد پنجره پشت از برفی باغ تماشای به و کرد او به پشت دار معنی نگاهی با آهو

 ... آورده چطور را پول همه این بود نپرسیده او از هیچکس

 ..!. میشد تکرار هم باز اتفاق این که شرطی به نداشت اهمیتی قضیه قسمت این کسی برای

 .دانست می خوبی به را این اهو و
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 بود؟ کامران کمک کردن پیدا ادامه ، نبود روشن و واضح خیلی لحظه ان در شاید که چیزی

 ستون به را خود راه و میشود سرازیر گردنش پشت از شرم عرق کرد حس ظهر اتفاق یادآوری با

 .میکند باز او کمر و فقرات

 دمیشدن شمره انگشتانش میان که هایی تومانی هزار دسته و رشید به نگاهی نیم و برگشت

 . آورد یاد به را باغ در ظهر گذشته های لحظه دوباره و انداخت

 و بود روان هایش بغل زیر از که عرقی..  باغ های سنگریزه به او شده میخکوب نگاه...  گرما

 کنم؟ کمکت میخوای:  بود گفته که کامران مالیم صدای

 آهو؟ چته تو-

 . شد خیره دخترک پریده رنگ چهره به و برگشت گیسو صدای با

 . داشت سبز جهنم آن در که بود دوستی تنها شاید گیسو

 شدید روز به ز رو اعتیادش کار که هم نغمه...  بود رشید دنبال به حواسش و هوش همه که شیده

 . میشد تر

 . گیسو ماند می تنها و نداشت اعراب از محلی که بود کوچک آنقدر آوا

 به و بود کرده پیدا خیابانی کنار از را او آلود ومه سرد شب یک در قبل ماه چهار که دختری همان

 .بود آورده باغ

 . بود گیسو مدیون را بودنش زنده او

 غم ان دلیل بود نکرده جرات وقت هیچ او و میزد موج روشنش نگاه در عمیق غمی که گیسویی

 .بپرسد را چشمانش نی نی در خفته

 میکنی؟ سیر داری کجا باز..  ام تو با دختر هی-

 ....اینجا اومدم و کردی پیدام که شبی اون به:  گرفت فاصله پنجره از آهو

 .اینجا نیاوردمت کاش میگم وقتها بعضی: داد جواب دار معنی نگاهی با و کرد مکثی گیسو

 .جنگید نمیشه قسمت با:  خندید تلخ آهو
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 این وت بقیه و تو و من بودن یعنی قسمت؟ میگی این به تو ؟ قسمت با: داد تکیه دیوار به گیسو

 بوده؟ قسمتمون شده خراب

 بگی رو این احمقی هر به: گفت دوباره گیسو که انداخت باال شانه تنها جواب در و نزد حرفی آهو

 .. میدیم هم رو تاوانش داریم و اومدیم رو راه این خودمون ما...  میخنده بهت

 .میگره ام خنده نگو! تاوان! هه-

 .دوخت باغ انتهای در نامعلوم ای نقطه به را نگاهش و نزد حرفی گیسو

 . کند سکوت داد ترجیح هم اهو

 حال در بخاری روی که کتری قل قل و امد می سی و 22 اخبار و تلوزیون صدای تنها لحظه ان در

 . بود جوشیدن

 می تعجب به را او که دید ای سردرگمی انها عمق در و بود شده خیره گیسو چشمهای به اهو

 گیسو؟ چته امشب تو: گفت آهسته... انداخت

 ... دوخت چشم آهو به غم از مملو نگاهی با و برگرداند را سرش تاخیر با گیسو

 را سرش همین برای..  ندارد را گر سرزنش حال عین ودر سردرگم نگاه آن تحمل کرد اهواحساس

 .انداخت پایئن

 اهو؟ اوردی کجا از رو پولها اون: گفت و کرد باز زبان سکوت لختی از پس گیسو

 ...داد لو را ظهرش راز نگاهش و خورد ای یکه اهو

 یسوگ..  ندارد ای فایده دیگر که میدانست خوب هم خودش که بدهد جوابی کرد سعی کنان تته تپه

 .دهد فریبش بچگانه های پاسخ با بتواند او که بود ان از تر زرنگ

 ...هستی باغ این تو سالم دختر تنها تو: گفت بغض با گیسو

 !؟...تو: پرسید مردد و انداخت او به کنجکاوی نگاه اهو

 بگم اش درباره چیزی نمیتونم االن..  آهو نپرس:  داد تکان نفی نشانه به را سرش شدت به گیسو

 .. 

 ...  یعنی..  ام تو...  پس-
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 تو نستیمیدو اگر لعنتی توی: رسید گوش به سختی به صدایش و نشست اشک به گیسو چشمان

 افتکث کامران اون از که این به برسه چه..  بمونی نمیکردی سعی هم یکلحظه خبره چه جهنم این

 ... بگیری پول

 ... شد مانعش گیسو که بگوید چیزی تا کرد باز دهان متحیر آهو

 جا ینا از کرد کمکت وقتی و قرضه گفت بهت که میدونم...  میدونم..  بگی چیزی نمیخواد.. هیس-

...  ببین رو نغمه و من..  نشو بچه میکنم التماست..  نشو بچه آهو اما برگردونی بهش باید بری

 وت و من جای بود زنده اگر که..  مرده دنیا این تو وقته خیلی انسانیت..  باشه یادت رو این فقط

 ... نبود الشخور اینهمه وبین اینجا

... من. ..  من. ..  وایستا: گفت و زد چنگ را بازویش محکم آهو که برود برگرداند را رویش

 بفهمونی؟ بهم میخوای رو چی تو..  نمیفهمم

 حرفی نشنید از نبود حال بی و دلشکسته انقدر آهو بوداگر مطمن ، نگریست او به تلخی به گیسو

 داشته را شنیدنش توان اهو داست شک...حاال اما میاورد طاقت قطعا بگوید او به میخواست که

 ...باشد

 ... میفهمید را دخترک حال خوبی به او

 غمهای میتواند خودش خیال به که یافته را کسی تازه اهو مدت اینهمه از بعد که دانست می خوب

 ایرض محض ای گربه هیچ که بود این نمیدانست او که چیزی اما کند قسمت او با را اش ناگفته

 ... داشت زیادی های گربه باغ ان و نمیگرد موش خدا

 آن پس در میدانست و بود خورده او جامه به قبل سال چند صابونش که بود کامران انها از یکی

 ... است نهفته اتش از سوزناکی لهیب چه مطبوعش حال درعین و شوخ لحن و مهربان نگاه

 ... میدانست هم خوب...  میدانست گیسو

 میگفت؟ اهو به باید چطور اما

 میداد؟ هشدار او به چطور

 ... رو پول این که میدونی کجا از تو..  بزن حرف..  میکنم خواهش گیسو-
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 قبل که اونجایی از: داد پاسخ بود سربراورده ان از اطمینان و قطعیت که لحنی با و ارامی به گیسو

 ...بود افتاده براش اتفاق این هم دیگه دختر یک تو از

 بود؟ کی دختر اون..  دختر اون-

 به و بود گرفته بغل را زانوهایش اتاق گوشه که نغمه روی نگاهش و برگرداند را رویش گیسو

 .نگریست بود شده خیره تلوزیون اینچی 75 صفحه

 ... بود دیده را او بار اولین برای انگار

 ...میکرد خودنمایی اش گونه روی که عمیقی زخم و او

 ...!!!بود نکرده کنجکاوی اش درباره هیچوقت آهو که زخمی

 تو  ِ نام کردنِ صدا در

 

 است پنهان!« کجایی؟» یک

 

 «بودی می کاش» یک

 

 «باشی کاش» یک

 

 «رفتی نمی کاش» یک

 

 را تو  ِنام من...

 

 پرسش و دلتنگی همه این  ِ ی قرینه به حذف
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 ...میزنم صدا

 انپای در و کرد زمزمه را بود شده نوشته بازداشتگاه دیوار روی که متنی بار هزارمین برای آترین

 و ودب دنیا نام ترین زیبا خیالش در که نامی...  آورد زیان بر را نام یک تنها و بست را چشمهایش

 .. صاحبش هستی شخص ترین پاک

 ...!رومینـــــا

 ... میکرد تطهیر را خود اوردنش زبان به برای باید که بود پاک انقدر نام این انگار

 دست و دور خاطراتی با داشت اجازه تنها محض یی انزوا در ای گوشه نابخشوده و ناپاک او ولی

 ...کند سر او از نیافتنی

 ان صاحب دیگر بار یک برای تنها..  دوباره تا امد خواهد پیش فرصتی دوباره ایا که اندیشه این و

 ..  ببیند نزدیک از را نام

 ....بخواند را او عاشقانه لبخند یک از مشخص طرحی با و کند لمس را او

 ...!رومینا

 ... رومیتا

 ...رومینا

 یم بخش مرحم آوا خوش نام این بود تنهایی به محکوم سرد و تاریک گوشه این در که چقدرحاال

 ...نمود

 نداشت گفتن برای حرفی او و بود آورده عمل به او از را بازپرسی آخرین دوست حق سرگرد صبح

... 

 دادگاه در اکبری منصور قتل پرونده و شود اعزام دادسرا به اش پرونده همراه به فردا بود قرار

 . شود دنبال مربوطه

 او تواندب تا است خوبی وکیل دنبال به در به در ارسام که بود گفته و بود امده دیدنش به ظهر رومینا

 ... است کور و سوت او بی خانه که بود گفته..  کند تبرعه را
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 ... بوده مامان شبیه خیلی که گفته او به رو کلمه یک دیشب صدف بود گفته

 .... تنهاست چقدر او بی اینکه از..  گفت احساساتش از

 هوهق نگاه ان به کردن نگاه با تنها میتوانست هم حرفها این از کدام هیچ شنیدن بدون آترین اما

 ... ببرد پی رومینا شکسته هم در احساسات همه به تیره ای

 یافتهن التیام قلبی و شکننده دختری ، درون در و بود باور و اعتماد از کوهی مقابلش در که رومینایی

 ...همسر کاری دردهای از

 ...  بود بیزار خودش از چقدر

 ازب که بود نگذشته بود گذاشته اش بخشنده قلب بر که دوری نچندان گذشته های زخم رد هنوز

 ... دیگر دردی دوباره

 اجل مثل شقایق که بود نرسیده نتیجه به یافتنش برای تالشهایشان و آهو شدن ناپدید دلهره هنوز

 ...میداد سوق ویرانی به رو اینطور را او گرفته جان تازه زندگی و بود شده خراب برسرش معلق

 ایآشن نام لب زیر و شد خیره دیوار روی متن به دیگر بار و کشید دردناک و سنگین اهی آترین

 ... نبود رومینا چهره تصویر ، تصویر اینبار اما کرد تکرار را دلپذیر

 ... میخواست کمک و بود دوخته چشم او به تاریکی از رنج سراسر و آلود اشک نگاهی با که بود آهو

 ... نالید دل ازته و...  بست را چشمهایش آترین

 ... نداشت را اش شبانه کابوسهای طاقت دیگر

 ... نداشت گوناگون حالت هزار در را اهو کردن تصور تاب دیگر

 .. نداشت خدا به

 ... میشد کم آهو مصیبت اینهمه میان از الاقل کاش

 ... میشد پیدا اهو کاش

 ..کاش
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.************************************* 

 

 گوش بلندشد ساز از که هنجاری نا صدای به و گذاشت ویلون های سیم روی را دستش رومینا

 ... سپرد

 ...بود نگرفته ازش هم سراغی بود گذاشته کمد در را سازش که بود ماهها

 .بود نشسته ویلونش رنگ خوش چوب شیارهای روی غبار و بود رفته بین از ها سیم کوک

 کرد یسع و کشید دست ها سیم روی میخواست بر قلبش زوایای ترین پنهانی از که عمیق غمی با

 . کند تنظیم را ها سیم شنیدن طریق از

 . بود می سیم:  سیم اولین

 ال: دومی

 ر:  سومی

 سُل: اخرین و

 زعمق ا بود ماهها که انگیزی دل صدای و کشید ها سیم همه روی ارشه با سریع حرکتی با بعد

 ...سپرد گوش دل و جان با بود نداده گوش جان

 ودب حفظ از باشد هایش نت بودن به نیازی انکه بی قبل ماه چند تا که ای شده فراموش های نغمه

 نواختن به شروع ارادی غیر کامال بصورت او و اند شده ظاهر اش بسته چشمان مقابل در دوباره

 . کرد

 ال " از و "ال " " به "ر " از متناوب طور به را هایش انگشت و کشید ال و می های سیم روی ارشه با

 ...میداد گوش امد می بیرون رزونانس جعبه از که صدایی به و میداد تغییر "سل " به "

 اگاه انها از هیچکس که ای ناگفته های غم و بود وجودش التهاب حاصل که انگیزی غم نوای به

 ... نبود

 ... نبود برایش اتمامی گویی که ناتمامی تنهایی از
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 تمام با ار ارشه و نشست سیمها روی بیشتری فشار با انگشتانش و گرفت اوج انگیزیش غم نغمه

 هق هق اولین امد بیرون ساز از که ای کشیده و بم صدای با همراه و کشید سل سیم روی قوا

 ... امد در صدا به اش فروخورده اشک

 ... سرخورده بودو تنها او

 ... بفهمد را او حال که بود کسی کاش

 و میشد نگران هم او برای آترین بودن بند در و آهو شدن گم برای نگرانی جز به بود کسی کاش

 ...  رومینا بیچاره: میگفت

 .. شد می تنهاییش و او حال متوجه هم کسی کاش

 ...کاش

 کشید لس سیم روی را ارشه همچنان و اورد پائین گذاری انگشت نقطه ترین پایین تا را انگشتش

... 

 شاید..  نبود هنری شاید..  میبرد لذت میگرفت اوج خانه فضای در که داری کش و بم صدای از

 ماه چند طی در که بیشماری ضربات و بود بخش ارامش برایش القل اما نداشت خاصی شیوای

 .میکرد گم خود در را بود نشسته جانش و روح بر گذشته

 .... اندیشید رخداده اتفاقات همه به حال همان در

 یک تفرص دیگر دختر هزاران مثل هم او و میرسد پایان به کی نشدنی تمام طلسم این نمیدانست

 ... کرد خواهد تجربه را دارد دوستش که همسری درکنار را بودن خوش لحظه

 ... نمیدانست

 از و نوردید در را دیوارها... رفت فراتر خانه فضای از نواخت می رومینا که باری غم موسیقی صدای

 ... رسید سوم به دوم طبقه

 ... بود شده خیره اش خانوادگی عکس به مانیتورش صفحه در آذر که جایی درست
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 "نشانه اولین: هفتم فصل"

 خوبه؟ اینطوری:گفت و زد جذابی لبخند دوربین به رو مانی

 ..میشی تر جذاب میشی عصبانی وقتی: گفت و کشید سرکی دوربین پشت از ارشیا

 از اهدش بیا:گفت بود شده کالفه او های بازی مسخره دست از که مونا روبه و خندید بلند بلند مانی

 هم یاارش ببین...  بزن لبخند میگی توهی کنم حفظ رو جذابیتم بذار میگم هی من..  رسید غیب

 ...بهتره اونجوری میگه

 !مانــــــی: گفت و برد باال را دستهایش عصبی مونا

 مانی؟ جان-

 ... بردار هات بازی مسخره این از دست...  ان تو معطل ساعته یک همه..  میکنم خواهش-

 من..  داری رو دوست یک نقش فقط اینجا تو ارشیا میخوام معذرت: گفت و کرد جذابی اخم مانی

 .بدم گوش کار کارگردان درخواست به مجبورم

 .میکنم درکت باش راحت: گفت و برد باال اوکی نشانه به را دستش ارشیا

 و داد زیبا لبخندی به را خودش جای بود کرده برابر چند را جذابیتش او ابروهای بین که اخمی

 . کرد امادگی اعالم او بعد ای لحظه

 رد استودیو صدای و سر پر و شلوغ فضای ثانیه چند در و کرد اشاره فیلمبردار به دست با مونا

 .رفت فرو سکوت

 دمیشمر مونا که معکوسی شمارش به حواسش همزمان و بود شده خیره دروبین لنز به که مانی

 .بیرون بیار دماغت از رو دستت ارشیا:گفت بلند بود،

 ...ی مانــــــــــــــــــــــ: گفت و کشید خستگی از جیغی مونا

 دیدین. .. دیدین...  کردم عصبانیش: گفت و پرید پائین و باال اش صندلی روی خوشحالی با مانی

 !کردم اش عصبانی باالخره.. 

.. . ای دیوونه تو: زد فریاد لحن همان با و داد هل ای گوشه به را پایش جلوی صندلی عصبی مونا

 ...دیوونه
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 .زد چشمکی ارشیا برای و کرد نشسته درحال تعظیمی خندان مانی

 جوب یک تو هم با تو و من اب..  میکنم تقاضا دیگه مجری یک و شبکه رم می امروز همین من-

 . نداره فایده اینجوری.. نمیره

 کیه؟ با منظورت دقیقا االن تو..  ببینم وایستا...  هی هی-مانی

 تهیه ارشیا: گفت میکرد چک را اش گوشی که همانطور و برداشت زمین روی از را کیفش مونا

 دلقک نقش برات دستش تو فیلمهای اون از یکی تو میتونه بخوای ازش اگر مطمنم..  خوبیه کننده

 ...کنه پیدا رو مضحک

 هب و شد بلند اش صندلی روی از سرعت به مانی که کرد کج استودیو خروجی سمت به را راهش

 . امد سمتش به دو

 ... کنم کم رو کار س استر میخواستم فقط..  کردم غلط خدا به..  کردم غلط..  مونا..  مونا-

 ...مونا

 ... رفت مونا اما

 ایه بچه سمت به سالنه سالنه و خودش نثار لب زیر فحشی و کرد پایش ران حواله مشتی مانی

 . برگشت گروه

 حتی و بود گذشته ساعت چندین..  بودند وسایل آوری جمع مشغول حوصله بی و خسته همه

 دجدی مجری با شبکه تا رفتند می و میکردند جمع باید حاال و بودند نگرفته هم را اول برداشت

 . کند موافقت

 . خواست عذر لب زیر و انداخت نگاهی جمع به افکنده سر مانی

 ... نکرد توجهی او به کسی اما

 ...میکرد شدن کنف احساس

 .. کرده روی زیاده چقدر میفهمید تازه بود رفته مونا که حاال

 . نداشت قصدی چنین اصال حالیکه در

 .افتاد راه خروجی سمت به سالنه سالنه و برد فرو شلوارش جیب در را دستش و کشید اهی
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 ممیدون..  بدی دلداریم خواد نمی خود بی: گفت حوصله بی و شنید سر پشت از قدمهایی صدای

 . زدم گند

 ... نبود هم شوری اون به..  دیگه نه: گفت و کرد همقدم او با را خود زنان لبخند ارشیا

 واقعا؟-

 .راحت خیالت بابا اره-

 .بده جدید نیروی درخواست نره: مانی-

 میذارم؟ مگه: ارشیا

 ... نفوذ اعمال:  کرد نگاهش مشکوک مانی

 . داد تکان تواضع نشانه به سری دارش معنی لبخند همان با ارشیا

 ...شرف بی ای-

 ... ند خندید هم با دو هر

 میری؟ کجا: گفت و برد فرو شلوارش جیب در را دستش مانی از تقلید به هم ارشیا

 .منه با ظهر نهار...  خونه-

 ... هستی هم کدبانو دونستم نمی...  به به-

 ... دیگه دیگه: مانی

 .همونطرفیه راهم...  برسونمت بیا: ارشیا

 . احدیه دست..  بیارم رو دوربینم برم بذار فقط..  هست خدامم از: مانی

 ... ها برسونی رو خودت بیارم درش پارکینگ از میرم من تا پس...  باشه: ارشیا

 هچ ببین..  برسونی ما به خیری یک خواستی عمری بعد: گفت و افتاد راه به مخالف جهت در مانی

 .ذاری می منتی

 .برود پارکینگ به تا شد خارج سازمان محوطه از و داد تکان سری و خندید ارشیا
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 ... کند مالی ماست را مانی فضاحت کرد سعی و گرفت را مونا شماره حال همان در

.**************************************** 

 میگم بهش هی..  نفهم مرتیکه این دست از: گفت و انداخت جلو صندلی روی را خودش مانی

 رو کسهاع بیشتره نصف..  آورده سرش بالیی چه ببین..  اره میگه ها دوربین این با کنی کار بلدی

 ...االغ مردک...  کرده پاک

:  ردک حرکت به شروع اهستگی به شد مطمن وقتی و کرد رصد را ماشین گوشه بغل اینه از ارشیا

 میدی؟ جر رو ات یقه داری اینطوری که عکسهات حاال بوده چی مگه

 میز پایه از من برای رفته..  کن نگاه خدا رو تو اِ اِاِ..  بودیم رفته مونا با که بود گزارشی عکسهای-

 ... که کنم نثارش چیزی یک میگه شیطونه...  گرفته عکس صندلی و

 ...  بفرست لعنت شیطون بر: گفت و شد بزرگراه وارد پل زیر از و زد دور میدان دور ارشیا

 . کرد سکوت دختر ان یادآوری با و کرد مکث بود گرفته اهو از که عکسی روی مانی لحظه همان

 دیگه رو اخالقت این بابا: گفت و زد لبخندی گذاشته احترام او حرف به مانی اینکه خیال به ارشیا

 ...بودی نکرده رو

 ... نزد حرفی مانی اما

 ... شد مانی بودن فکر در متوجه و انداخت دستش بغل به نگاهی نیم ارشیا

 ریدخت از رخی سه عکس دیدن با که کند مانی حواله ای جانانه متلک تا کرد خم بیشتر را سرش

 ...!شد پاک ذهنش از چیز همه بود شده خیره مانی دوربین به هراسان که

 ...افتاد اتفاقی چه نفهمید

 جا رد زیاد شتابی با ماشین و فشردند ته تا را کالج و ترمز پدال ارادی غیر کامال طور به پاهایش

 ... شد متوقف

 هیچکدام کرد نثارش مانی که ای جانانه فحش حتی و سر پشت رانندگان اعتراض و بوف صدای

 ...نیاورد بیرون بود شده درگیرش که بهتی از را او

 ... بود شده خیره آهو هراسان تصویر به شده فلج و مبهوت همچنان او
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 ...  نبود کردنی باور

 ..........! باالخره ماه 4 از بعد

.****** 

 داد نوازش را اش کرده یخ صورت چای از دلنشینی بخار که بازگشت حال به وقتی ، بعد ساعت نیم

 . زد صدا را او عصبی لحنی با مانی و

 ..! ارشیا-

 آن باعث و بود کرده منجمد را اش مغزی رگهای که ای گزنده سرمای از رفته رفته ارشیا

 .یافت نجات ، بود شده غریب سردرگمی

 دیدی؟ رو اهو کجا تو: بود این پرسید که سوالی تنها دید رها سرما ان از را خود اینکه محض به و

 کیه؟ دیگه آهو آهو؟:پرسید گیج مانی

  ... بود دوربینت تو عکسش که دختری همون:  برد باال را صدایش عصبی و حوصله بی ارشیا

 داشت دوربین در که عکسهایی میان از کرد سعی و کرد مکثی میشد گیج بیشتر لحظه هر که مانی

 ... شود ارشیا منظور متوجه

 راهنپی یقه درحالیکه و برداشت خیز مانی سمت به ، نداشت کردن صبر طاقت دیگر که ارشیا اما

 .مردک بزن حرف دِ : غرید میگرفت مشت در را او کاموایی

 هب شبیه و چسبید محکم را او دست مچ و داد نشان العمل عکس ارشیا حرکت تاثیر تحت مانی

 ! ،دو بزن حرف ادم مثل!  یک بکش رو دستت: گفت ارشیا لحن

 امعلومن ای نقطه به الود زهر و تلخ نگاهی با سپس و کرد رها را مانی پیراهن یقه سستی با دستش

 . شد خیره

 ... دوخت چشم ارشیا درهم چهره به برافروخته و عصبانی اما مانی

 . دید می او از را حالتی چنین که بود بار اولین این

 بزرگراه وسط در توجهی هیچ بی را ماشین و ترمز روی زد ناگهان ارشیا وقتی قبل ساعت نیم

 حنل این و بار غم نگاه این..  حاال اما..  نیست بیش بازی سیاه چیز همه میکرد فکر کرد متوقف
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 جودو اجزا تک تک در که اشکاری تابی بی بیشتر همه از و میداد مردانه مالیکت بوی که خصمانه

 نتهیم او دوربین عکسهای از یکی به چیز همه که میداد سوق واقعیت این به را او میزد فریاد ارشیا

 ... میشود

 !عکس؟ کدام اما

 .... شد هشیار اش رفته خواب به مغز ناگهان بعد و

 !نه که چرا..  بله

 ...  بود دیده دیروز که غریبی و عجیب..  رنگی چشم دخترک همان

 ... بگیرد او از میزان نا و تار هرچند عکسی بود توانسته فقط آخر لحظه در که همان

 ؟ باشد داشته ارشیا به میتوانست ربطی چه خیابانی دختر ان ولی

 !بفهمدش توانست نمی میکرد کار هر او که بود چیزی این

 دیدیش؟ کی: نالید حالی بی با ارشیا

 .ظهر دیروز: داد پاسخ آهسته ، میدانست "ش "ضمیر مرجع از را ارشیا منظور خوب حاال که مانی

 . دوخت چشم مانی چشمان به ناباروانه و آورد باال را سرش ارشیا

 بودنش کجا و نبودنش از دهشتناک و تلخ عذابی با تمام ماه چهار که او کوچک اهوی که این باور

 ..... ظهر دیروز بود گذرانده

 دیدیش؟ کی: نالید حالی بی با ارشیا

 .ظهر دیروز: داد پاسخ آهسته ، میدانست "ش "ضمیر مرجع از را ارشیا منظور خوب حاال که مانی

 . دوخت چشم مانی چشمان به ناباروانه و آورد باال را سرش ارشیا

 بودنش کجا و نبودنش از دهشتناک و تلخ عذابی با تمام ماه چهار که او کوچک اهوی که این باور

 ..... ظهر دیروز بود گذرانده

 جاک ؟ کجا: بپرسد را بعدی سوال داد دستور زبانش به و گرفت او از را سازی قصه فرصت ذهنش

 دیدیش؟
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 ...گذر زیر جای...  دانشگاه درشمالی روی روبه: گفت معطلی بی مانی

 از بشتا با و برداشت صندلی روی از را کتش ، برسد انتها به مانی پاسخ نداد مهلت حتی ارشیا

 ... زد بیرون دراورده ان از سر کی بود نفهمیده اصال که شاپی کافی

 ... مانی برای وهم بود روشن و واضح خودش برای هم این..  بود معلوم مقصدش

 ...!میرفت دانشگاه سمت به او

 ...  برخاست سرش پشت بالفاصله هم مانی ، شد خارج مغازه از که ارشیا

 ... کند ارضا تهی سرو بی تخیالت با را کنجکاویش نمیخواست دلش اصال

 ...شد روانه او دنبال به و گذاشت میز روی اسکناس چند پس

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

 و دانشگاه سردر روی نگاهش همیشه مثل و بود ایستاده اوا از معقولی فاصله با سایه زیر واه

 .بود ورودی راه در فردوسی شکیل مجسمه

 ...میرسید گوش به ظهر شلوغی اوج در سخنرانی از ضعیفی و خفه صدای

 هب داشت سعی نمیدادند صدا به اهمیتی هیچ و میشدند رد باسرعت که ادمهایی همه برخالف اهو

 ... بود دشوار بس کاری البته که اورد در سخرانی موضوع از سر شده که زحمتی هر

 .... و ماشینها بوق و ظهر سر ازدحام ان میان مخصوصا

 اهونگ حرفها از ذهنش که میشد باعث الاقل نداشت برایش ای فایده هیچ اگر هوده بی تالش این

 و ناشناخته وحشتی درگیر را او روح سوهان چون دیگر و شود رها گیسو دیشب دار معنی های

 ...نکند مخرب

 ... ترسید می وجودش اعماق در او همه این با اما

 ... نبود بچه

 ..  نبود هم بسته گوش و چشم
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 ستهب گوش و چشم ادعای نمیتوانست دیگر خیابانی دختران با همنشینی ماه چهار از بعد حداقل

 ...بکند را بودن

 . فهمید می را چیزها خیلی خوب خیلی حاال او

 و هرظ اتفاق به حواسش وتمام بگذارد هم روی پلک بود نتوانسته دیشب که بود همین برای شاید

 ... بود کامران

 واماده خواندن درس درگیر االن سالش و همسن دختران همه مثل که داشت ارزو چه اگر اهو

 ... کند ایستادگی میکرد وادار را او غریب حسی اما بود می کنکور برای شدن

 ...بازگردد خانه به او که میشد ان از مانع میگرفت نشات سرکشش روح از که احمقانه مقاومتی

 ..نمیتوانست دیگر میخواست هم اگر یعنی

 ... امد می معنی بی و بچگانه برایش بود کرده فریدون با که دعوایی و قبل چهارماه اتفاق ان حاال

 ...بود گرفته لحظه ان در که بود احساسی العمل عکس درگیر هم خودش

 .... شب نیمه تاریک های خیابان در شدن رهسپار و خانه ان از فرار

 ...شدن عبوری خودروی ان سوار بعد

 ...کرد نفوذ روحش زیرین های الیه تا گزنده سرمایی شب ان یادآوری از

 .نه یا کند پرت بیرون ماشین ان از را خودش موقع به بود توانسته که بود اورده شانس نمیدانست

 ...دیگر طرفی از و بود اورده شانس طرف یک از

 بخندیل با بود نشسته فرمان پشت که جوانی پسر که بودند نرفته جلوتر متر چند هنوز شب ان

 قیمت؟: گفت کردو کج گردن کریه

 به اش رفته خواب ذهن ودر بود شده خیره مرد به هوا سوز و اترین سیلی از سرخ ای چهره با آهو

 ! میگشت میپرسید مرد که "قیمتی" معنی دنبال

 " هم وان میکردند فکر واژه یک به دار کش درسکوتی دو هر و رفت می پیش سرعت با ماشین

 ..!بود " قیمت
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 از بریب باال رو نرخ سکوتت این با میخوای اگر ببین:  بود گفته و شکست را سکوت مرد نهایت در

 ... ها کاره تو دستم خودم ،من باشم گفته االن

 تمام ودوب خندیده بلند کننده مشمئز ای قهقه با باشد شنیده را دنیا جوک ترین مضحک انگار بعد

 ... بود لرزانیده را اهو پی و رگ

 یک برای را خودش و بود گذاشته در دستگیره روی اهستگی به را اش زده یخ و لرزان دست اهو

 یکنیم نگاه بهم جوری: بود گفته و بود شده خیره او به اینه از پسر که میکرد اماده ناگهانی حرکت

 ...!اولته بار انگار که

 ... دارم هواتو..  ام کارکشته تو برعکس من نترس-

 کاهدمی سرعت از راننده کی ببیند که بود دنده روی چشمش اهو و میشد نزدیک پیچ سر به خودرو

... 

 .... نداشت قصدی چنین گویا اما

 ... نداشت فرصتی دیگر هم اهو

 .داد انجام را بود رسیده فکرش به لظحه ان در که کاری تنها پس

 ایه اسفالت از را او دهد اجازه چشمانش به اینکه از قبل و کشید را دستگیره سریع حرکت یک با

 .... کرد پرتاب بیرون به را خود بترساند خودرو شتاب و خیابان کف

 ... نمیتوانست نه و بیاورد یاد به میخواست نه را ماجرا باقی

 ... رت جلو قدم چند رنگ سفید پراید ان الستیکهای جیغ و زخمت و تیز اسفالت از حاصل برخورد

 .... درد...  درد.... درد

 نهایت در و خودش داد و جیغ صدای بعد و بودند پیوسته بهم که خیابان کنار های چراغ نور

 ... تاریکی

 ... بود باغ ان در بود کرده باز چشم وقتی

 ... خیابانی دختر یک به بود رسیده سعید نفس از..  سعید اهوی از راحتی همین به

 ... ای حرفه بر جیب یک به
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 !اجتماعی انگل یک به

 . فشرد هم روی را اشکش از خیس چشمهای و کشید حسرت سر از اهی

 اغب در ظهر دیروز ماجرای اما بیاورد یاد به را بار نکبت شده نفرین شب ان نمیخواست دلش اصال

 ذهن همه و همه..  گیسو دهنده هشدار حرفهای و..  او به کامران اندازه از بیش نزدیکی و

 قبل چهارماهه خاطرات یادآوری جز حاصلی که میکرد رو روبه اور ب عذا گرمایی با را منجمدش

 .نداشت بر در برایش

 میکرد وادار را او که بود وبرش دور غریب ای همهمه....  بود باغ در ، بود امده بهوش وقتی

 ... کند باز را چشمهایش

 ... زد لبخند رویش به یکباره به ای ناشناخته و سیاه دنیای چشمانش کردن باز با و

 هیچ اش دغدغه بی زندگی سال 71 ان در او که چیزی..  اور دلهره نگاهی و آگین زهر لبخندی

 ... بود نکرده تجربه وقت

 ... بلند صدایی با انهم..  بود خندیده هم او باشد خودش دست انکه بی

 بودند امده خودش سراغ به باره یک حاال کند دور ان ازا را ساناز داشت سعی که چیزهایی ان همه

!... 

 نداری؟ درد خوبی؟: میگفت که خورد گوشش یه اش خنده اصوات میان از مبهمی صدای

 ... بود گریسته امکان حد ترین تلخ به خنده میان در اینبار اهو و

 ... دلتنگی و پشیمانی ازنهایت...  جان عمق از ای گریه

 ....بابا:  بود نالیده میکشید سرش روی دوباره را پتو درحالیکه

.***** 

 ...  کرد اما کند عادت انجا به تا کشید طول

 ... هست و ه بود مشکالت حالل همیشه زمان

 ... دادن را خانه ادرس و بود گرفتن سواری یک خرجش..  برگردد را امده راه میخواست اوایل
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 ..  میشد مانع وجودش زوایای ترین پنهانی در چیزی اما

-72 دخترک...  شد اضافه انها جمع به هم کوچک آوا تا نمیدانست...  چیست چیز ان نمیدانست

 .... بود اورده خود با شیده روز یک که ای ساله 72

 ...  نکرد فکر بازگشت به دیگر اهو بعد به روز ان از و

 ...دیروز تا

 زمستانی سرمای در و بود ایستاده شده خشک درختان وسط در مغموم و پناه بی انطور که دیروز

 ...  بود شده خیس عرق از لباسش

 ... کرد فکر گذشته به دوباره روز ان

 ... اترین به

 ...اولش واحد و طبقه چهار ساختمان ان به

 ... شدنش بازیگر رویای و ارشیا به

 ... امد می دست دور اندازه از بیش حاال که رویایی

 از ماالمال دلی با اینکه جای به اینبار اهو و کرد وجود ابراز جیبش در دوباره مادرش خطی پنج نامه

 شلوارش جیب در دست ، بنگرد مادرش خودخواهانه سراسر های سطر به و بکشد بیرون را او غم

 ... انداخت زباله سطل ترین نزدیک در و کرد مچاله را خورده تا کاغذ حرکت یک با و برد

 ودب داده رزا که نااشنایی ادرس و هستم وپدرت تو دلتنگ و دارم دوستت..  حاوی خط پنج ان تمام

 ... نداد شنیدن برای گوشهایش به مجالی اهو اما کردند اعتراض و کشیدند فریاد ان یک در

 دور به داشت پیش چند تا که اروزهایی و امیدها همه ان همراه و کرد مچاله خشم تمام با را کاغذ

 ... انداخت

 .... بود شدن بازیگر همان ، انها از یکی شاید

 آهو؟-

 ... شنید دور از را بمی و مردانه صدای
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 تا که دید را شخصی از اشنایی خطوط چشمانش که گشت صدا صاحب دنبال و برگشت اختیار بی

 ... بود اندیشیده او به قبل دقیقه چند همین

 ....!!! ارشیا

 نور باسرعت که ماشینهایی میان از داشت سعی حاال و بود زده صدا را او که بود ارشیا این حقیقتا

 ودب او که جایی یعنی ، خیابان طرف این به را خودش و کند عبور میکردند حرکت بلوار امتداد در

 ...! برساند

 ...داد آالرم دوباره مغزش

 ... ارشیا

 ... اد می داره ارشیا...  اهو ست ارشیا

 .... کرده پیدا رو تو ارشیا

 ... میکرد انکار را چشمها مشاهدات همه ناباوری با قلبش ولی

 ندرا عقب به قدم چند را او و کرد استفاده مغز و قلب میان کشمکش از آگاهش ناخود, میان این در

... 

 ...میکنم خواهش...  آهو..  نرو...  نه: زد صدا دور از ارشیا

 میدان ناخوداگاهش و کرده پر قلبش ضربان را اهو گوشهای هجم تمام که نمیدانست ارشیا ولی

 ! است نبرد این دار

 فرار به پا نامش همانند درست اهو و انداخت بلوار وسط را خودش ماشینها به توجه بی ارشیا

 ... گذاشت

 ... بود ماجرا شاهد دوری چندان نه فاصله از مانی

 ... دهد هشدار ارشیا به بایست می که امد یادش دیر خیلی اما

 ...،افتاد افتاد می بایست نمی که اتفاقی ان ، ،که کند کاری خواست و امد خود به وقتی تازه

 ... رو روبه از بسیار سرعت با خودرویی و بود دویده بلوار وسط ارشیا
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 .... نشد اش متوجه هم ارشیا خود حتی هیچکس که داد رخ سریع انقدر حادثه

 ...!تاریکی بعد و بود مانی نگاه در نامعلوم وحشتی ، دید لحظه آخرین در که چیزی تنها

 وکیلمدافع: فصلهشتم

 که همونطور خب...  کنم معرفی رو خودم میدونم الزم چیزی هر از قبل...  محرابی اقای سالم-

 اریهمک با امیدوارم...  شما وکیل حاضر حال در و هستم شریفی نگار بنده گفتن، بهتون احتماال

 . بشیم موفق پرونده این تو بتونیم همدیگه

 ینمطمن: شد جا به جا صندلی روی حالی بی با و کرد رویش به رو جوان دختر به ماتی نگاه آترین

 هستین؟ من وکیل شما که

 مگه؟ چطور: گفت میزد ورق را پرونده حالیکه در و کرد زیبایی اخم نگار

 نیستین؟ جوان قدری اینکار برای: گفت صریح و گذاشت کنار را تعارف آترین

 ..  دبو پرسیده او از را سوال همین هم ابراهیمی هوشنگ سرگرد که افتاد روزی یاد اختیار بی نگار

 خیالتون ام تجربه بابت از: داد پاسخ و کرد لبهایش مهمان دلنشینی لبخند روز ان یادآوری از

 . راحت

 تاسف روی از سری ، نداشت – رومینا های تعریف از بعد انهم- را وکیلی چنین انتظار که آترین

 . کند سکوت داد ترجیح دادو تکان

 دادرسی جلسه اولین امروز: داد ادامه را صحبتش بخش اطمینان لبخند همان با نگار او جای به

 دمب اطمنیان بهتون میخوام و کردم مطالعه دقت به رو تون پرونده قبال من..  میشه تشکیل شما

 داشتین تلق در معاونتی شما اینکه بر مبنی مستدلی مدرک هیج فعال...  نیست نگرانی جای هیچ که

 . بگیریم قاضی از رو تبرئه حکم میتونیم حتما بیاریم شانس کمی اگر و نیست موجود

 .بود ساکت و دوخته چشم نگار به نه دوستا چندان نه و خیره نگاه همان با اترین

 .... کرد مکث اندکی نگاری

 خب؟-

 چی؟ که خب:  آترین
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  ؟ ابهامی نقطه ؟ ندارین سوالی-

 ...داد نشان تفاوت بی را خود و انداخت باال را هایش شانه نگار جواب در تنها

 نداره؟ موردی که شما نظر از..  پرسم می من پس خب-

 ... باشه داشته موردی اینکه به برسه چه...  نداره اهمیتی قضیه کل من نظر از:  آترین

 ...  کند حفظ را خود ارامش کرد سعی نگار

.. . میکنم شروع سوال تا چند با: گفت و گذاشت میز روی را اش دفترچه سپس و کرد تامل کمی

 بودین؟ کجا حادثه روز صبح شما

 است؟ حادثه کدوم منظورتون: گفت تاخیر با و کرد حلقه سینه روی را دستهایش آترین

 . مقتول و متهم مشاجره: نگار

 برای وت که نمیدم اهمیت اصال من وکیل خانم ببین: شد خم میز روی و کشید جلو را خودش آترین

 عسرجم حاال تا نیست معلوم که کردن پیدا برام رو وکیل جوجه یک ام خانواده چرا و اینجایی چی

 بذارهمین اما..  اومده سرم که بالیی و من پرونده به برسه چه..  دیده نزدیک از رو پرونده تا چند

 هک بودم خیابون تو شب یک...  هیچی..  نمیدونم هیچی من...  کنم روشن برات رو چیز یک االن

 نتونستم منم و خواست کمک ازم الش و آش صورت با..  شد سبز جلوم چیز همه بی شقایق اون

 جلوی و کرد عالقه ابراز بهم بعدشم روز دو...  کردم کمکش...  خودم خونه بردمش..  کنم ردش

 حاالها..! . کشیده گند به رو زندگیم ممکن شکل بهترین به میبینی که هم حاال و کرد تهدیدم زنم

 کی تو نه و فیلمه صحنه اینجا نه چون نگیر من برای رو هالیوودی های فیلم های وکیل ژست هم

 ! هالیوودی وکیل

 از که روزی...  بود افتاده پیش سال دو یاد به ذهنش اگاه ناخود در...  کرد دلنشینی تبسم نگار

 ... بود شنیده دیگر موکل یک از تند و تلخ لحن همین با را مشابهی حرفهای

 ... بود رفته پیش جانش افتادن خطر به مرز تا او برای وکالتش قبول که موکلی

 ...  بود هیچ برایش اهرابی هومن پرونده با مقایسه در محرابی آترین پرونده شک بدون
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 کیفش جیب در را اش دفترچه...  کرد جور و جمع را خودش ستودنی نفسی به اعتماد با نگار

 زمال که چیزهایی بیشتر االن من خب: گفت آترین روبه برمیخواست جا از که درحینی و گذاشت

 ...تون همکاری از ممنونم..  میدونم رو بدونم داشتم

 ...  رفت در سمت به سپس

 . چرخید پا پاشنه روی...  شود خارج اتاق از اینکه از قبل

 دارم یبدون اینکه برای فقط: گفت ناپذیر تزلزل و محکم لحنی با و دوخت آترین به را نافذش نگاه

 تو یشپ سال دو میدونم که هستش)... ( بیمارستان ،پرونده من کاری اهمیت بی سابقه تو...  میگم

 هک تو امثال و تو نظر میدونی...  بخونی ها روزنامه تو رو اون از مختصری شرح نکردی وقت حتی

 که ینما دنبال فقط من..  نیست مهم برام ای ذره خلقتن آخر میکنن فکر و میبینن رو خودشون فقط

 .... گفتی خودت که همونطور اشم بقیه..  بدم انجام خوب رو کارم

 وبخ تو که هالیوودی های فیلم مال: گفت و نشاند لب بر دیگر بار را جذابش لبخند و کرد مکثی

 ...میاری در سر ازشون

 ویر باشند کرده خالی را بادش که بادکنکی مثل که را آترین و شد خارج اتاق از باالفاصله بعد

 ... گذاشت تنها اتاق چوبی صندلی

 الیانیس طول در اما بود شده کفری حسابی بود شده نصیبش رویی و چشم بی موکل چنین اینکه از

 یحقوق های پرونده در احساسات و عواطف که بود گرفته یاد بود فعالیت مشغول رشته این در که

 و عواطف کانون از ایستادن دور ، بودن خوب وکیل یک شرط اولین...  ندارند اعراب از محلی اساسا

 ...میگفت استادشان همیشه را این...  است دورنی های غلیان

 همسرش با تماس کرد کاری اولین ، گرفت تحویل را موبایلش و انداخت شانه روی را کیفش

 . بود ابراهیمی هوشنگ سرگرد

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

 راه نااش نا خیابانی در سختی به و میگذاشت زمین بر سنگین دیگری از پس یکی را آهوپاهایش

 ... رفت می

 ات کردند نمی درنگ ای لحظه انها از یک هیچ میکردندو عبور کنارش از سرعت با و وقفه بی آدمها

 ...!شوند نوجوان دخترک ان نگاه آلود غم غبار متوجه
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 رسیده صفر به اش مغزی اطالعات پردازش قدرت و میکرد عمل ویروسی هاردی چون ذهنش

 ...بود

 ... میرود چرا آورد می یاد به نه و میرود کجا به میدانست نه

 زترم صدای بازار آشفته این زمینه پس و بود شده جاسازی پراکنده و مقطع خاطرش در چیز همه

 ... بود خوانده را او که مردی فریاد و بود اتومبیل یک شدید

 یچپ پایش مچ مدام اما داشت پا به تخت کفشی اینکه با و میلرزید ناتوانش و باریک زانوهای

 ... میخورد

 . دهد نجات را خودش پراکندگی اینهمه میان از کرد سعی و فشرد هم روی محکم را پلکهایش

 هب را ارشیا تصادف صحنه از کامل و مشخص تصویری ، بست را چشمهایش اینکه محض به اما

 .آورد یاد

 .افتاد زمین روی زانو با او و خورد پیچ دیگر بار پایش مچ

 نفس نفس شبیه بیشتر که سوزناکی هق هق صدای تنها اما کند گریه میتوانست که داشت آرزو

 . کرد تر سنگین را سنگینش قلب و شد خارج گلویش از بود پی در پی های

 فتادها خیابان کف نزار و آلود خون قبل دقیقه چند که مردی آن باورکند توانست نمی و نمیخواست

 ...! بود حادثه ان مسبب او اینکه بدتر همه از و بوده ارشیا بود

 های الیه از را گذشته دقیقه چند ان دارد سعی مدام که است مغزش قسمت کدام نمیدانست

 .کند پاک خاطراتش

 ..  بود تاالموس هیپو هم شاید...تاالموس یا بود مخچه

 ... نمیدانست

 می رهایی پایان بی رنج این از را او زودتر اگر میشد گذار سپاس بسیار آهو بود که کدام هر اما

 . بخشید

 توامان را دلخراش صحنه آن بار 62، میشد ثانیه 62 که ای دقیقه هر در نمیخواست..  نمیخواست

 ... بیاورد یاد به وجدان عذاب با
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 ...یکبار ای ثانیه

 .... بود خارج تحملش از

 ...دیگر طرف هم قلبش و طرف یک اینها همه

 یزدم تشر او به مدام قلبش ، بودند ثانیه چند ان کردن پاک برای تالش در مغزش سلولهای چه هر

 با که آورد می یادش به را دوری چندان نه روزهای خاطراتش شده رسوب های الیه میان از و

 ... بود گذرانده ارشیا

 یادآوری با اشک قطره اولین و گرفت اغوش در را زانوهایش بود افتاده زمین روی که حال همان در

 ... شد سرازیر بود کرده خطاب اهو بار اولین برای را او ارشیا که روزی ان

 ارشیا و میکرد خودنمایی قد تمام مقابلش در شدن بازیگر رویای بار نخستین برای که روزی همان

 .... شد خواهد ها ستاره بهترین از یکی روزی که بود رسانده باور این به را او

 ... سعید کوچک آهوی

 ... سعید بریده نفس

 .... آترین گمشده همسر

 ... رومینا قالبی خواهر

 ... ارشیا شده ناامید امید، نهایت در و

 .. بود بیزار خودش از

 ...! میدید رفته دست از و رفته برباد حاال داشت روزی که انچه همه از

 ...  بود باخته کودکانه اشتباهی بخاطر را چیزش همه

 .... بود باخته...  نکرده بازی

 ...! نکرده بازی

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

 ... شد باغ وارد زمستانی ظهری بعد روشن و تاریک در
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 ... خالی دست و بود کرده دیر

 ... رشید برای عذری و داشت جیب در پولی نه

 .... نداشت اهمیت برایش ی چیز هم دیگر اما

 ... بود رسیده پایان به او کننده سِر و سرد بعدظهر ان در

 !آهو باختی تو..  بازی وقت پایان:  میزد فریاد که ای نقطه و آخر خط

 . بود کرده باور شجاعانه را شکست او و

 نفرین شب همان از اش جوانی حرارت...  بود شده آغاز قبل ماه 4 شب از درست که شکستی

 ! نشد ذوب دیگر و بست قندیل..  بست یخ شده

 سادگی به باشد آمیز سحر عواطف و گرما و شادی از سرشار روزی میتوانست که دختری از او

 ستر و گرسنگی رفع لیستش در مهم مورد تنها که بود شده پوچ و سردرگم موجودی به تبدیل

 . بود بعد فرداهای از دائم

 . ترسانند می اعال حد تا را او و بود می امروز از تر وحشتناک شاید فرداهایی

 . کرد نفوذ وجودش اعماق تا سرما و شد خم جلو به بیشتر اش افتاده های شانه فکر این با

 ریاحی آهو توانست نمی آلود اشک و زیر به سر نگاه و افتاده فرو های گونه با دختر این مسلما

 . باشد

 و میکرد خیره را ها نگاه همه که رنگ زیتونی چشمانی..  داشت بکر و زیبا ای چهره ریاحی آهو

 ... بود اش ایرلندی مادر میراث که نهفته جذابیتی

 ندهکن منزجر و نچسب اکتسابی چند بود مانده باقی چه هر و بودند رفته ها انتسابی همه حاال اما

 ... بود

 ... نبود سرکش و گر جستجو نگاه ان از خبری دیگر

 رزودت تا میرفت شده رام و زیر به سر حاال بود آمده بر آترین پس از روزگاری که پایی گریز آهوی

 ... شود صیاد دام اسیر

 ... بخشید می رهایی نشدنی تمام عذاب این از را او صباحی چند صیاد دام شاید
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 .... شاید

 .... رفت ورودی سمت به کنند طی باغ انتهای سمت به را روزه هر مسیر انکه بی پاهایش

 نمای دور دیدن از آهو نفس همزمان و امد بیرون تنیده هم در یاس چند پشت از مهلقا خانه

 ....! امد بند میرفت پیشوازش به خودش که اسارتی

 .. میزد موج باغ از قسمت آن درفضای شوم چیزی

 و دم سخت با و میکردند حس را ان خوبی به هایش ریه اما و آورد نمی در سر ان از اهو که چیزی

 .... میدادند هشدار او به را مساله این کردن بازدم

 ... بشنود نمیخواست آهو اما

 ... نمیخواست

 صورت هیچ بی....  بود چشمهایش همیشگی بستن میخواست شدت به لحظه آن در که چیزی تنها

 .... بود داده رخ چشمهایش مقابل در آنروز صبح که اتفاقی از ای خاطره و

 .... نمیرفت صیاد و دام سمت به او

 ....! میشتافت قربانگاه سوی به داوطلبانه که

 "ارامش شب اولین: نهم فصل"

 ... بود باز سینه باالی تا پیراهنش های دکمه و بود شده خم جلو به رشید دستان روی گیسو

 کوچک و سرخ چشمهایش و بود چسبیده صورتش به چسبناک عرقی با لختش و سیاه موهای

 ...  بودند شده

 را اش پریده رنگ چهره و میداد نشان غلیظ و سیاه را بود جاری دهانش از که خونی تاریکی

 ... میکرد اشامها خون و ترسناک فیلمهای هیوالهای گر تداعی

 لحنی با و کرد دراز سمتش به دست بود شده او متوجه که رشید اما..  کشید پس پا ترس از آهو

 ...میشه خفه....  اره می باال خون داره...  کن کمک بیا: زد فریاد امیز التماس

 بلق لحظه چند هراس که وحشتی..  بود شده مستولی اهو بر متفاوت جنسی از و تازه وحشتی حاال

 ...امد می نظر به هیچ کنارش در
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 ...میکرد خفیف ای رعشه دچار را بدنش و تن گیسو انگیز رقت حال دیدن و

.. . بکش نفس:  نالید همزمان و کرد خم جلو به دوباره را او رشید و گرفت را گیسو های شانه اهو

 ...لعنتی بکش خدانفس رضای محض

 .... میکرد ریش را دل آلود خِر خِر حالتی با هایش نفس و بود روان گیسو صورت روی اشکی

 با اههمر خون ای لخته باالخره و زد کاری ضربه چند و گذاشت گیسو کتف دو میان را دستش رشید

 ... امد بیرون ناگهانی فه سر

 .. شد میخکوب برجای اهو لحظه یک برای

 هسرف و بود جاری همچنان دهانش گوشه از غلیظ خونی و داد تکیه درخت به نزار و ضعیف گیسو

 ....میکرد تشدید را خونریزی اش وقفه بی های

 شده؟ چی:گفت نغمه به رو متحیر و گیج اهو

 هایش گریه هق هق میان و امد جلو بود یافته دوباره جانی گیسو های کشیدن نفس با که نغمه

 یک همون جز نخورد هیچی و بود درد کمر ظهر از...  شد چش یهو نمیدونم... نمیدونم من: نالید

 ....افتاد روز و حال این به بعدش ربع یک... دادم بهش دردش برای که بروفنی

 ...زودتر نگفتی چرا سگ توله: غرید و برداشت خیز سمتش به رشید

 ...  نبود که اولش دفعه اخه:  گریست بلندتر نغمه

 ..  بذار..  بذار... میرسم همتون خدمت به: نالید زنان نفس نفس و خسته رشید

 و ردیگ بار و برگشت شود وارد ازاینکه قبل اما رفت خانه سمت به میخورد تا که قدمهایی با بعد

 حاال؟ تا بودن گوری کدوم عیله سرکار:غرید اهو به رو اینبار

 ... نداد جواب بود گیسو های شانه دادن مالش مشغول که آهو

 با: فتگ و زد اهو پهلوی به محکمی لگد و برگشت شتاب با بود دیده که توهینی از عصبانی رشید

 .بده جواب..  گنده خرس بودم تو

 .ماند ساکت همچنان و دوخت رشید به وقار با و رنجیده نگاهی..  کرد بلند سر آهو

 .. نیس حرفها این وقت االن...  رشید کن ولشون-
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 ... داد نجات بعدی ضربه از را اهو که بود شیده

: گفت لب زیر و رفت خانه سمت به دوباره کنان لخ لخ و کرد پرتاب گوشه به را دهانش اب رشید

. . میکشم سرخ سیم به رو تون یکی یکی...  شده زیاد ینجتون و کاه...  میکنم ادم رو همتون

 .کن تماشا و صبرکن

 دهانش گوشه از که خونی و گرفت آغوش در را او..  شد گیسو متوجه دیگر بار ،آهو رشید رفتن با

 میشنوی؟ رو صدام جان گیسو ؟ گیسو: گفت و کرد پاک را بود جاری

 . نشنید جواب در ازار دل خِرخِر همان جز صدایی اما

 ... بود ماجرا شاهد او از فاصله با که نگریست نغمه به درمانده و مستاصل اهو

 ...نبود تعریفی اصال گیسو حال..  کند چکار باید نمیدانست

 ار دستش گیسو تگرگی و یخ دستان که برخیزد جا از خواست و داد تکیه درخت به دوباره را او

 ... کشید خود سمت به را او و زد چنگ

 شده؟ چی..  عزیزم چیه:پرسید هراسان و شد خم دوباره اهو

 هیچ اهو برای که شد خارج حلقش از هنجار نابه صدایی و زد بهم را خشکش لبهای گیسو

 ... ربرنداشت د مفهومی

 ...بگو دوباره جان؟ گیسو چی-

 .... بیاورد باال خون بازهم شد باعث تالشش این و کرد تکرار بازهم گیسو

 ... گیمی چی نمیشونم...  نمیشنوم: گفت کنان تضرع بود مشهود ترس هم صدایش در حاال که اهو

 .ببر.ب...بِ...  نو...م:  بگوید توانست تنها و کرد جمع را توانش همه اخر بار برای گیسو

.******** ************************************************** 

 ... تاس مسخره: گفت همزمان و کشید اش بینی پل روی دستی و برداشت را اش طبی عینک نگار

 چی؟:پرسید و داد هل سمتش به را نسکافه لیوان هوشنگ
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 دوستیمون و رومینا بخاطر اگر..  نداره گیری دندون چیز هیچ...  است مسخره واقعا..  پرونده این-

 ..  دادم قورت عصا موکل اون با مخصوصا. .  میکردم قبول رو ای تحفه همچین عمرا نبود

 .!.درنیار من برای رو هالیوودی های وکیل ادای: گفت آترین ظهر رفتار از تقلید به عصبانی بعد

 ... نکبت...  چندش ی پسره

 ... داد سر بلندی خنده هوشنگ

 !میکردی عمل اینها از تر مقاوم قبال: هوشنگ

 ! ببینی تنهاییم وقت العملهامو عکس تا نبودی تو فقط.. بودم همینطوری هم قبال نه: نگار

 تیمداش هم با که صحبتهایی از بعد بار چند کن اعتراف: گفت رویی خوش با و زد چشمکی هوشنگ

 .دادی فحش سرم پشت

 !!!هـــــــوشنگ: گفت دار کش و کرد هوشنگ به زیبایی نگاه

 جانم؟-

 کرف بود شده تولید قلبش در هوشنگ "جانم" شنیدن از که احساسی به تنها و نداد جوابی نگار

 ...کرد

 بود دهش قسمتش مهربانی فرشته چنین اور عذاب و تلخ ای گذشته از بعد که بود خوشخبت چقدر

.... 

 ... بود آرش خالصانه و دریغ بی محبتهای از کاملی کپی هوشنگ

 داشتن دوست از عیاری تمام مصداق او برای که آرشی..  بود گذشته جانش از او بخاطر که آرشی

 !!است زندگیش اول مرد سبز نگاه دلتنگ چقدر کرد احساس آن یک.... آرش....  بود

 کنارش در را هوشنگ نام به مهربان ای فرشته حاال او...  نداد را رفتن جلوتر مجال ذهنش به اما

 ...بود امده اش یاری به تنهایی سرد فصل در..  زندگی روزهای ترین بحرانی در که مردی..  داشت

 .. میگذشت...  بیمارستان و حسام پرونده ماجرای از نیم و سال دو

 در یفتخف مشمول بود کرده که هایی کمک دلیل به حسام و بود شده تمام موفقیت با نهایی دادگاه

 .میگذراند را محکومیتش دوران داشت حاال و بود گرفته قرار مجازات
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 هروب ازدواجش پیشنهاد با کرد قبول نهار برای را هوشنگ دعوت نگار که وقتی ، بعدظهر روز همان

 ... شد رو

 !!!نهار جز هرچیزی به بود شده تبدیل کرفس خورشت جز باشد هرچیزی بود قرار که نهاری

 ...بود گفته او به خواستگاری برای ساده جمله یک فقط هوشنگ

 !شریفی خانم هستی ای العاده فوق وکیل تو: بود گفته

 .سرگرد جناب شدین اعتراف به مجبور باالخره پس:  بود داد جواب لبخند با نگار

 ... کرد وادار منو شما های توانایی البته: هوشنگ

 . میکنم افتخار خودم به-

 ؟نیستی باشه اشنا شغلت خم و پیچ به که همراه یک دنبال احیانا..  کنجکاوی یک عنوان به-

 ! اول ضربه

 ..  شد خیره جوان سرگرد ای قهوه چشمان به مات و کشید خوردن از دست نگار

 مردانه های شانه ظهر افتاب و بود شده دوخته او به اولشان برخورد مثل درست هوشنگ گرم نگاه

 ... بود برگرفته در طرف دو از را اش

 ردمیک هم تالش چه هر نگار که بود رویایی و زیبا پستالی کارت شبیه درست لحظه ان تصویر

 ..  کند فراموش را ان بود محال

 !ممکن غیر و ناممکن بین چیزی یک..  بود محال

 ... داشتند فاحش تفاوتی رعمل د اما رسانند می را معنی یک دو هر ظاهر در شاید

 یشدنم میکرد قیمه قیمه هم را خودش...  نمیشد نمیخواست هم اگر نگار که بود چیزی ان ناممکن

 ... نمیشد که

 !ممکن غیر اما

 ... بود شده دچارش نگار که بود حسی همان ممکن غیر

 .... میخواست اگر و میخواست او
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 !نه؟ یا میخواهد بود پرسیده خودش از

 نیعل صحن در که اتفاقی با مخصوصا..  بدهد لحظه همان در ذهنش به درستی جواب نمیتوانست

 ... بود داده رخ دادگاه

 حضار میان هم آرش کند تصور او بود شده باعث لحظه چند برای که دلچسب و زودگذر توهمی

 ... میکند تماشا را او و نشسته

 زا روحش با و بگذارد کنار را اش شده تهیه پیش از خطابه بود کرده وادارش که دلنشین خیالی

 ....! کند دفاع آرشها و حسام

 وتسک دفاعیه پایان از پس لحظه چند تا هم قاضی حتی که بود جامع و ناطق انقدر آخرش دفاعیه

 ...! بود کرده

 ..  بزنم حرفمو دیگه جور یک بذار-

 ... آورد در فکر از را او هوشنگ صدای

 .شد خیره ساالد کاهوهای به و برداشت رویش روبه مرد گرم چشمان از را نگاهش

 جوابت. کنم خواستگاری میخوام ازت ابراهیمی هوشنگ من: بگم تو به که دارم کلمه هفت من-

 چیه؟

 !کلمه تا نه شد: داد جواب لودگی با و کرد مشت میز زیر را دستش نگار

 اضافشون باید کردم احساس لحظه تو.. نبود ام جمله جزو آخر دوتای اون: نیاورد کم هوشنگ

 .کنم

 ...گرفت اش خنده سرگرد صراحت از نگار

 کرد بررسی را مساله یک پایه وکیل یک قالب در و گذاشت کنار را دخترانه اداهای و ناز کردو مکثی

. 

 خب:گفت غلطاند می سس در را بشقابش در کرده سرخ جوجه که حالی در..  فکر کمی از بعد

 !!گفتین رو کننده وسوسه چیزهای همه شما..  گفت میشه

 ... باشند ماه آخر در مختصری مراسم فکر به تا بود کافی دویشان هر برای پاسخ همین
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 رمانو اون احیانا که کسانی برای..  بود شنی رویای رمان به مربوط ها شخصیت این::  توضیح یک)

 ... نمونه مبهم داستان تا میگم توضیحی یک نخوندن

 پرونده وکالت اتفاقی طور به...  بود خبر بی-آرش– شوهرش از بود سال 5 که بود وکیلی نگار

 از و گرفت دست به سال 5 از بعد رو شوهرش صمیمی دوست اهرابی هومن همون یا پارسا حسام

 از یک در مخوفی باند به بود پرونده بازپرس که ابراهیمی وهوشنگ( هومن) حسام طریق

 از ارک این برای و میکرد کار ناشناخته بیماریهای روی که رسیدن تخصصی فوق های بیمارستان

 ... میکرد استفاده انسانی زنده های نمونه

 مریض قلب عمل پول بخاطر آرش که شد معلوم حسام های گری افشا و تحقیقات طی در

 وقت هیچ نگار و داد دست از راه این تو رو جونش و بود شده ها نمونه این از یکی(نگار)همسرش

 ... کرده ترک اونو آرش که میکرد فکر و نفهمید اینو

 کی آرش و افتاده زندگیش تو اتفاقی چه فهمید تازه موقع اون و شد معلوم براش حقیقت اینکه تا

 ... بوده چی و بوده

 ....(ماجرا باقی و

*********** 

 میکنی؟ سیر داری کجا وکیل؟ خانم خوبی-

 ... بازگشت حال به پیشش دوسال گردی خاطره از و گفت بلندی هان نگار

 لبهایش گوشه دار معنی لبخندی و بود گرفته نظر زیر را او زیرکانه و تیز نگاهی با هوشنگ

 . میکرد خودنمایی

  و کرد جور و جمع را خودش بود شده دستپاچه نگاه ان از که نگار

 ؟ خبرا چه: گفت و داد و آترین ته سرو بی پرونده به را حواسش مثال

 ..  تحویله سال دیگه هفته: گفت ساده خیلی هوشنگ

 خبرا؟ چه دیگه-

 !تحویله سال دیگه روز 1-
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 !؟ این از بغیر: خندید نگار

 .... دیگه شب1: گفت طبعی شوخ با هوشنگ

 ...شدید درگیرم من نکش نقشه امسال عید واسه:  امد حرفش وسط نگار

 ...عزیزم میکنم آزادت-

 ... کردم قبول پرونده... نزن حرفشم-

 .میتونم که منم اگر-

 ..بینیم می-

 ....! میبینیم-

 ...خواب به مگه-

 .شد سرد: داد جواب میز روی نسکافه لیوان به اشاره با و خندید هوشنگ

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

 خیابونا. . برین سریعتر یکم نمیشه خدا رو تو اقا:گفت تاکسی راننده به و کشید جلو را خودش آهو

 ... خالیه که

 ... نداد تغییری سرعت در اما کرد عوض را دنده و کرد ی غرغر مرد

 . چی گاری:گفت لب زیر اهو

 ...کرد نگاه بود کرده ضعف خونریزی شدت از گیسوکه به و

 اغب از بود خواسته گیسو انکه از پس درست و آنی تصمیم یک در او و بود نمانده رویش به رنگ

 ... بود زده بیرون

 ... نداشت اطمینان چندان میرفت که مقصدی از

 ...  بود ممکن کار بهترین شاید موقعیت ان امادر نه یا میکند درستی کار نمیدانست

 ... کند باز حساب رویش میتوانست همیشه آهو که بود ای گزینه تنها آرسام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

99 

 

 ... بود حاذقی پزشک آرسام و داشت احتیاج پزشک به گیسو... شرایطی چنین در مخصوصا

 مهلقا پیش رفتن برای که ای احمقانه تصمیم و ارشیا تصادف و ظهر ماجرای از بعد هم خودش

 ... بود شده خسته بود گرفته

 مشآرا فقط اما باشد کسی باهر... باشد جایی هر..  برگردد بخش آرامش مامنی به میخواست فقط

 ... باشد رنگ پر ان در احترام و

 ...کند تجربه را مهلقا خانه شبه هر هیز مردان کننده مشئز نگاه نمیخواست دیگر

 ... کند حس را رشید لگدهای و ها توهین نمیخواست

 ...بلرزد ترس از مدام آورده در کمتر قبل شب از هزارتومنی یک اینکه برای شب هر نمیخواست

 .... نمیخواست

 ...احمق زودتر خب: داد فحش خودش به دل در

 !!!احمق زودتر خب...  هم واقعا و

 ... بود کرده صبر االن تا چرا

 !؟ کند ثابت را چیزی چه اداهایش این با میخواست مثال

 !؟ است مقاومی دختر اینکه

 !؟ است خلقت آخر اینکه

 !!بود زده را حرف همین او به شبی که افتاد آترین حرف یاد

 ... بود کافی دیگر ولی کرده اشتباه که کرد اعتراف خود پیش

 ....بود کافی اش نشدنی تمام حماقتهای

 آدم بچه مثل و بردارد دست جا بی کاذب غرور و خرگوشی خواب این از که بود رسیده وقتش

 ... زندگیش و خانه سر برگردد

 ...  بود مشکل یک فقط وسط این

 ... نداشت را رویش اینکه
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 ... نداشت را بازگشت روی

 ...! کردم غلط بگوید و برگردد و بیندازد پائین را سرش نمیتوانست یعنی

 ... میشد واسطه کسی اگر شاید

 ...میگرفت را دستش کسی

 ... میشد شاید

 نهما و داشت وا لبخند به را او بود افتاده زندگیش روی لحظه آن تا که بختکی از نجات نمای دور

 .خانم رسیدیم: گفت مرد لحظه

 ... دوخت چشم آرسام خانه آهنی در به کردو بلند را سرش آهو

 !میکنه؟ کمکم آرسام یعنی:  پرسید خود از و

 "دم سپیده:دهم فصل"

 .... خدا ای بابا؟ ؟ صدف..  بگیر اینو بیا..  بابایی بیا-

 و بود بیهوده دهانش از صدف کثیف انگشت چهار آوردن بیرون برای آرسام تالش همه

 را انها طعم بودو چسبیده انگشت 4 همان به سرشار عشقی با همچنان دخترکوچولویش

 . میپیسندید

 !مادرش مثل بود سلیقه بد

 الح و بود نشسته روروئکش در صدف..  شد ش دختر میخکوب و نشست زمین روی کالفه آرسام

 ... بدهد جا دهانش در هم با را مشتش تا دو هر میخواست

 عجیب صداهایی خودش از درحالیکه و شد خم جلو به دوباره و کوبید سرش فرق بر محکم آرسام

 اش خوشمزه مشتهای از ثانیه چند برای را صدف حواس شد موفق باالخره آورد می در غریب و

 . کند پرت

 .... برد تر باال را صدایش تن آرسام و دوخت پدر به را گرش جستجو نگاه صدف

 کرد دخترش صورت در بزرگ فوت یک و آورد کم نفس اواسطش در ، آورد در هوهوچی صدای اول

 ... برود ریسه خنده از صدف شد باعث کار این و
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 ... شد خیره کوچکش دختر خنده به شوق با و کرد مکث لحظه یک آرسام

 ان باز تا بود شده دوخته آرسام به منتظر نگاهش و بود شده باز کامل صدف دندان بی دهان

 .. کند تکرار را داشتنی دوست حرکت

 ... کرد فوت صدف صورت در و کرد حبس نفسش و شد خم جلو به ببشتر آرسام

 .... خندید بلند او همراه هم آرسام و رفت هوا به خوشحالی از صدف مانند جیغ صدای

 ... بشه هات خنده قربون بابا الهی-

 ... کرد دراز آرسام سمت به را دستانش کنان جیغ جیغ و پرید پائین و باال روروئکش در صدف

 . آورده جوانش پدر دل سر بر چه بود فهمیده خودش ر انگا

 زیر و فشرد آغوش در محکم و آورد بیرون روروئکش از را صدف و شد خم خواسته خدا از آرسام

 ...بابایی: گفت گوشش

 ...بوسید را دخترش گونه محکم ارسام و رآورد د معنی بی صداهایی خودش از صدف

 و لحظه همان او قطعا کن انتخاب را زندگیت لحظه بهترین میپرسید او از لحظه ان در کسی اگر

 ... میکرد انتخاب را میگذراند اش ماهه 4 دختر کنار در که هایی لحظه همه

 ساک یک با را صدف و امد مادرش با که روزی از درست..  بود خبر بی نازی از بودکه مدتها

 ... کرد خداحافظی دادو تحویل او به رنگ صورتی

 ... داد توضیحی نه و زد حرفی نه

 ... بود نگریسته صدف به و بود برگشته لحظه یک برای رفتن دم فقط

 رفتن از بخاطرش تا کند مجبور را نازی که نبود زیاد انقدر حتما اما داشت خفته غمی نگاهش

 ... دهد ادامه شوهرش با زندگی به و بگذرد

 !!! دیگر بود همینطور البد

 ... بود گذشته روز ان از ای خورده و ماه 4 حاال

 ... کند فکر روز ان به نمیخواست ارسام و میشد تمام نازی عده زمان دیگر ماه یک از کمتر
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 صدف مادر...  سابقش همسر دوباره ازدواج خبر است ممکن لحظه هر بعد به این از که این به

 روزهای کابوس و رویاهایش زن...  مشترکش زندگی سال 5 همراه...  اولش عشق..  کوچکش

 ... بشنود را اخیرش

 . ردک اعتراضی و زد چنگ ارسام پیراهن به عصبانی بود شاکی پدر پرتی حواس از انگار که صدف

 ... شد صدف متوجه امدو بیرون مسموش فکرهای از آرسام

 ... ونا و این به بچسبی و کنی ول رو خانم خوشگل این که باشی خر باید واقعا: زد تشر خودش به

 نه؟..  باشه کودن خیلی باید آدم ؟ آره...  بابا؟ نه مگه

 ...  خندید بلند آرسام و کرد هوهویی صدف

 وجبی؟ نیم میکنی تائید...  دیگه نکنه درد دستت-

 دبو کرده فوران قلبش اعماق از ناگهان که عشقی با آرسام و کرد متمایل را خودش جلو به صدف

 ... کرد بوسه غرق را کوچکش دختر

 ...ماند تمام نیمه فرزندی و پدر محبت و بلندشد ایفون صدای لحظه همان

 بابا؟ کیه میکنی فکر: پرسید و شد خیره صدف به متعجب آرسام

 .کرد جمع را اش تفی لبهای و دوخت وبر دور به را نگاهش صدف

 ماه 4 دختر از مفهومی سواالت پرسیدن جای به ارسام اینبار و بلندشد دیگر بار خانه زنگ صدای

 ..ایستاد ایفون پشت و برخاست جا از اش

 ... نبود واضح در پشت شخص چهره تاریکی در

 که دختری و ببیند را بود ایستاده حوالی همان که را خودرویی اغهای چر نور میتوانست تنها او

 .نبود اشنا برایش

 بفرمائید؟: پرسید مردد و برداشت را گوشی

 شمائین؟ محرابی آقای_
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:  تگرف تر محکم را او ارسام و بیاید بیرون پدر اغوش از تا کرد تقالیی بود شده خسته که صدف

 بفرمائید؟ رو امرتون

 !آهو..  منم..  محرابی آقای-

.******************************************** 

 یا گوشه هراسان و سرگشته آهو و بود هال وسط رنگ کرم راحتی مبل روی گیسو بعد دقیقه72

 .میشکست را انها ترق ترق و میگرفت کشتی انگشتش بندهای با و کرده کز

 زا سر زمستانی شب نیمه ان در اهو با که بود ای بیگانه دختر معاینه مشغول سخت هم آرسام

 . بود اورده در زندگیش

 .ودب گرفته نظر تحت را بیگانگان کنجکاوش نگاه با و بود نشسته روروئکش در دوباره صدف

 تو؟ خوبی: گفت اهو به رو و کرد بلند سر ارسام باالخره

 . شد بلند همزمان میز پایه با صدف روروئک برخورد و بند آخرین شکستن صدای

 ... نیست خوب حالش اصال دوستت:  کرد بغل را صدف و شد خم آرسام

 . داره معده زخم: گفت لب زیر و دوخت گیسو پریده رنگ صورت به را پریشانش نگاه آهو

 خورده؟ چیزی: پرسید سوظن با و نشست ارسام پیشانی روی ظریفی اخم

 ...بروفن یک و داشته درد اینکه مث سرشب..  نمیدونم درست-

 !!!چی؟: غرید ارسام که بود نرسیده اخر به اهو جمله

 ...بروفن: داد جواب متحیر و مات و کرد نگاه را اطراف گیج آهو

 ... کنه مصرف رو دارو این معده زخم با بود داده اجازه بهش احمقی کدوم-

 ... نتوانست اما بگوید چیزی خواست و کرد کج را لبهایش آهو

 زیر: گفت و برداشت بود اپن روی که ئیچی سو و کت و داد او به را صدف عجله با اما آرسام

 . باشه نشده دیر کن دعا...  داروخانه میرم من...  باش مواظبش...  باال بیار رو سرش

 شده؟ چی:پرسید ونگران اومد جلو قدم آهودو
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 ...براش کن دعا: گفت نکرده ، کرده پا کفش در چارچوب میان آرسام

 ...نشد بیشتی اماتوری سواالت منتظر و رفت بعد و

 هم نوزه که گیسو به و برگشت و گزید محکم را لبش.. گرفت استرس بیشتر ارسام رفتن با آهو

 ... شد خیره داشت خونریزی

 .بیایید پائین میخواست و میکرد غریبی اغوشش در صدف

 ..  بود گرفته بر در را آهو وجود بند بند ترس

 هم به لحظه هر کرد احساس و کرد احساس و دوخت خانه دیوار و در به را اش زده وحشت نگاه

 ...! میشوند تر نزدیک

 روروئکش در دوباره را او دارد نگه را صدف نتواند اینکه ترس از و کرد لرزیدن به شروع زانوانش

 . نشست زمین روی گیسو کنار در هم خودش و گذاشت

 .کرد صدایش کرده بغ و اهسته و کرد پاک را دهانش گوشه خون از باریکی رد

 ب....آ: نالید و گشود هم از را پلکهایش زحمت به گیسو

 ..  گذراند نظر از کمکی امید به را بر و دور درمانده و مستاصل آهو

 ...  کند چکار باید نمیدانست

 گیسو هک نمیدانست اما..  داد اب بیمار به نباید میگفتن مواقع جور این در که بود دیده فیلم تا هزار

 نه؟ یا میشود محسوب ها فیلم ان بیماران همان جز

 زا لحظه این در و میداشت را اشان نویسنده حداقل یا فیلمها ان کارگردانان از یکی شماره کاش

 ...! نداشت خارجی وجود که 775 اصال..  میپرسید انها

 !چه یعنی اورژانس

 !!بود ها فیلم مهم

 در نیسوز انگار... میکشند تیر چشمانش کرد احساس اهو و خواست اب و کرد ناله دیگر بار گیسو

 ... میشد فرو انها
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 یا لحظه و شد شروع تیز سوزشی با درد..  نداشت فایده اما کرد فرو چشم در محکم را انگشتش

 ... کرد احساس چشمانش حدقه در را اشک نیش بعد

 دنینش تمام های غم برای جا و میشد بزرگتر تپش هر با قلبش و میکرد حقارت احساس شدت به

 ... میکرد باز روزش ان

 ...! گیسو هم حاال و خودش بعد و ارشیا اول

 و بودند ساخته را غریبی سمفونی صدف نامفهوم صداهای و گیسو های ناله و ساعت تاک تیک

 ...!بود گرفته عهده به اهو اشکهای را ارکست این رهبری

 ...روز ان بود ای شده نفرین روز و شب عجب

 آب دوباره تاب بی گیسو و گرفت شدت سوزناک هقی هق با اش گریه صبح اتفاق یادآوری از

 ... کرد درخواست

 به ، دهد انجام را چنینی این های فیلم همه تکراری حرکت همان شد مجبور آهو درنهایت

 .. کشید گیسو زده ترک و خشک لبهای روی ان با و کرد دار نم ای پارچه و رفت آشپزخانه

 ... باشد رسیده سر نجات فرشته انگار درست..  رسید راه از ارسام باالخره که بود موقع همان

 ..اشه تشنه: گفت کنان هق هق و خندید تلخش گریه میان آهو

 را او باشد داده اب دخترک به اهو مبادا اینکه ترس از و رساند مبل به را خود بلند قدم دو با آرسام

 .کنار برو: زد داد و داد هل

 ... شد خیره ارسام ماهرانه و تند حرکات به پشت از و کشید عقب را خود آهو

.*************************************** 

 ... بود دم سپیده نزدیک

 ... امد می نظر به آزار بی و آرام شامگاهی، های رنگ با خواب در شهر

 به را آور رخوت و گرم حسی روشنی به رو تاریکی در بودند آرامش نماد کدام هر که هایی خانه

 . میکردند الغا بیننده
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 درونشان در نهفته ارامش و ها خانه آن تک تک به ارسام خانه پنجره پشت از اهو آنشب و

 . میشد سرشار رازگونه و نهانی حسی از و مینگریست

 .. شد خم بیرون کمر تا و آورد بیرون پنجره از را سرش

 . کرد نوازش را هایش شانه و برگرفت در را او مهربان آغوشی چون صبح سر خنک هوای

 ...کرد اش خورده زخم روح التیام به شروع نامرئی دستی با رازگونه مبهم حس آن و

 داشته امتداد برایش ابد تا آور رخوت خوب حس ان.. دم ان که کرد ارزو دل ته از لحظه ان در آهو

 .. باشد

 زا بود اورده را رویی روبه مجتمع صبح روزنامه که موتوری صدای با زود خیلی ساده ارزوی این اما

 ...!رفت بین از و پاشید هم

 خیره بود صندوق در ها روزنامه دادن قرار مشغول که رسان روزنامه جوان پسر به و شد خم آهو

 ... بسازد خودش زندگی قصه جنس از ای قصه برایش کرد سعی و شد

 ... باشد هرچیزی میتوانست اسمش

 !ارشیا حتی یا...  بابک..  حجت..  سعید.  مجید

 ... نام این باز

 ...ارشیــــا

 .. دوخت چشم میش و گرگ اسمان به و داد فشار پنجره لبه به را دستانش

 باقی صورتش روی را مات ردی و بودند شده خشک جا همان سرما شدت از اشکهایش نم

 ...بودند گذاشته

 ... بود شده رو روبه این از او زندگی ساعت 24 این در و بود گذشته ساعت 24

 ندمینویس "الف" با را اسمش نفهمید هم اخر در او که بود ارشیایی شگرف تحول این همه مسبب و

 !"عین" با یا

 ... نمیکرد فرق هم خیلی دیگر البته
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 ... عین با چه و الف با چه

 ... بود یکی مساله صورت حالت دو هر در

 .....االن عرشیا یا ارشیا

 ... برود جلوتر این از نتوانست ذهنش

 ...خط سر رفت و گذاشت نقطه سه

 ...سکوت بعد و

 .. بماند ساکت خواست مغزش یعنی

 ... بگوید چیزی نمیخواست

 ... قضاوت حتی نه و بینی پیش نه... تعبیر نه...  تفسیر نه

 ..!هیچ هیچ

 .. مطلق سکوت

 گذشته دغدغه بی روزهای به را او و بود ساکت خوشایندی بطرز حاال که خانه فضای مثل درست

 ... برد می اش

 ... بود خوب سکوت این وقتها بعضی چقدر

 ...سکوت این داشت گفتن برای حرف چقدر

 !!تهی ظاهر در و بود لبریز چیز همه از

 !!خالی و پر

 ...!اور رعب شدت به گاه بودو داشتنی دوست گاهی که غریب پارادوکسی

 ... مهر به سر رازی مثل درست

 ... بیاورد در سر راز این از داشت دوست چقدر اهو و

 ... شود ان از جزئی حداقل یا
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 و نرم خز پوست مثل میتواند گاه دنیا که بود این ، بود یافته آن از اهو فعال که چیزی تنها اما

 خوشی ان از زدنی پلک به لحظه همان درست و باشد شیرین صبح دم خواب مثل و ابریشمی

 ... شود بدل رنج و نفرت سراسر و امیز توهین خشکی به داشتنی دوست

 ...! بود دیده ه کوتا مدت این در اش پی و رگ با او که بود چیزی این و

 .. تجربه نام به ای واژه با میشد مساوی که شنیدنی و دیدن

 خاطرش به که چیزی..  دارم تجربه ام ساله 71 کم ِسن این با هم من بگوید میتوانست او حاال و

 . ...  شنیدم توهین..  خوردم زخم

 .. اموختم را کردن گریه

 ... را شدن طرد

 .... نهایت در و کردم حس جانم عمق تا را پشیمانی

 ..! رسیدم اینجا به

 ... دارم تجربه هم من جماعت ببینید

 ... من

 ...! پرورده ناز ساله 71 دختر یک

 ... کنید نگاهم

 ... نه کوتاهم قد به

 ... نه پرم ابروهای و دخترانه صورت به

 ... نه شده چرک سیاهی از حاال که سفیدی پوست این به

 ... خودم به

 ... کنید نگاه اهو به...  من  ِ من به

 ... است تجربه از پر که اهویی به

 ... کشیده زجر ساله 71 دختر یک به
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 ... کنید نگاه من به

 ..  سرما از دارم تجربه زنی اندازه به که منی به

 ..  تنهایی از

 .. هوا میشی و گرگ از

 ... خیره نگاهی در خفته ترس از

 ...! راه چهار عالمه یک از و

 ... کنید نگاه هایم تجربه و من به

 ... نهایت در و هایم تنهایی همه و من به

 ...! ام پشیمانی به

 ...  میدیدم روزی هم من کاش

 ...  دختری

 ... زنی

 !ندیدمش من و بود من مثل که را کسی

 ... میدیدم کاش

 ...کاش

 خوابیدی؟ کردم فکر-

 

 . امد بیرون خیاالتش و فکر از آرسام خسته و آرام صدای باشنیدن

 . برگشت عقب به

 . بود ایستاده در چارچوب در آرسام

 . میزد دو دو خوابی بی از که چشمانی و ژولیده موهای با
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 هست؟ اجازه-

 میگرفت؟ اجازه خودش خانه در اتاقی به ورود برای او از که بود آرسام

 ... بود شده تنگ تعارفها و ها احترام این برای دلش چقدر

 ... بود شده تنگ است ادم و دارد شخصیت کند احساس اینکه برای دلش چقدر

 ... او برای شدن دار شخصیت بود ساده چقدر

 !!!اتاق به ورود برای اجازه یک

 . میکنم خواهش: گفت آهسته و گرفت فاصله پنجره از آهو

 .ماند خیره اهو به منتظر و نشست تخت لبه ، شد اتاق وارد تاخیر با و آرام حرکتی با آرسام و

 بغل زیر در عرق شدن سرازیر با مساله این و میکرد شدن ذوب احساس او نگاه سلطه زیر اهو

 .یافت بیشتری نمود هایش

 . بودند ساکت دو هر

 و سنگین اندازه از بیش ،حاال بود خوشایند انقدر اهو برای قبل لحظه چند تا که سکوتی همان و

 ... امد می تحمل قابل غیر

 . نشست زمین روی آرسام به رو و خورد تکانی عریضه نبودن خالی ی برا

 چطوره؟... حالش: گفت تاخیر با بعد

 ... آوردیش موقع به که کرد رحم اش جوونی به خدا..  گذشت خیر به:  داد تکان سری آرسام

 . آورد اش چهره به را نور شکرت خدایا جمله و نشست آهو خشک لبهای روی تبسمی

 !توضیحتم منتظر من خب: گفت و کرد استفاده فرصت از بالفاصله آرسام و

 احساساتش سطح به میکرد تالش که بود خشونتی کلماتش زیر اما بود بم و هنوزآرام صدایش

 .نرسد

 .. اینهاست از بدتر خیلی الیق که میدانست اما میترسید آرسام صدای پنهانی خشونت از آهو

 !کند بانیقر گوسفند پایش جلوی و بگشاید آغوش بالفاصله دیدنش با کسی نداشت انتظار قطعا
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 افیک برایش تشخصی و احترام و باشد داشته را فریدون خانواده توجه توانست می دوباره همینکه

 ...بود

 هگذاشت سرش به آرسام که عزتی و نیست صاحبش که اتاقی به ورود برای گرفتن اجازه همین

 ... بود

 ....اضطراب بدون..  دغدغه بدون آرامش همین

 .... آشوبه دل بدون

 .... خانه سکوت و هوا ملسی و صبح همین

 .... نمیخواست این از تر بیش.  بود کافی برایش همنیها

 ...هاست ترین ارزش با ترینها ساده همین که میفهمید زودتر کاش

 وقت هیچ و ماند می کودکانه جهل همان در و نمیرسید شناخت و تجربه از مرحله این به کاش

 ..! آورد نمی دست به استخوان و باگوشت را تجربیاتی چنین

... اونشب چطوره؟ پدرتون حال: گفت کنان من من آهو و کرد تکرار را سوالش دیگر بار آرسام

 .... اصال.. اونشب

 ... شده فوت که ماهه 4 بابا: گفت و امد حرفش وسط آرسام

 ... پرید بود شنیده که خبری از وضوح به آهو رنگ

 ... ماسید دردهانش بعدی کلمات و

 ...! ماند می سرما در که روغنی مثل درست

 ...  آترین.. آ: گفت لرزید می که ضعیفی صدای با باشد شده روشن ذهنش انگار بعد

 باز هنیم پنجره سمت به و برخاست جا از اش درونی غلیانات خاطر به و کشید پوفی کالفه آرسام

 ... رفت

 بدونی؟ میخوای االن رو چی همه: گفت و ایستاد رفته خواب شهر روبه و آهو به پشت

 ... من..  من-
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 راچ االن و...  رفتی و گذاشتی چرا نمیدونم..  گذشته چی آترین و تو بین نمیدونم من:  آرسام

 ! برگشتی

 !دیگه؟ برگشتی: پرسید مردد و شد متمایل آهو سمت به سریع بعد

 !سوال تا بود نهفته خواهش بیشتر صدایش در

 . داد تکان سر و داد فرو را دهانش آب سختی به آهو

 ؟ میتونم.. می: پرسید زیر به سر بگیرد اجازه باید که آمد یادش انگار بعد

 وجز همیشه تو: داد پاسخ مهربانانه اما تاخیر با و نشست آرسام لبهای روی فروغ بی لبخندی

 ... بودی ما خانواده

 ... جوشید چشمانش در دیگر بار اشک و شد خیره آرسام به بود شنیده که حرفی از مبهوت آهو

 ... نبود میکرد احساس لحظه آن در او آنچه جز خوشبختی

 ... آرامش و

 .. آسایش و

 ... کشیدن ترس بی نفس یک و

 .... و

 ...  میشد شمره مجاز دوباره او برای که دیگر و هزاران و

 .. بود شده خیره اش دوباره آرامش نمای دور به که شاد لبخندی...  خندید گریه میان اهو

 ...افتاد وسط این خوب اتفاق یک القل.. خوبه: گفت و زد لبخندی آهو حال دیدن با هم آرسام

.************************************* 

 او و ردب هجوم نگاهش داخل به بالفاصله نور از شدیدی موج و گشود را پلکهایش سختی به گیسو

 . ببندد دیگر بار را چشمانش تا کرد وادار را

 بهترین؟-

 ... بگشاید چشم دیگر بار شد باعث ای مردانه آهنگ خوش طنین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

113 

 

 ار او گرم نگاهی با و بود ایستاده سرش باالی که غریبه مردی و اطراف بیگانه فضای بادیدن

 . کرد هول ، میکرد برانداز

 به وادار را او ارسام تا شد باعث حرکت این و کرد ای ناله درد از میشد خیز نیم که درحینی

 .کند مجدد خوابیدن

 .خانم کنین استراحت باید شما-

 کجاست؟ اینجا: پرسید هراسیمه و داد بیرون معده ناحیه در دردی احساس با را نفسش گیسو

 کنار به دیگر بار و کرد حل ان در قرصی و برداشت اپن روی از لیوانی و برخاست جا از آرسام

 . گشت باز گیسو

 . بدم توضیح برات تا بخور اینو-

 .. کرد حلقه ان دور به را دستانش و گرفت بیگانه مرد از را لیوان اعتمادی بی با گیسو

 و..  گوارش متخصص هستم محرابی آرسام من...  آورد اینجا آهو رو شما دیشب-

 .. خوبه برات بخور: داد ادامه لیوان به اشاره با و کرد سکوت اش جمله اینجا در

 کجاست؟ آهو پس..  پس:  شد پشیمان راه نیمه در اما برد دهانش نزدیک را لیوان گیسو

 . بود بیدار صبح تا دیشب. ..  خوابیده:  کرد اشاره نشیمن کنار اتاق به آرسام

 را لخت نسبتا مایه آن بار این و برد باال را لیوان دیگر بار نداشت سوالی و حرف دیگر که گیسو

 .نوشید جرعه جرعه

 پایان لیوان محتویات باالخره تا..  دوخت چشم جوان دختر چهره حرکات به دقیق نگاهی با آرسام

 هوآ دوست شما: گفت خودش بخش لبخنداطمینان همان با و گرفت دخترک از را لیوان بعد یافت

 هستین؟ جان

 .منمیشناس رو شما من ولی...  بله... ب:  داد تکیه مبل دسته به را کمرش و بلندشد کمی گیسو

 ... فامیلهاشم از من: آرسام

 ...!!! شد گشاد حدقه در گیسو چشمان
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 !!!بود درآورده رشید خانه از سر و داشت باکالسی فامیلهای آهوهمچین

 !!!بود ابلهی دختر عجب

 ... افتاد خودش زندگی داستان یاد بالفاصله ولی

 ..نبود هم کمتر نبود بیشتر اهو از اگر هم او

 اتنه.. بود آورده در شده نفرین باغ ان از سر آهو چون اما داشت دار استخوان و اصیل فامیلی هم او

 ..... و بود مادرش شوهر که مردی بخاطر تنها و

 ... کند پاک ذهن از را خبیثش ناپدری و مادر فکر تا سائید هم روی را دندانهایش

 پیش اتاتفاق سریع اینقدر دیشب: گفت میرفت تلفن سمت به که درحینی و شد بلند جا از آرسام

 . بگیرم تماسی یک من تون اجازه با...  بدم رو جان آهو شدن پیدا خبر نتونستم من که رفت

 ...  نزد حرفی گیسو

 ... ندهد یا بدهد اجازه بخواهد که بود چکاره او اصال..  بگوید چه نمیدانست یعنی

 لندب و شد ظاهر در استانه در آهو که بگیرد شماره میخواست هنوز و برداشت را تلفن گوشی آرسام

 !!!نه:  زد داد

 ... پریدند جا از هم با دو هر گیسو و آرسام

 !نه االن..  میکنم خواهش..  نه:  گرفت آرسام از را گوشی و آمد جلو بلند نسبتا قدم چند با آهو

 سپس و انداخت نظری گیسو به نهایت ودر آهو به بعد و گوشی به ابتدا متحیر و گیج آرسام

 چرا؟: پرسید

 !ندارم امادگیشو هنوز...  هنوز..  خب..  یعنی..  من...  من-

 نداری؟ رو چی آمادگی-

 ... االن..  نمیتونم...  آترین با شدن رو به رو: داد پاسخ و انداخت زیر به را سرش شرمسار آهو

 !جدا؟: گفت کالفه و کشید پوفی آرسام

 ...  دارم فرصت به احتیاج برگشتنم برای اما..  دارم قبول...  کردم اشتباه من آرسام ببین-
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 با بخوای که افتاده اتفاقهایی چه مدت این تو میدونی اصال تو:گفت و کرد ای قروچه دندان آرسام

 !نه؟ یا بشی رو روبه اترین

 چیه؟ منظورت-

 . کنیم صحبت اونجا بهتره: گفت و کرد اشاره اتاق به و زد پوزخندی آرسام

 ...رفت اتاق سمت به خودش بعد و

 . کرد تشویق رفتن به را او ابرو و چشم با گیسو و کرد نگاه گیسو به مبهوت و برافروخته آهو

 یرو را دستانش و داده تکیه دیوار به اتاق گوشه حالیکه در را او شد وارد آرسام سر پشت وقتی

 .یافت بود کرده قالب سینه

 نه؟ یا برگردی میخوای:  بود بحث کننده شروع آرسام

 ... برگشتم همین برای: داد جواب زود آهو

 !کن رفتار آدم بچه مثل پس-

 ...  من..  من-

 ..  ما!! نه تو نه... نکن من من اینقدر!!! من بعد:  برداشت دیوار از را اش تکیه عصبی آرسام

 ..  آترین دفعه این

 ...  رومینا

 ..  من بدبخت بابای

 ...  من بیچاره خواهر

 ...  اشک دیگشون چشم یک و خونه چشمشون یک صبح تا شب که من داغون و درب خانواده

 ننداز رو سرت..  بده جواب! ها؟! چی؟ که میکنی من من هی برگشتی ماه 5- 4 بعد رفتی گذاشتی

 .... بگو و کن نگاه چشمام تو...  پائین

 .. میکنی من من واینقدر برگشتی حاال که رفتی چرا اصال
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 رینات میدونی ؟ اومده من بدبخت داداش سر به چی میدونی اصال هستی؟ چی ؟ هستی کی تو مگه

 ها؟ اذر؟ یا افتاده روزگاری چه به رومینا میدونی کجاست؟ االن

 ...میکنم خواهش:  بگوید توانست فقط لرزان صدایی با آهو

 !ها؟ ؟ چی میکنم خواهش..  بده ادامه ؟ چی میکنم خواهش-

 ..  من-

 نامه...  بود کرده پنهان من از و چیز همه آترین: داد ادامه و کرد تصحیح را اش جمله بالفاصله اما

 ...  دیگه چیزهای خیلی...  و مادرم نامه...

 کشیده مادری بی تموم سال 72 من: دوخت چشم آرسام خشمگین نگاه در و گرفت باال را سرش

 اب خونه یک تو..  دادم داداشت با ازدواج به تن مادرم به رسیدن امید به برای اجبار به بعد...  بودم

 برای هاینک بدون..  کردم زندگی هوو یک کنار میزنی سینه به رو سنگش داری اینقدر که کسی اون

 .... باشه نگرانم کسی اینکه بدون..  باشم مهم کسی

 هب اعتماد با اش حنجره در بود کرده گم که صدایی و میشد بیدار وجودش در گذشته آهوی کم کم

 من از پدرت و آترین چیزیکه.. مادرمو..  میخواستم چیز یک فقط من: میداد نشان را خود نفس

 واسه غیرتت رگ میسوزه؟ اون های گریه برای دلت میزنی؟ دم خواهرت از...  بودن کرده پنهانش

 توپ یک زیر صبح تا شبها من وقتی بودین کجا تو امثال و تو ولی داری؟ حق آره ؟ شده قلمبه اون

 رحالیکه د..  کسی بی... مادری بی درد از... پدری بی درد از میکردم خفه هامو گریه هق هق

 .. میخورد کباب داشت زنش با باال طبقه!!!  شوهرم مثال!  نه...  شوهرم

 ...  میشنید گل و میگفت گل داشت

 بده جوابمو تو حاال...  ها!! ؟ شوهرم ؟ آترین حتی یا ؟آذر رومینا بود؟ کجا بابات ؟ بودی کجا تو

.. . بده من مثل شکسته قلبهای جواب...  بده منو مثل دخترهایی جواب ؟ بده جواب تو دکتر؟ آقای

 برادر یک که من حال به بد و خواهرت حال به خوش..  افرین...  میسوزه خواهرت حال به دلت

 ات نداشتم برادری..  بسوزونه دل میکردم خفشون هام بغض تو که هایی غم همه برای تا نداشتم

.. . پشتتم من..  هستم من..  ها خواهری نخوری غصه بگه و بکشه سرم رو دست مرد بابام وقتی

 دست نمیذارم و هستم من..  بیاد چشات به اشک نمیذارم و هستم من...  خواهری نکنی گریه

 اب نکن مجبورت دیگران تا زندگیت مرد میشم و هستم من..  کنی دراز ناکسی و کس هر جلوی
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!!! کنی ازدواج روت گذاشته رو اسمش باباش آخر وصیت بخاطر فقط و فقط و متنفره ازت که مردی

 به رو اتهاممون انگشت همیشه اما..  داریم گله هممون..  داریم درد هممون ما...  بینی می...  آره

 شههمی...  ما ی ها بدبختی همه مقصر یکی اون و بودیم تقصیر بی ما همیشه..  بود دراز یکی اون

  چرا؟ بدونی میخوای ؟ برگشتم چرا میپرسی...! 

 از رس پناهی بی از برادرت زن بگم برات تا کنی تحمل میتونی ؟ داره رو شنیدنش تحمل غیرتت

 بود؟ آورده در کجا

 گهن دور ازم رو نگاهت سرخی میتونی بدی؟ گوش طرف بی و کنی مهار رو ات مردونه خشم میتونی

 داری؟

 میتونی؟

 سوز اشکهایش و میشدند ردیف سرهم پشت فاصله بی و تند جمالت و میزد نفس نفس آهو

 ... میکرد بیشتر را حرفهایش

 به... بود شده خیره رویش به رو صحنه به میشد تر مات لحظه هر که زده بهت نگاهی با آرسام

 دیده بارها و بارها که دختری به...  هایش کسی بی از... میگفت هایش غصه از که جوانی دختر

 ... بود نشده بود دوانده ریشه قلبش در که زخمی عمق متوجه هرگز اما بودش

 چرا؟

 ... داشت را خود مشکالت خود او چون شاید

 ... بود نازی با اش زهرماری و تلخ روزگار با مصادف درست زمان آن

 .. نمیگذاشت او برای اطرافیان به توجه برای جایی نازی های ی وناسازگار ها مکش کش

 .... بود هم اش بیماری و پدرش تازه

 ..  داشت موجه عذر تا دو

 ...! دهد جلوه موجه را تا دو این میتوانست الاقل یا

 ... بود پدرش

 ... بود هم پدرش بیماری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

118 

 

 ... بیاید دنیا به بهبوهه ان در بود قرار که فرزندی و زنش

 .... داشت مشکل کلی خودش

 ... نمیکرد قبول وجدانش هم باز اما

 ... نبود احساس مدافع وکیل با وجدان دادگاه برای پسندی محکمه دلیل کدام هیچ اینها

 ...  کرد قبول وجدانش قاضی مقابل در را گناهش شرمساری با درنهایت

 ..  باش آروم: گفت آهو به رو و

 سوخته روح یک با...  برگشتم جهنم از من... باشم آروم میخوای چطور: نالید هایش زجه میان آهو

 ...  شده لگدمال شهر این مردم پای زیر که پاکی با...  رفته دست از معصومیتی با.. 

 یچ از بدونه که...  بفهمه منو که..  بگم بهش دلمو درد که ندارم رو کسی وقتی باشم آروم چطور

  ؟ اتشی لهیب چه با..  برزخی چه از..  میگم دارم

 کی؟ به ؟ بگم کی به

 ... کرد گریه دل ته از و افتاد زانوهایش روی بعد

 ... زد زانو مقابلش و آمد جلو قدمی آرسام

 ... شد مانعش نامرئی چیزی اما امد جلو دخترک های شانه نوازش برای اختیار بی دستش

 .... فشرد هم روی محکم را چشمانش و کرد مشت جا همان را دستش

 ... داد بیرون را آن خشم با بعد و کرد حبس سینه در را نفسش لحظه چند

 ... کرد مکث ای ثانیه اما شود خارج اتاق از خواست و شد بلند جا از

 ... کن دعاش ولی..  کرده بد بهت..  بازداشته قتل اتهام به آترین: گفت فقط وار زمزمه و آهسته

 ...  شد خارج اتاق از بعد و

 ... دوخت چشم ارسام خالی جای به خیس نگاهی با و آورد باال را سرش تاخیر با آهو

 ... میرقصیدند هوا در جلویش معنی بی و نامفهوم بود شنیده که کلماتی
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 !!! دعا و کردن بد...قتل و آترین

 اییخودنم مقابلش در مصور اینبار جمالت و نشاند تصویر این کنار را ارشیا ذهنش بالفاصله و

 ... کردند

 ... قتل و آترین...تصادف و ارشیا

 ... مرگ و آترین... مرگ و ارشیا

 ... دعا و کردن بد

 ..او به اترین و اترین به او بدکردن

 ... ارشیا به فقط او کردن بد

 ... میکرد باید نهایت در که دعایی و

 ...  اترین با خودش کی؟ ی برا

 ؟ ارشیا یا

 ... کرد تلخ را کامش و رفت فرو سیاهی در چیز وهمه داد پس رنگ ذهنش جوهر باز

 فرار هک فهمید او و رفت بین از جدید کابوسی با دیگر بار بود گرفته دم سپیده از صبح که آرامشی

 ... نیست ممکن ها راحتی این به روزی سیه این از

 ...میداد پس تاوان باید حاالها حاال و بود کرده اشتباه او

--------------------------------------------------------------------

------------ 

 

 "ارشیا: یازدهم فصل"

 ار ارشیا تلفن شماره بعد و کشید عمیق نفس یک و گرفت را بدنش لرزش جلوی سختی به

 ...گرفت

 .  میشد تر شدید اش رعشه میشنید که بوقی هر با و نمیداد جواب کسی و میخورد آزاد بوق
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 ...میشد شنیده هم روی به دندانهایش برخورد تیک تیک صدای کم کم حاال

 ... باالخره و میشد کشیدنش نفس از مانع استرس

 بفرمائید؟ بله: پیچید گوشی در جوانی زن گرفته صدای باالخره و

 شماره من..  من..  بخشید..  می: پرسید مردد و داد بیرون یکباره به را اش شده حبس نفس آهو

 گرفتم؟ رو خرسند اقای

 .خواهرشم من بفرمائید رو امرتون...  بله: زن

 شبنم؟:  گفت لب زیر آهو

 گفتین؟ چی ببخشید: زن

 ...هیچی-

 ... باشد قبلش ماه چند همکالسی همان شبنم صدای این که نمیشد باورش آهو

 ... بود شده گرفته و بم شبنم آهنگ خوش و طراوات با صدای چقدر

 .... صدا گرفتگی این دلیل بود ممکن یعنی

 ... کند فکر بد چیزهای به نمیبایست! نه..  نه

 .بیندیشند ارشیا سالمتی جز چیزی به نداشتند اجازه رویایش و ذهن

 با ونمت می میبخشید: گفت ای عاریه اعتمادی با و کرد حبس دیگر بار را نفسش تصمیم این با

 کنم؟ صحبت خودشون

 شما؟: داد جواب آلود غم و گرفته لحن همان والبته تاخیر با شبنم

 ... ولی ببینیم رو همدیگه بود قرار امروز..  همکاراشونم از من..  من..  من: گفت کنان من من آهو

 . دهد جلوه تر طبیعی را صحنه تا خورد را اش جمله ادامه عمد از

 حاضر ماش با قرارش سر نمیتونه برادرم ولی متاسفم: وگفت کرد فوت گوشی در را نفسش شبنم

 . نیست خوب اصال حالش و کرده تصادف اون...  بشه

 ... داد فشار هم روی را پلکهایش و زد چنگ صندلی به محکم آهو
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 یا شکوفه مثل داشت که امیدی تمام اش بسته پلکهای پشت...  نه..  میکنم خواهش...  نه..  نه

 ...  شد پر پر نرسیده

 ... یو سی آی تو االن: داد ادامه شبنم

 ؟.....حالش: پرسید آمد می در چاه ته از که صدایی با سختی به آهو

 ... دهد ادامه نتوانست ان از بیشتر اما

 . کردیم توکل خدا به فقط ما: گفت میکرد گریه داشت گویی که شبنم

..  بگین میشه:  لرزند می زانوهایش چقدر که نمیداد اهمیت دیگر و میزد نفس نفس دیگر حاال

 بیمارستانه؟ کدوم بگین میشه

.*** ************************************************** 

 یلیخ بعدی دادرسی جلسه به که من: گفت و شد خیره میز شیشه در خود تصویر انعکاس به نگار

... دش تر راحت کارمون خیلی کرد شقایق امروز که قتلی صحنه بازسازی با مخصوصا...  امیدوارم

 ... کنه باز آترین نقش برای جایی نتونست عمال اون

 . ندبز حرفی نتوانست کرد کاری هر و شکست دیگر از پس یکی را انگشتانش های بند رومینا

 دادم قول بهت من..  عزیزم نباش نگران: گفت امد می او سمت به که همانطور و زد لبخندی نگار

 .دستت تو بذارم رو شوهرت دست

 چطوری؟ ولی: گفت سختی به رومینا

 گرفتی؟ کم دست منو ام تو-

 ...  عفریته اون اما..  اصال نه...  نه: رومینا

 . داشت نگه همانطور نهایت در و داد تکان هوا در را دستانش

 ...  کن اعتماد بهم: داد فشار محکم و گرفت را رومینا دست نگار

 ...  اما دارم سراغ که هستی وکیلی بهترین تو..  نگار دارم اطمینان تو به من-
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 ترسممی خیلی...  میترسم من اما: داد ادامه آلود بغض سپس و انداخت پایئن را سرش و کرد مکثی

 ...نگار

 یادم اصال میدونی!  نمیشه باورم که یکی من!!! عظیمی رومینا!!  میکنه گریه داره کی ببین هی-

 یادته؟ خودت!!  بود کی دیدم اتو گریه که باری آخرین آد نمی

 . کرد پاک را اشکهایش دست پشت با و خندید تلخ رومینا

 ...  دادگاه امروز جلسه درباره بگم چیزی یک بذار: داد ادامه جذابی لحن با نگار

 جلوتر را خودش شد مطمن رومینا از وقتی و...  بگیرد خواستن رنگ رومینا نگاه تا کرد سکوت

 تو بیارن رو شوهرت بودم منتظر که صبح: گرفت سر از را صحبتش قبلی لحن همان با و کشید

..  لهاوکی:  گفت و کرد حسابی اخم که کیم گفتم بهش و رفتم جلو..  دیدم رو پرونده بازپرس راهرو

 !دردسرین همتون

 نم و بود هم به شبیه خیلی بازپرسه اون و شوهرت نظر میدونی..  آوردن هم رو آترین موقع همون

 ! ادهایست شما روی جلوی االن دردسر آقایون:  گفتم و زدم لبخند بهشون کامل نفس به اعتماد با

 به عاواق بیارم موکلم لب روی لبخند دادرسی جلسه از قبل تونستم اینکه از من و خندید شوهرت

 . کردم افتخار خودم

 بدونه؟ میخواست چی میدونی بیاد قاضی تا بودیم منتظر و شدیم سالن وارد وقتی

 !نه: رومینا

 پرونده درباره اینکه جای به شرایط اون تو! کردی ای دیوونه شوهر واقعا اما نشی ناراحت: نگار

 !شدم کاره این که شد چی ، پرسید ازم بدونه بخواد اش

 گفتی؟ بهش چی تو:  خندید رومینا

 : آورد لب بر داشتنی دوست تبسم داشت بهتری حال و حس رومینا خنده دیدن از حاال که نگار

:  هک پرسید دوباره باز ، نبود ماجرا کن ول اما دیوونه اون! اتفاقی خیلی گفتم بهش!  رو حقیقت

 بشی؟ کاره این داشتی دوست بودی بچه وقتی

 هایدیوار که هایی نقاش اون از...  بشم نقاش داشتم دوست بودم بچه وقتی نه:  گفتم بهش منم

 ... میزنن نقش رو شهر
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 ؟ بود چی بعدیش سوال که کنی تصور نمیتونی حتی

 !دیگه آترینه: گفت گریه و خنده میان و کرد پاک را اشکهایش مانده باقی رومینا

 !!!  کن تصور! چقدره درآمدم که پرسید ازم...  دیگه شماست خان آترین بله-

 ... او طبع به هم نگار و خندید بلند صدای با رومینا

 ... میده رو پوزم و دک کفاف..  خوبه گفتم بهش-

 !میدی ادامه داری بهش که احمقی خیلی که همینقده اگر:  گفت بهم برداشت بعد

 دادی اجازه که ممنونم خیلی:  گفتم بعد و پهلوش تو زدم محکم یکی کیفم با اول ات اجازه با منم

 ... باال ببرم رو بگیرم زنت از قراره که دستمزدی نرخ

 ...  گرفت آغوش در محکم را او نگار و خندید تر بلند رومینا

 زمزمه گوشش زیر میکرد نوازش را او بلند موهای که وهمانطور گذاشت اش شانه روی را سرش

 تمام به دردسر یک دست دادی رو اش پرونده باشه راحت ات دیونه شوهر بابت از خیالت:  کرد

 !معنی

 ... ممنونم: گفت آهسته و برد فرو نگار شانه در بیشتر را سرش رومینا

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

 ...شد سالن وارد لرزان و نامطمن هایی قدم با آهو

 . میکردند منعکس خود در معوج و کج را عکسش سالن کف تمیز و براق سنگهای

 . رفت پرستاری ایستگاه سمت به یکراست

 . بود کردن تایپ مشغول و بود ایستاده پیشخوان پشت جوان زنی

 ؟..ICU میبخشید...  خانم سالم: گفت آهسته آهو

 ... بعدظهره 4 مالقات وقت: کند تمام را اش جمله نداد مجال زن

 ... شیشه پشت از میخوام فقط..  میدونم: آهو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

124 

 

 ونا و کماست تو یکیشون نداریم بیشتر بیمار تا دو ICU تو ما:  تند و سرد لحن همان با دوباره زن

 کدومشونی؟ با سرش از برداری عکس برای بردنش که هم یکی

 ... آمد باال سرش مغز تا رفته رفته و شد بدنش وارد پا نوک از غریب سرمایی کرد احساس آهو

 ....!کما

 ....  ارشیا یعنی

 رو تو. . نگرانم خیلی من..  میکنم خواهش خانم..  نمیدونم بخدا..  نمیدونم..  نمیدونم.. نمید...ن-

 ... اومده سرش بالیی چه ببینم برم بذار خدا

 سرمای از کمی ، بود آمده رحم به دلش کمی رویش روبه دخترک خراب حال دیدن از که زن

 .کنم کمکت بتونم شاید کیه مریضت بگو:  کاست لحنش

 . خرسند ارشیا..  ارشیا..  خرسند: گفت بریده بریده آهو

 ارشیا... ایناهاش.. آها: داد جواب میکرد اخم شدت به که درحالی بعد و کرد تایپ چپزی تند زن

 ... المالقاته ممنوع که نوشته اینجا..  آوردنش دیروز...  خرسند

 ... نه..  ن:گفت زنان نفس نفس و زد چنگ پیشخوان به آهو

 عکس برای بردنش االن..  نشده چیزیش ایشاال جوونه..  باشه خدا به امیدت..  نباش نگران: زن

 . میشه خوب زود..  کن خدا به توکل...  آزمایشاش و برداری

 ؟ بده خیلی حالش..  حالش:  میکرد گریه داشت تقریبا آهو

. .. سر به شدید ضربه و تصادفی نوشته فقط..  ننوشته چیزی اینجا:  کشید هم در چهره زن

 ... کن صحبت خودش با برو میخوای عبدالهیه دکتر ، دکترش

 ردک پنهان پلکهایش پشت را دهد نشان خودی تا میکرد تالش که اشکی و بست را چشمانش آهو

. 

 . کرد کج را راهش ICU سمت به او راهنمایی با و کرد زن از رمقی بی تشکر بعد

 میکرد نگاه ای ریخته بهم خالی تخت به c و I حروف بین از و بود شیشه پشت او بعد دقیقه چند

 ... بود کرده سر آن روی را دیروز تمام ارشیا که
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 که هایی سیم و ها دستگاه دیدن با بود کرده مقاومت مقابلشان در مدت این تمام در که اشکهایی

 اب تخت دو تنها و بود کما در که بیماری البته صد و ریخته هم به تخت و بودند شده رها همینطور

 ... شد سرازیر داشت فاصله ارشیا خالی تخت

 نبی از چرا ؟ ارشیا تو چرا...  تو چرا آخه: نالید لب زیر و گذاشت سرد شیشه روی را اش پیشانی

 ... تو چرا اخه... افتاد می برات اتفاق این باید تو آدم همه این

 بدی تنها..  خوبیه آدم خیلی که اون....  اون چرا ؟ خدا چرا: داد ادامه باال به رو و کرد بلند را سرش

 بهم..  مکن حاللش و ببخشمش گفت بهم..  میبینتم بعدی پروژه تو گفت بهم که بود این کرد که

 ینب مشکالتی گفت... سرتره هاش سختی و ریحانه نقش از که داره بهتر نقش یک برام گفت

 تا برم خواست ازم اون خدا...  میشه بد خودم برای بمونم اگر که اومده پیش اون و کارگردان

 کردم؟ کار چی من اما..  دنبالم بیاد بعدی کار برای خودش

 باید االن که اونی خدایا...  بیمارستان تخت رو بیفته شدم باعث و...  کردم فرار دستش از من

 ... آترین نه منم باشه زندان تو باید االن که اونی..  اون نه منم باشه اینجا

 کردم؟ کار چی من خدایا

 آوردم؟ برم و دور آدمهای روز به چی ام احمقانه کار اون با..  رفتنم با من

 بدی اینقدر که ببخش منو...  ببخش منو خدا..  مهربونم خدای..  خوبم خدای..  خدایا...  خدایا

 ..  فریدون..  رومینا..  آترین..  ارشیا حق در..  خودم درحق..  کردم

 ....ببخش... خدا ببخش منو

 ؟ است ساخته من از کمکی-

 ..امد خودش به سریع گوشش کنار در ای مردانه صدای شنیدن با آهو

...  منمیکن فکر:گفت بنگرد اش کناری مرد به انکه بی میکرد پاک را اشکهایش که حین همان در

 .ممنونم

 ..  نمیکنم فکر اینطور من اما: گفت مصرانه مرد

 به ستنمیتوان میکرد کار هر که شد خیره اشنایی ای قهوه نگاه به و کرد بلند سر متعجب اینبار آهو

 ... دیده را او کی بیاورد یاد
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 ها؟ کنیم؟ امتحان چطوره میگم:  زد لبخندی مانی

 !نه که کردم عرض: گفت تلخ و کرد اخمی

 اری؟د نسبتی چه ارشیا با تو: گفت بلند مانی که شود خارج سالن از و کند کج را راهش میخواست

 ... شد میخکوب جا در غریبه مرد زبان از ارشیا نام شنیدن با

 .. شد خیره مانی به سوالی و شد متمایل چپ به کمی کوتاه خیلی ثانیه چند از پس

 . کرد تکرار را سوالش دوباره و آمد جلو ناخوانا و گرفته ای چهره با مانی

 !هیچی ؟.. من-

 کردیمی فرار دستش از داشتی وقتی دانشگاه جلوی روز اون الاقل..  نمیکنم فکر اینطور من ولی-

 .... نمیرسید نظر به اینجوری

 بیهوده انکار که میدانست خوب...  نشد خارج دهانش از سخنی اما کند انکار تا کرد باز دهان آهو

 . است

 رد هم ارشیا اشنای قضا از و بود دیده را چیز همه امد می نظر به اشنا شدت به که بیگانه مرد آن

 ... بود امده

 شود مسلط خودش به میکرد سعی حالیکه در و برداشت بیهوده های بازی از دست همین برای

 کنین؟ معرفی رو خودتون شما اول میشه: گفت

 ! باشیم شده معرفی هم به قبال گمونم-

 .... خواهرم و من...  گذر زیر جلوی روز اون: داد ادامه مانی و شد خیره او به گیج آهو

 یاد به را بیگانه مرد چهره باالخره و شد ظاهر دیدگانش مقابل در نحس روز ان از گنگ ای خاطره

 .آورد

 ...  ام مانی ؟ اومد یادت-

 . داد تکان سری اش بعدی حوادث بعد و روز آن یادآوری از فکر در غرق آهو

 شماست؟ نویت وحاال-
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 ... ماند فکرباقی در غرق همانطور و نزد حرفی مانی سوال مقابل در

 نگرانشی؟-

 !خیلی: آهو

 بزنیم؟ حرف باهم یکمی میخوای-

 آترین یاد به را او که نگاهی... دوخت چشم رنگ شکالتی گرم نگاه آن به و کرد سربلند آهو

 را تری اشنا حس بود نهفته چشمها ان زوایای ترین پنهانی در که دلپذیری گرمای اما میانداخت

 د؟بگذار چه باید را اسمش نمیدانست که داشتنی دوست و آشنا حسی...  میکرد تداعی برایش

 اعتماد؟

 ارامش؟

 زندگی؟

 شور؟

 ... نمیدانست

...  دمیده دست او به خوبی احساس رنگ شکالتی نگاه و گرما ان دیدن از بگوید میتوانست فقط

 ! کوتاه هرچند مدتی برای الاقل

 . آره: داد جواب مانی سوال در پس

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

 . پرید محوطه وسط عریان های شاخه روی از نرمی به کالغی

 کی های لیوان به جز کدام هیچ و بود کرده پر را مانی و آهو میان ساکت فضای تمام قار قار صدای

 . نمیکردند نگاه دیگری چیز به داشتن دست در که مصرفی بار

 ... کشید سر را اش چای مانده ته و خورد تکان صندلی روی کمی مانی

 ... ماند خیره هایش کتونی روی هم در خطوط به و ماند باقی معذب حالت همان در اهو اما

 .. میگذشت ماه 5 به نزدیک دیگر بود زده بیرون فریدون خانه از که شبی از
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 ... دیگر طرف هم گذشته روز دو این و طرف یک ماه 5 این همه

 ... تصادفش و ارشیا دیدن

 .... کردن فرار باغ از درمان و دوا هوای به و گیسو حال شدن خراب

 ... اینجا که هم حاال و ارسام به اوردن پناه

 حکمم دست در را چایی داغ لیوان و بود نشسته بیمارستان محوطه در راحتی نچندان صندلی روی

 ..! بود داشته نگه

 ... آمد می باور قابل غیر و گنگ برایش روز دو این چیز همه

 !! شود بیدار ان از و بگشاید چشم آن هر میترسید و بود خواب مثل که واقعیتی

 مهمه؟ برات اینقدر ارشیا چرا: گفت مانی که بود افکار همین در

 !میگفت چیزی بایست می حتما و کند تحمل را سکوت این از بیش بود نتوانسته انگار

 !این؟ چرا اما

 این؟ چرا سوال و جمله اینهمه میان از و جا همه از

 ادمها اصوال: گفت و داد انجام را صندلی روی شدن جا جابه همان یعنی را مانی گذشته حرکت آهو

 !مهمن برام

 ارشیا؟ چرا و-

 ... کرد کمکم...  داشتم احتیاج بهش که زمانی تو اون..  اون: آهو

 که کسی به...  مونس یک به تنها ادمهای... تنهاییه ادم ارشیا: گفت صریح و پرده بی مانی

 !دارن احتیاج باشه داشته دوستشون

 !! دارن احتیاج این به آدمها همه: آهو

 توچی؟: مانی

 چی؟ من:  نشست سیخ آهو
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 کی یا ارشیا هستی؟ چی دنبال: گفت تند و شد خیره آهو زیر به سر چشمان به مستقیم مانی

 مونس؟

 ... کرد نگاه بر و دور به کمی آهو

 حثب این نمیتوانست دیگر اینکه همه از بدتر و داشت بدی حس مانی امان بی سواالت رگبار زیر

 ... کند متوقف را دهنده آزار

 ! برود انتها تا که بود مجبور و باشد افتاده تندی شیب در انگار درست

 وابج راسخی لحن با کرد سعی و کشید اکراه سر از نفسی...  افتاد مانی منتظر نگاه در چشمش

 ! همین فقط..  زندگیمم تو شیرین لحظه یک دنبال من ؟ من: دهد

: گفت حال همان در و شد خیره چایش خالی لیوان به فکر غرق ای چهره با و کرد هومی مانی

 طشوس اما..  تلخه بخوری که طرفش هر از..  مونه می خیار مثل زندگی میگفت که داشتم استادی

 !شیرینه برسه که

 دارم؟ فاصله وسطش با ها حاال حاال من اوصاف این با پس: آهو

 .پرداخت رویش روبه دخترک ارزیابی به عمیق نگاهی با اینبار و کرد خم را گردنش مانی

 چیه؟ تو مشکل: مانی

 .آم می بر پسش از خودم:آهو

 ! شده مد انگار روزها این که تکراریه دیالوگ چه این نمیدونم من:  مانی

 !!!آم می بر پسش از خودم: درآورد را اهو ادای کنایه با بعد

 ! داشت فرق یکی این اما: گفت برافروخته آهو

 هب ولی: داد جواب میدوخت چشم درخت نوک کالغ به درحالیکه و داد لم صندلی روی راحتتر مانی

 وها میگم خودم با دستی دم های فیلم این مثل کردی خیال اگر..  نداشت فرقی هیچ که من نظر

 دبای کنم زندگی تو مثل بایکی که باشه این آرزوم بعد و! شجاعتی چه! دختری عجب!!! گاد مای

 !اشتباهی در بگم

 ... خورد جا ابتدا آهو
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 از ردی دنبال به و شد خیره مانی آرام و خونسرد چهره به میزد دو دو کاسه در که چشمانی با

 ...نبود چیز هیچ اما میگشت ای کنایه معنای یا جدیت

 ... طعنه به آمیخته جدیتی نه

 !خالی و خشک طعنه یک تنها و

 ..  بود اسودگی و خیالی سبک بود چه هر

 ! است شده زده حرفی چنین انگار نه انگار

 !انسان یک هرزگاهی عبور و کالغها قار قار و بود سکوت دوباره

 !ندارن؟ بال ادمها چرا که سوال این و

 و کرد فکر بودن کرده غالب چای جای به که رنگی ای قهوه مایع به و انداخت پائین را سرش آهو

 ... ندارن بال انسانها که است خوب خیلی که رسید نتیجه این به

 سر بر چه ، میزدند اسمان در شاپ کافی یک و داشتند بال انسانها اگر کن تصور درصد یک

 !!!!آمد می پرندگان سایر و کالغها

 برای اش شده قفل ذهن شد باعث زودگذر لبخند این و گرفت اش خنده لوحانه ساده افکار این از

 . شود باز مانی به شکن دندان جوابی

: فتگ میکرد متمایل او سمت به را خودش کمی که درحینی و داد بیرون راحتی به را نفسش اینبار

 نه؟ بگی بهم بگیری تصمیم تا کشید طول خیلی

 !رو؟ چی: آلود اخم و کرد کج گردن متعجب مانی

 اینکه :گفت ارامی به بعد شود دیده وضوح به داشت لب بر که لبخندی تا کرد صبر و کرد مکثی آهو

 !!!کنی زندگی من مثل یکی با که آرزوته

 . خورد سختی تکان مانی

 ایبر راهی هیچ حاال و است باخته نابرابری بازی در را اش مردانه غرور که رسید می نظر به اینطور

 ... ندارد اش گیری بازپس
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 دامم رنگ تغییر کردن رصد مشغول لذت با و بود شده خیره مانی درونی غلیانات به بیرون از آهو

 .بود رویش روبه پسرجوان صورت

 بود دهنمان باقی چیزی حاال میخورد چشم به مانی نگاه در قبل لحظاتی که سرسختی و اطمینان از

 ...!بود قبل دقیقه چند قدرت گیری بازپس برای مذبوهانه تالشی بود چه هر و

 یتقلب مایع همان به داد ترجیح و انداخت پائین را سرش بود فضا سنگینی متوجه خوب که آهو

 !میداد هدیه را دلپذیر حسی او به که گرمی و ای قهوه چشمان تا کند نگاه رنگ ای قهوه

 ... بگذریم...  خب: گفت نهایت در و امد خود به مانی باالخره تا کشید طول کمی

 !بزنیم حرف ارشیا درباره بود قرار: گفت باز و نزد حرفی و خندید لب زیر آهو

 قبلش لحن با اسمان تا زمین و میگرفت خواهش بوی بیشتر که لحنی با ، کرد بلند سر اینبار آهو

 چطوره؟ واقعا حالش...  بگین راستشو بهم: گفت داشت فرق

 ... میشه خوب-

 واقعا؟-

 !دارین احتیاج بهش االن بیشتر همه از شما نظرم به...  خوبیه چیز امید-

 بدی؟ بهم میتونی.. دارم نیاز خوب خبر یک به فقط االن من: گفت آهسته آهو

 چی؟ که آخرش:  مانی

 .کنم فکر چیزی آخر به االن نمیخواد دلم: آهو

 شکل یک همیشه که دنیا کنی؟ تغییر نمیخوای بیایی؟ خودت به نمیخوای چی؟ که باالخره: مانی

 !نمیمونه باقی

 !مونن می ثابت همیشه چیزها خیلی ولی: داد جواب شمرده شمره همانطور آهو

 ؟.....مثل: مانی

 ...  زده حرف زیادی شد متوجه و امد بیرون فکر از آهو

 !خصوصیه: گفت شود بلند تا میشد خیز نیم که همانطور
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 ... خندید مانی

 مهادا به که میشد باعث عجیب اما دید نمی او که بود نحیف و الغر و کوتاه قد دختر این در چیزی

 . شود تر مشتاق او با کردن صحبت

 !چیه اون بدونم تا بدم رو داراییم نصف حاضرم: گفت طبعانه شوخ همین برای

 !نیست عیب جوانان بر آرزو: زنان پوزخند آهو

 چیه؟ تو آرزوی... آرزوت: مانی

 ... بود پرسیده که مشابهی سوال و افتاد آترین و قبل ماه 4 یاد به اختیار بی آهو

 .کن آروز یک االن همین:  بود گفته انشب آترین

 !باشه شده خبری مامانم از کنه خدا بود گفته او و

 !! میکرد بهتری دعای دعاست استجابت وقت میدانست اگر

 !!!!بود نداده کش صفحه یک را اش نامه حتی که مادری از خبر آرزوی نه

 . کنم براورده برات بتونم من که ارزو یک نه:  بود گفته باز آترین

 !کنم هوا بادبادک یک که بود این ارزوم هیمشه من:  بود داده جواب کردن فکر کلی از بعد او و

 ! میپرسید سوال اروزهایش درباره او از دیگری جوان مرد وقت اینهمه از بعد درست حاال

 ... بخندد میخواست دلش

 ارادی غیر حرکت این جای به اما بگیرد ریشخند به را دنیا ارزوهای همه که تلخ و بلند خنده یک

 شب همون تو درست و پرسید ازم رو سوال این مرد یک هم قبل ماه 5-4: گفت و کرد باز زبان

 . کرد تغییر کل به من زندگی

 کی زندگیت هم باز شاید...  بکنیم امتحانی یک بیا!  میشه تر جالب داره لحظه هر قضیه:  مانی

  ؟ ها...  کرد اساسی تغییر

 .بگو بهم رو آرزوت...  یاال: گفت مانی و خندید تلخی به آهو

 .بردار دست: آهو
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...  بزنم حراج چوب بهش هم رو داراییم مونده باقی نصف نذار...  میکنم خواهش:  مصرانه مانی

 داره؟! نداره اشکالی که گفتنش

 . نداره..  نه: گفت تلخش لبخند مانده ته با آهو

 .بگو پس: گفت تخس ای بچه پسر مثل و خندید مانی

 اعتماد ، مانی فام سوخته و غریبه نگاه از اهو که شد باعث عاملی چه لحظه ان در واقعا اینکه

 اش گذشته..  ارزوهایش...  خودش درباره سازی جمله به شروع اعتماد ان بای الف با بعد و بگیرد

 .... نمیدانست هیچکس که بود چیزی بکند حسرتهایش و

 !!!اهو خود حتی

 دهان در زبان همینکه و است سخت اولش کردن قصد فقط که است این به زدن حرف خوبی

 هوا مورد در اتفاق این و نداری بقی ما بیان در ای سلطه تو دیگر امد بیرون کالم اولین و چرخید

 ...میکرد صدق هم

 ... بود ماجرا شروع تنها اش کودکی دیرینه ارزوی گفتن

 ماهه 4 این اتفاقات ، فریدون و آترین و پدر مرگ و بادبادک ماجرای جز به که فهمید دیر خیلی او

 !کرده صحبتهایش ضمیمه هم را

 !باشد شده متوجه حتی انکه بی

 !بود شده تر رنگ پر مانی نگاه و بود رسیده ارشیا به که امد خود به وقتی وتازه

 دش متوجه و داد تشخیص کنارش بتنی دیوار شیارهای میان از را مانی که بود موقع ان تازه انگار

 !!میزده حرف چیزی چه درباره و کسی چه با داشته ساعت نیم این درتمام که

 !!نشست دهانش روی به دستش ناشیانه حرکت یک در و کرد سکوت بالفاصله خاطر همین به

 بگم باید ارزوت قسمت درمورد خب: گفت مهربانی با بعد و. گرفت اش خنده حرکت این از مانی

 ... داشتم تو مال شبیه ارزویی یک زمانی یک منم...  قشنگیه آرزوی...  که

 !!!کن اصرار هی: گفت طبعی باشوخ مانی و نزد حرفی آهو

 .دادن بروز چیزی و نداد نشان واکنشی هیچ دیگر صحبتهای درباره مانی که بود دار ممنون واقعا آهو
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 هریش درختی به رفته رفته داشت مانی حرکت این با بود زده جوانه وجودش در که نوپایی اعتماد

 !برسد دائمی ارامشی به اعتماد این سایه در روزی توانست می شاید اهو که میشد تبدیل دار

 ... شاید البته

 !ابدی نجات اشتباهش تصمیمات های لرزه پس و ها کابوس انبوه از میتوانست او روزی باالخره اگر

 ... بود امیدوار اینده و بعد به شد می صورت ان در

 عالف من اما..  ببخش: گفت ارامی به مانی منتظر نگاه جواب در و زد رمقی بی لبخند تصور این با

 . بدم بهت نصفشو بخوام که ندارم دارایی

 این که دانست می خوب درون در خودش اما داد سر ای مستانه خنده اهو جوابی حاضر از مانی

 هایی واهمه و ها هراس همه از سال و سن کم دخترک ان ذهن کردن منحرف برای بیشتر خنده

 . هستند روانش و روح تجزیه به شروع ای درگوشه حاال که است

 ...! میکشد چه که بفهمد میتوانست کمی القل یا..  میکشد چه اهو که دانست می خوب او

 ... بنشیند مرهم لحظه چند برای دخترک کهنه های زخم جای تا میکرد را تالشش تمام پس

 زدم نامت به که دارایی نصف پس: گفت درهم و مغشوش باطنی اما خاطر اسوده ظاهری با مانی

 ! بده پس رو

 ...داد کاهش را مانی درونی تالطم که بخش شادی و دخترانه ای خنده...  خندید آهو

 چی؟ بگی رو ارزوت که کنم اصرار اگر: آهو

 !میکنه فرق کامال قضیه اینجوری خب: مانی

 !بوده چی ارزوت بگو...  میکنم اصرار پس: آهو

 را قدیمی ارزوی ان بتواند تا کرد سفر درشتش ریز خاطرات میان در گویی..  کرد مکثی مانی

 دلم همیشه من...  خب: داد جواب برانگیز تامل و جذاب لبخندی با سپس... بکشد بیرون

 !!!کنم زندگی اونجا زنم با و باشم داشته درختی کلبه یک..  میخواست

 خیلی مال: انداخت راباال هایش شانه القیدی با جواب در مانی و کرد ظریف اخمی خنده میان آهو

 !!بود پیش قبل
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 "آغاز:دوازدهم فصل"

 !بود شده دلپذیر دیگر باری که سکوتی و تاریکی و بود شب

 یرهخ میدادند نشان را عکسها خالی جای که دیوارهایی به و نشسته مبل از ای گوشه آهو و گیسو

 .بودند شده

 . اندشیندند می روز ان اتفاقات به سکوت در دو هر

 !دیدش می دوم بار برای که طبعی شوخ جوان مرد و بود ارشیا به متعلق که خالی تخت به آهو

 ! بود هم اش زندگی ناجی قضا از که سیرتی خوش و مهربان مرد به گیسو و

 ... داشت هم غریبی اسم وچه

 !!آرســــام

 متولد وجودش در غریب محبتی کرد احساس همزمان و کرد زمزمه را اش ناجی غریب نام لب زیر

 ... شد

 . ببرد یاد از را ان کرد سعی و کرد سرزنش احساسی چنین زایش برای برای خود زود خیلی اما

 .بود اهو با صحبت سر کردن باز شرایط ان در راه ترین راحت خب و

 ه؟رفت کجا...  فامیلتون: گفت و شکست را بود انداخته سایه خانه بر که دلپذیری سکوت پس

 .بیمارستان رفته..  داشت کشیک امشب:  امد بیرون فکر از آهو

 !کنیم مراقبت ازش میتونستیم ما..  نمیبرد رو دخترش کاش... آها-

 ... بشه برگشتنم متوجه کسی نمیخوام فعال.. ببرتش خواستم ازش من: آهو

 مشکل میکنی؟ اینجوری خودت با چرا اهو؟ چرا:  فشرد دست در را اهو دستهای..  برگشت گیسو

 آخه؟ توچیه

 . همین فقط...  ام شرمنده: داد جواب اهسته افکنده سری با آهو

 ...  نزد حرفی دیگر گیسو
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 حس را ان های قطره تک تک گیسو که داشت خود در تفسیر دریایی کوتاه و ساده جواب این

 ..! میکرد

 .داد فراری را او اهو گوشی اینبار که میکرد پهن را بساطش و بند دوباره داشت سکوت

 .... میکرد خودنمایی اش صفحه روی اشنا حال عین در و ناشناس ای شماره

 ... کرد نفوذ استخوانش مغز تا سرما کرد حس دیدنش اهوبا که ای شماره

 ... بود رشید

 تداش دستانش که انسانی ویبره ان به دیگر و بود لرزش و ویبره حالت روی خود به خود گوشی

 . ودب شده سابقه بی ای رعشه دچار بدنش تمام رشید شماره دیدن از همه بااین اما نداشت نیازی

 کیه؟-

 . بود گسیو

 ...رشید: گفت نگرانی با و برگشت

 . کن خاموشش: گفت زده وحشت و گزید را لبش گیسو

 . برگشت او کنار بالفاصله و کرد اطاعت را گیسو دستور کوکی ادمک چون اهو

 . میگفتند سخن هم با نگفته حرف هزاران با و بودند شده خیره هم چشمان در دو هر

 ... را ان به اندیشیدن توان نه داشتند را کردنش بیان دل نه که حرفهایی

 حرف یک و هزار به سکوت در و شدن خیره همان امد می بر دستشان از لحظه ان در که کاری تنها

 !!!بود کردن نگاه دور از نگفته

 و راحتی ان به که نمیشد باورش هم هنوز اهو اما بود گذشته دیشب اتفاق از ساعت 24 اینکه با

 !بیاید بیرون باغ از باشد توانسته اسایی معجزه

 ... بود کار در ای معجزه واقعا انگار

 کند همراهیشان که ان از تر ترسیده نغمه و نیفتاد راه دنبالشان بودکه عصبی انقدر رشید اینکه

 ...نمیگذاشت تنها را رشید هیچوقت که هم وشیده
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 رغی کامال حرکت یک در و بود امده بیرون باغ از گیسو به کردن کمک برای تنهایی به اهو پس

 !!بود اورده در سر ارسام خانه از بیمارستان جای به ارادای

 . امد می باور قابل غیر و غریب برایش بود داده رخ دیشب که چیزهایی ان همه

 دادن به منجر نهایت در و بود داده رخ مانی و او میان امروز که صمیمتی و اشنایی که همانطور

 . بود شده او به تلفنش شماره

 .ندک اشنا او با را مونا فرصت اولین در بتواند تا بدهد او به تماسی بودشماره خواسته او از مانی

 آهو و هستند فراری دختران زندگی از مستندی ساختن مشغول مونا خواهرش با که بود گفته

 !کند خودش مشابه دختران به زیادی کمک میتواند

 کرده قبول بود اورده دست به گوشت و پوست با که هایی تجربه ان همه بخاطر فقط و فقط اهو و

 .بود

 ... کند حس را ها تجربه این درد او چون دیگری ساله 71دختر نمیخواست دیگر چون

 ... میشد شاید

 ...بود نفر یک او برای حاال هم نفر یک اما است ضعیفی احتمال که دانست می هرچند

 ... میشد شاید

 . شاید

 .... بود داده را ارسام خانه تلفن شماره بود خواسته تماسی شماره که مانی جواب در البته او و

 . بود راضی و خوشحال اتفاق این از رشید بینی پیش غیر تماس از بعد االن و

 هب اتصالش حلقه اخرین و انداخت می دور را اش زپرتی وگوشی اعتباری خط این فرصت اولین در

 .... انداخت می دور مادرش خطی 5 نامه مثل درست را مهلقا و کامران و نغمه و شیده و رشید

 !کند چه گذاشتنش تنها وجدان باعذاب نمیدانست که ماند می کوچکش اوا فقط وسط این

 .پراند جا از را گیسو و او تلفن صدای دیگر بار که بود افکار همین در

 ... رفت خانه تلفن سمت به و برخواست جا از گیسو اینبار
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 کنم؟..  کار چی: گفت مستاصل و کرد اهو به رو و ایستاد گوشی سر باال مردد

 . شد بلند و داد رافرو دهانش اب آهو

 ....نمیدونم: گفت و شد خیره شماره به

 ... باشه ارسام شاید-

 .... نباشه شایدم-

 کنیم؟ کار چی باالخره-

 ...بردار تو: گفت تند آهو

 !!!من: کرد تکرار و کرد خیس را لبهایش گیسو

 !که نمیشناسه رو تو کسی... کیه ببین..  بردار تو.. آره-

 ...آخه-

 .... دیگه بردار-

 . شد واقع همزمان گیسو توسط گوشی برداشتن و اهو تشر

 ...  بله...  آهان...  درسته..  بله...  شما؟.... له؟.. بل.. ب-

 . شد دوخته اهو به نگاهش

 کیه؟:  پرسید لب زیر اهو

 !خدمتتون گوشی: گفت گوشی در گیسو و

 دارن؟ کار تو با: گرفت او سمت به را تلفن سپس و

 کیه؟ ؟؟؟!!!!!من-

 .راد میگه...  اقایی یه-

 !راد؟-

 ...  اورد یاد به یکباره به و
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 !!!مانیه...  ها-

 .راد اقای سالم بله: گرفت را گوشی زود

 چطوره؟ حالت سالم:  مانی

 ...  خوبم:گفت اهسته و زد لبخندی مانی ارام لحن از اهو

 االن؟ همین اومد بهوش ارشیا... بدم بهت خوب خبرای زدم زنگ... مرسی خوبم منم-

 واقعـــــــا؟: زد شعف از جیغی اهو

 ...  واقعا اره-

 ... شکرت خدایا وای-

 !دیگه نکنه درد منم دست-

 نکردی خبرم که ممنونم واقعا.. نکنه درد بله: کرد تکرار بود سرداده که ارادای غیر خنده میان اهو

 ... ممنونم بگم میتونم فقط...  اما...  بگم چی باید دونم نمی..  کرده هنگ مغزم االن... 

 .... میکنم خواهش: گفت و کرد مکثی مانی

 کیه؟ شده؟ چی میپرسید هی که نمیدید را گیسو زدن بال بال بودو بسته را چشمانش اهو

 .میکرد فکر بود شنیده که اهنگینی صدای به داشت خط سوی دران هم مانی و

 آهو؟: گفت مانی سکوت ثانیه چند از بعد

 از ارهیکب به بود شده خوانده لطیف و صمیمانه انطور که نامش شنیدن با اهو رفته هم روی چشمان

 بله؟: گفت سریع و شد باز هم

 بشی؟ گوینده میخواد دلت: گفت میکرد زمزمه گوشی در گویی مانی

 گوینده؟ من؟-

 داری؟ دوست..  نگفتی...  شنیدم رو صدات که االن...  االن...  آره-

 !من: نالید گوشی در و دوخت چشم گیسو به مات و خیره آهو
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..  مبگیری تست اجرا متقاضی های بچه از میخوائیم فردا ها بچه از یکی و من...  بده جوابمو دختر-

 !؟ کنم هماهنگ میتونم میخوای اگر

 !بگم باید چی نمیدونم.. من..م-

 میخوای؟. بگی باید که چیزیه اون این..  نه یا اره..  کلمه یک فقط-

 . آره:گفت و کشید عمیقی نفس آهو

 صبح ینگهبان با...  میگم که ادرسی این به بیا شناساییت کارت با فردا پس..  خوبه:  خندید مانی

 .کنن متقاضیا لیست وارد اسمتو که میکنم هماهنگ زود

 ؟!کنم تشکر ازتون االن باید: گفت کنان زمزمه آهو

 ور تشکرات میکنم توصیه من اما..  نه که چرا باشی دوست اگر:  میخندید همچنان اهسته مانی

 من بازی پارتی روی..  بگم االن از بهت..  بشی قبول اگر البته..  شدی قبول که وقتی برای بذاری

 !!!ها نکنی باز حسابی

 تیپار همینطور و.. ممنونم دادین که خوبی خبر بخاطر: داد جواب و آورد لب بر شیرینی تبسم آهو

 ... بکنی حقم در نیست قرار که بازی

 نداری؟ کاری من با... میکنم خواهش-

 .ممنونم هم باز فقط..  نه-

 باشه؟ میذارم مونا با رو قرارت سازمان اومدی که فردا راستی..  نزن حرفشم دیگه-

 . کرد قبول تردید با اهو

 . کرد قطع را تماس خوش شبی ارزوی ضمن مانی و

 :گفت و آورد بیرون آشپزخانه از را سرش مونا گذاشت میز روی را گوشی مانی اینکه محض به

 ! باشه شده خواه خاطر داداشم نبینم

 .راحت خیالت بینی نمی: گفت و ریخت بهم را موهایش مانی

 بال؟ کنی؟ معرفی بهش فردا منو میخوای بودکه کی این پس-
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 ...نمیدونم خودمم: داد جواب فکر در غرق مانی

 اشپزخانه به که همانطور و داد تکان هوا در را داشت دست در که ای مالقه کنان خنده مونا

 ...  میدونم خوب من ولی: گفت بلند برمیگشت

 نه؟... میشم شوهر خواهر دارم: زد داد بعد

 خانه به بازگشت: سیزدهم فصل

 در نه و میداد صدا گوشش در نه میکرد اعالم را دادرسی جلسه پایان که عدالت چکش صدای

 ! داشت معنایی مغزش

 دقایقی گوشهایش که بود ای ساده جمله میشنید و داشت معنا برایش همچنان که چیزی تنها

  بودند شنیده پیش

 تمامی از و شده شناخته گناه بی محرابی آترین متهم پرونده در مندرج تحقیقات و وارده ادله بر بنا

 میگردد مبرا اتهامات

 ....میباشد چنین شیرزاد شقایق مورد در همچنین صادره رای

 .... میکرد مبرا را او که ای جمله فعل بودو شنیده را خودش نام فقط و فقط آترین گوشهای اما

 . شد خیره بود نشسته عمیق لبخندی با کنارش که نگار به مردد و برگشت

 ..  باشد شنیده درست که نمیشد باورش

 . میخواست بر اطمنیان از که داشت دیگری حرف نگار عریض لبخند اما

 میگشت دیگری آشنای چهره دنبال.  گذراند نظر از را سرش پشت و برگشت

 کس طرفین وکالی و دادستان و بازپرس و شقایق او جز و بود شده برگزار علنی غیر دادگاه اما

 .نبود دیگری

 می بار اولین برای اترین که شعفی و شور با نگار و کرد اعالم را دادرسی جلسه پایان جلسه منشی

 سراغت میام دارم زندگی: گفت و داد بدنش به قوسی و کش دید

 ! بود گرفته اش خنده اش جمله از خودش بعد و
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 نه؟ ؟ نمیشه باورت میکنی؟ نگاه نگاه ؟ چیه: گفت طلبکارانه و کرد نگاهی آترین به

 جا از و کرد جور و جمع را قرائش سخنرانی و مدارک پوشه کنان خنده نگار و نزد حرفی آترین

 رو خودم قراره شما خونه شام شب: گفت میکرد روشن را اش گوشی که حینی ،در برخاست

  میکنم خالی هم رو تو جای...  کنم دعوت

.************ 

 که مینو ، دید رو روبه از را مینو که میرفت پارکینگ سمت به و امد بیرون بخش از خسته آرسام

 یننباش خسته...  دکتر بخیر شبتون: آمد جلو و زد ای دوستانه لبخند بود شده اش متوجه ابتدا

 ..  رحیمی خانم ممنون-

 ؟ میبرین تشریف منزل-

 ... بله-

 هد ومین ، نداشت هم میلی چندان که هرچند ، کند باز مینو با را صحبت سر که بود ان از تر خسته

 ورود اجازه که نبود شرایطی در فعال آرسام اما ها پزشک از خیلی توجه مورد و ، بود بخش نرس

 ! بدهد اش زندگی به را کسی

 نای از بیشتر بود برده حالش به پی خوبی به آرسام روزهای این خسته و سرد لحن از که مینو

 یخوب شب: گفت میزد نشاط پر لبخندی اینکه ضمن و نکرد تحیمل جوان پزشک به را خودش

 . دکتر باشید داشته

 . شد خارج پارکینگ از دهد جوابی آرسام اینکه از قبل و

 ار رنگش ای نقره سانتافه وقفل آورد بیرون کتش جیب از را ریموت وضعیت این از راضی آرسام

 . کرد باز

 خانه در مهمان دو ، داشت خرید کلی بعد و میداشت بر آترین خانه از را صدف بایست می اول

 !کند فکری چه شبشان شام برای نمیدانست که داشت

 .کرد منصرف زدن استارت از را او اش گوشی ویبره صدای که بود نزده استارت هنوز
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 ناو کرده اذیتتون: گفت گوشی در رومینا شماره دیدن با و کشید بیرون کیف از را اش گوشی

 ما؟ فرشته

 هب لحظه چند برای را نگرانی و کرد پر را کلماتش میان خالی فضای رومینا نفس نفس صدای

 !ریخت جانش

 شده؟ چیزی ؟ رومینا... الو-

 آترین..  آترین: گفت میترساند بیشتر را آرسام که ای گرفته صدای به رومینا

 چی؟ آترین: گفت و فشرد دست در محکم را فرمان آرسام

 .. شده چی نمیشه باورت..  نمیشه باورت-

 ؟ شده چی ببینم بزن حرف درست صدف جان رو تو-

 اد می داره آترین..  بگیریم جشن باید...  نمیشه باورم..  آرسام شده تبرئه آترین...  شده تبرئه-

 ! خونه

 !نمیشد باورش بود، رومینا با حق

 !بشنود را خوشی خبر چنین زودی این به که نمیداد هم را احتمالش بود سهل که باور

 !میشد تبرئه آترین هم حاال بودو شده پیدا آهو پیش شب دو

 ! میگشت بر خودش عادی روال به دوباره داشت دنیا انگار

 !داشت کم را شخص یک هنوز او اما ها محرابی میان از

 ! را فرزندش مادر...  را نازی

 وبارهد میگفت بهتر یا داشتند که چیزهایی به باید..  نبود ها نداشتن به کردن فکر جای فعال اما

 . میکرد فکر بودند برگشته

 سرک را جا هزاران اش دوری اضطراب از ها ماه که دخترکی و برمیگشت زودی به که برادری به

  بودند کشیده
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 اه محرابی چهره روی را خوشبختی لبخند دیگر بار یک میشد بودند می شانس خوش اگر کمی

 !دید

  شکرت خدایا: گفت لب زیر میزد استارت که همانطور و کشید راحتی نفس آرسام

 هم یشیرین جعبه یک خرید دهد انجام میخواست که کارهایی لیست به آمد بیرون که پارکینگ از

 . کرد اضافه

 .**************************** 

 !خندید و نگریست سیما و صدا بود نوشته رویش که سردری به

 !غمگین و کوتاه

 .نداشت اهمیتی آهو برای اصال مسئله این اما نگریست سوظن با را او عابر پیرزنی های چشم

 .نداشت اهمیتی برایش هم نامش خواندن و سردر این روی به رو ایستادن دیگر حتی

 رفته آترین سراغ وحشت و شکست و حقارت از مملو احساسی با که آورد می یاد به را روزی او

 روز ان از سالها انگار.. بود دانسته نشدنش بازیگر در مقصر را او غصه از ماالمال دلی با بودو

 خترد آن که کند متقاعد را خودش نمیتوانست وجه هیچ به افتاد می روز ان یاد وقتی بود، گذشته

 !باشد بوده خودش رنج زود و حساس

 !بود شده متحیر بود االن که هم چیزی از البته

 اقتیحم به دوباره باز و شود تحقیر..  شود خرد آنهمه..  بترسد آنهمه توانسته چطور که بود متحیر

 !میگرفته؟ نشات کجا از نمیدانست هم خودش که دهد ادامه

 ودب برگشته دوباره حاال و... بود داده رخ برایش نمیکرد هم را تصورش روزی که چیزهایی بدترین

 !بود کرده شروع که ای نقطه به

 !بود آرزویش بزرگترین روزگاری که نام این و سردر این جلوی

 غل بی و ساده و صاف نگاه و اش دخترانه لطیف احساسات مثل درست بود رفته برباد که آرزوهایی

 !زندگی به غشش و
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 فص در زدن جا این تاوان و بایست می که وقتی آن از زودتر بود انداخته پوست...  بود شده بزرگ

 !بود پرداخته هم را

 !او به حتی میتابید همه به سخاوت با آفتاب و میکرد افشانی نور سرش باالی خورشید

 و شهر باالی و شهر پایئن های کوچه پس کوچه در... رشید باغ در سخاوت که بود مطمئن آهو و

 .میشود تابیده ادعا بی هم ها پنجره منفذهای

 وحیهر مفرحش تشعشات الی البه از میتوانست نگریست می خورشید نور به وقت هر گذشته در

 مه خورشید ادعای بی سخاوت که باشد نکرده تغییر آنقدری هنوز بود امیدوار و... یابد باز را اش

 !بکند برایش کاری نتواند دیگر

 گر نوازش دستان به را روحش و جان بسته چشمانی با و برد باال مستقیم را صورتش همین برای

 .کند ذوب را اش بسته یخ معصومیت مالیمش گرمای شاید تا سپرد خورشید

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

.*********************** 

 ستت که شد متوجه جوهایش و پرس میان در البته کرد، پیدا را صدا تست سالن پرسان پرسان

 !صدا نه است اجرا به مربوط

 کدام هر هیجان با که شد رو به رو جوانی پسر اندک و دختران جمعیت با شد سالن وارد وقتی

 و کنند رعایت را سکوت میخواست حضار از هیاهو آن میان در که مردی و داشتند دست در کاغذی

 .شوند اتاقی وارد دونفر نفر دو

 کنیم؟ کار چی باید: پرسید بود کنارش که دختری از آهو

 .بشه نوبتت تا کن روتمرین اینها: گفت و داد دستش کاغذی دختر

 .داشت متفاوتی محتوای جمله هر که نبود، بیشتر جمله 1-6 انداخت، کاغذ به نگاهی

 ود،ب خوانده دبیرستان در که سعدی شعرهای از یکی از سطری بعدی و بود ادبی متن یک اول خط

 .بودند کرده پر...  و پزشکی و خبری متن یک را بعدی سطرهای

 مانی دنبال چشم با خواندن جای به و کرد راتا کاغذ امیدانه نا و کرد خطوط به گذرایی آهونگاه

 .نبود او از اثری اما گشت
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 اه متن چطور کدام هر که شد خیره جمعیت هیجان و شور به و داد دیوار به را اش تکیه حوصله بی

 یم نمیدانستند که را کلماتی دیگران از ها بعضی! میخوانند شان کناری برای اشتیاق با را

 .بودند نشسته خیال بی او مثل هم بعضی و پرسیدیند

 آمدند می بیرون نفر دو هر بعد دقیقه 72 از کمتر و میشدند اتاقی وارد نفر دو بار یک دقیقه چند هر

 .آورند در سر اتاق درون وقایع از تا سرشان میبرد هجوم جمعیت و

 !داوطلب نفر دو و میکرد سکوت طلب و میشد دار میدان جوان مرد باز و

 و برداشت دیوار از را اش تکیه نداشت را تکراری نمایش این تماشای حوصله دیگر که آهو

 .شد اتاق وارد تنهایی به خودش

 .بخورد سر ورودش ابتدای در بود نزدیک که صیقلی زمینی با بود تاریکی مدور اتاق

 .بود گرفته ورودی به را دستش موقع به اما

 باش مواظب هی هی-

 .بود ایستاده لبخند با کنارش که بود مانی شناخت، را صدا

 فیدیس میز پشت که صندلی سمت به را او و داد را پاسخش مهربانانه مانی و کرد رمقی بی سالم

 .کرد راهنمایی داشت قرار

 .ایستاد بود نشسته دوربین پشت که مردی کنار هم خودش و

 ودش متمایل چپ به کمی خواست او از بود دوربین پشت که مردی کنند، روشنش تا بود منتظر آهو

 هک کوچکی تلویزیون در خودش تصویر متوجه لحظه آن تازه آهو و گیرد قرار کادر در تصوریش تا

 .شد داشت قرار مانی کنار در

 !شد خیره تلوزیون صفحه در اش شده خشک نگاه به تعجب با

 !نبود خودش رفته فرو های گونه با دختر این مسلما... دارد احساسی چه نمیدانست

 !سعید نفس... ریاحی آهو

 .سرزنده و دلربا... داشت جوانی طراوات و بود قشنگ او چهره

 !طراوات از سرشار نه و بود سرزنده نه بود، شده خیره او به که ای چهره این اما
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 !بودند کرده خشکش! باشند کرده اش تاکسیدرمی که بود جوانی چهره شبیه بیشتر

 وعشر گفتم وقتی: کشید بیرون تلخش افکار از را او مرد صدای که زد نیش چشمانش در اشک

 باشه؟. بخونین خودتون انتخاب به رو دستتونه که هایی متن اون از تا دو کنید

 .داشت لب بر لبخند همچنان که دوخت مانی به را اش زده غم نگاه و داد تکان سری آهو

 و آورد باال را سرش کرد، نگاه را بود جلویش که متنی آهو و کرد اشاره دست با دوربین پشت مرد

 .شد خیره دوربین به

 !متن به دوباره کوتاه مکثی از پس و

 .بود خوانده ادبیاتش کتاب در روزی که شعری همان خواندن به کرد شروع و

 !افتاد اتفاقی چه نفهمید درست

 وجود ابراز میکرد تالش چشمش گوشه هنوز که اشکی قطره یا بود شده باعث خورشید گرمای

 .مانی طوالنی لبخند شاید یا کند

 ! بود کرده حس را ریاحی آهو درونش دوباره او بود که هرچه اما

.******* ************************************************** 

 ودب شده پهن اتاق وسط تا که خورشید نور بادیدن و کرد باز را چشمانش الی سختی به آرسام

 کشید آهی

 .کرد بلند سر متعجب کنارش بودن خالی از و کشید کنارش دستی

 .نبود صدف

 .کرد نگاه را اطرافش و زد جهش تخت روی از چطور نفهمید

 نفس بود خوردن شیر مشغول گیسو آغوش در که صدف دیدن با و زد بیرون اتاق از بالفاصله

  کشید راحتی

 بخیر صبح:گفت و خندید دیدنش با گیسو
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 و جوان دختر این آغوش در حاال که بود دخترکش به حواسش تمام داد، تکان سری آرسام و

 .میخورد شیر غریبه

 ...یکنهم اذیتتون: گفت همین برای بگوید، چیزی باید که امد یادش وانگار کشید موهایش به دستی

 لیخی...  نه: گفت میکرد، حس کلماتش تک تک از آرسام که عشقی با و خندید تر عمیق گیسو

 .شیریینه بچه

 دو باز یچشمها با بودو بیدار صدف ایستاد، گیسو سر باالی و آمد جلوتر زد، لبخند اختیار بی آرسام

 .مینوشید نشدنی وصف لذتی با را سفید مایه آن و بود چسبیده را شیرش شیشه دستی

 هر گیسو و آرسام زد، گیسو آغوش در چرخی و بست را چشمهایش افتاد، پدرش به که چشمش

 .خندیدند بلند همزمان دو

 ،کرد خانه بر و دور به نگاهی و کشید موهایش به دستی بود شده راحت خیالش دیگر که آرسام

 .نبود آهو از خبری

 نیست؟ آهو: پرسید مردد

 .بده صدا تست رفت صبح: داد پاسخ و کرد بلند را نگاهش گیسو

 !صدا؟ تست: کرد تکرار متعجب آرسام

 .بشه پیداش باید باشد هرجا دیگه... آره-

 ماش: پرسید سوالی فکر بعدازکمی و زد کمرش به را دستش بود نشده متقاعد هنوز که آرسام

 بده؟ تست رفته که مطمنین

 داشت آغوش در را صدف که همانطور باشد شده آرسام کالم لحن متوجه آنکه بی گیسو

 یآشنای یک اینکه مثل... بیاد گفتن و گرفتن تماس باهاش دیشب...  اوهوم: گفت لبخندزنان

 .قبل از صداوسیما تو داشته

 دختری به تنها و تنها حرفی هر جای به و انداخت مبلی روی را خودش نزد، حرفی دیگر آرسام

 در جانش از ای تکه مثل را او دخترکوچک اما نداشت رو به رنگ ضعف شدت از که نگریست

 !میخوراند شیر او به لبخند با و بود گرفته آغوش
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.***** ************************************************** 

 او از تشکر با دوربین پشت مرد و زد او به آمیزی تشویق لبخند چشم گوشه از نگاهی با مانی

 .بدهد بعدی نفر را نوبت و شود بلند که خواست

 !میکشید نفس دوباره درونش در که بود آهویی گیج هنوز اما آهو

 ایشپ زیر(لیز)سر زمین حتی دیگر رفت، خروجی سمت به آهسته آهسته و شد بلند صندلی روی از

 در داشت آرزو روزگاری که دوربینی یا و اتاق تاریک فضای یا... نمیکرد جلب را اش توجه هم

 !بگوید دیالوگی و شود خیره لنزش

 !میخواست را او هم خودش قضا از و داشت آرزو را خودش تنها و تنها حاال او

 بیرون سالن از آنها همه به توجه بی او اما آورند هجوم سمتش به جمعیت امد بیرون که اتاق از

 هک کشیده فلک به سر درختان نشست، دید چشمش که صندلی تک روی آزاد فضای در و رفت

 همه این نمیدانست که لطیفی هوای و بودند کرده علم قد سرش باالی بودند داده هم به شانه

 .داشت نگه سینه در را اند آورده کجا از روز از ساعت این در را لطافت

 .کرد همراهیش هم او و لرزید تازه هوای استشمام با درونش آهوی

 !درخشان و گشاده لبخندی زد، لبخند درختان تنیده هم در شاخساران به و برد باال را سرش

 ... شده گرم که کرد احساس او و میلغزید صورتش روی برگها و شاخ میان از خورشید طالیی انوار

 !میخندید حاال او و معصومیتش یخ میشد ذوب

 ... بود آمده خانه شیرینی با دیشب آرسام... بود آمده بهوش دیشب ارشیا

 !بود آورده در سیما و صدا از سر دوباره اوهم و میشد آزاد آترین

 !بود بیرونی لبخند و درونی لرزش این انگیزتر دل همه از و... بود خوشایند اما نبود مهم آخری

 ...  میکرد بودن احساس داشت دوباره
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 !جدید سال به... بود مانده عید به روز 5

 !بود گذاشته سر پشت را سال یک او و

 !بود شده آغاز پدرش مرگ با ابتدایش که سالی

 !بود متنفر او از که مردی با ناخواسته ازدواجی بعد و

 لخیت حقیقت و شده نفرین شب آن بعد بودو کرده پیدا ادامه ترس و تنهایی در زندگی با که سالی

 !بود ایستاده جلویش عریان که

 !سرما!  کابوس... ترس!  درد ماه 4...  زجر ماه 4بعد و بود اتفاق بدترین که اش احمقانه فرار

 ساخته دیگری آهوی او از رفته رفته و بود کرده منجمد درون از را او که سرمایی و ترس و کابوس

 !بود

 نای زیر رفته، خواب به طبیعت با همگام..  میشد متولد دوباره او جدید سال به مانده روز 5 حاال و

 و الیدب می و میشد سبز...  میزد شکوفه نو از و..  میشد زنده..  میشد ذوب خورشید مالیم و گرم نور

 !میشد بارور

 !میشد آهو دوباره او

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

.******************** 

 نره یادت: گفت و داد دستش به را گیسو داروی آرسام

 .کنم تشکر ازتون نشد فرصت: گفت و گرفت را قرص لفاف خجالت با گیسو

 ..  نزن حرفشم-

 اومد می سرم به چی نبودین شما اگر نمیدونم..  نگین اینطوری نه-

 بخور داروتو و بشین: گفت و کشید بیرون را آشپزخانه صندلی آرسام

 .میکرد بازی هایش بازی اسباب با هال ر د که گشت صدف ودنبال کشید گردن هم خودش و

 . نشست گیسو به رو و میز پشت برگشت شد راحت که خیالش
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 .دوخت چشم او دست حرکات به حرف بی آرسام و میکرد بازی قرص لفاف با داشت هنوز گیسو

 ندمگ پوستی ، تیره ای قهوه چشمان نداشت، ای کننده خیره زیبایی ، بود ای ساده دختر گیسو

 آمد می بهم و بود ساده و معمولی صورتش اجزای تمام ، گون

 می بر خود به را او همدردی حد این تا که است چهره این در چیزی چه نمیدانست آرسام اما

 . انگیزد

 هیک بود کرده که کشفی از و کرد پیدا دخترک چشمان در را پنهانی غم رد کرد دقت که بیشتر

 !خورد

 بزنی؟ حرف میخواد دلت: گفت و کشید جلو را خودش

 وحشت واضح خیلی آرسام و ، شد خیره آرسام روشن نگاه به و کرد بلند سر هراسیمه گیسو

 . دید نگاهش در را غم به آمیخته

 ...صدف-

 ..  میکنه بازی داره صدف: گفت محکم آرسام

 بگیم؟ چی پس خب-

 عکس از خوب خیلی را این..  بشود دختر ان های غم شده بندی مرز محدوده وارد که بود زود هنوز

 دکتر مشکلت برای: داد تغییر دیگری سمت به را بحث رموضوع ناچا به پس فهمید العملش

 رفتی؟

  نه: گفت و کشید بیرون لفاف از را قرص و کشید راحتی نفس گیسو

 ! جدیه ات معده زخم... ی بد آزمایش فرصت اولین در باید: گفت کردو اخمی فکر غرق آرسام

 چشم: خندید تلخ و گذاشت دهانش در را قرص گیسو

 آزمایش سری یک همونجا ، بیایی هام با بیمارستان میرم دارم شو حاضر عصر امروز همین-

 .بیماریت ایه مرحله چه تو ببینیم باید میگیرم ازت خودم

 مزاحمتونم: گفت محزون و گزید را لبش گیسو
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 هاحرف این از دیگه: گفت میشد بلند که همانطور آرسام و شد بلند هال از صدف اوردن در ادا صدای

 ! نزن

 ها؟ میکنه؟ کار چی داره بابا دختر: گفت و رفت هال به بعد و

 ردخت و پدر بازی منظره به و کرد کج را سرش خندید، هم گیسو شد بلند که صدف خنده صدای

 دوخت چشم

 پدری یاد به او و ریخت بیرون چپش چشم از برمیخواست روحش های زخم از که سمج اشکی

 !را حیثیتش حتی بود گرفته او از داشت چه هر که ناپدری و نداشت هیچوقت که افتاد

 خندیدند هم با دو هر و زد جیغ خوشی از صدف و داد قلقلک را صدف آرسام

 ..  یکردم درد که بود قلبش بیشتر ان از اما کشید تیر اش معده...  گریست آَشپزخانه در اما گیسو

 ش دختر درد نفهمید وقت هیچ که مادری و ناپدریش های خنده و بود افتاده خودش های جیغ یاد

 !چیست از

 ”عمر یک از بعد:سیزدهم فصل”

 . شوند ارشیا احوال جویای تا آمدند بیمارستان به خواهرش و مانی همراه به آهو بعد ساعت دو

 سی یآ شیشه پشت اندو از فاصله کمی با آهو و بود ایستاده بیمارستان سالن در مونا همراه مانی

 .بود شده خیره ارشیا به یو

 به دیگر ساعت چند تا و بود امده بهوش که اش جوانی بودو کرده رحم پاکش قلب به حتما خدا

 . میشد منتقل بخش

 شیشه به آسودگی با را آمد می بیرون اش سینه از هم سر پشت یکی که راحتی های نفس آهو

 ! میخندید میشد ایجاد شیشه روی که بخاری به و میکرد فوت

 !چیز همه..  صداها... هوا.. آدمها..  دنیا..  بود شده دار رنگ برایش چیز همه

 .میشد بیدار خواب از او همراه زندگی

 خدا:  نوشت انگشت سر با گرفته بخار شیشه روی

 شکرت: کرد تمام را اش جمله لب زیر بعد و
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 .شد راحت خیالت: گفت و آمد کنارش مانی

  داد تکان سری آهو

 ...  مالقاتش میاییم هم با فردا..  بریم بیا پس خب-

 !نداشت هم دیگری چاره گویا اما نمیخواست دلش

 تخت روی غریب عجیب های دستگاه دم و ها سیم ان بدون حاال که ارشیایی به دوباره و برگشت

 .. شد خیره بود کشیده دراز

 مهربان او برای که ای بسته چشمان و بود آورده در صورتش روز چند این طی که ریشی ته به

 . بود عالم چشمان ترین

 ! نگریست خواهرش و مانی به و برداشت تخت از نگاه زحمت به بعد و

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

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

 همراه سوال دنیایی با نشست بیمارستان محوطه صندلی روی آهو کنار مونا وقتی بعد دقیقه چند

 کند؟ شروعشان چطور و کجا از نمیدانست که بود

 دل و دکرد نگاهی زیرچشمی بود نشسته ن بیمارستا محوطه صندلی روی کنارش که دخترکی به

 .نشود اضافه جمعشان به فعال مانی که میکرد دل

 در عمیقا و بود گرفته یش دستها درمیان را سرش بود کرده اش معرفی آهو ، مانی که دخترکی

 . بود فکر

 خود رد شدیدی میل ، کند باز برگردد مانی اینکه از قبل شده طور هر را صحبت سر میخواست مونا

 برادرش زندگی نگران چون شاید ، آورد در غریب و عجیب آشنایی این از سر که میکرد احساس

 ! دهش پیدایش ازکجا و کیست نبود معلوم که دختری این مورد در اش نشده ارضا کنجکاوی و بود

 !بود نکرده کار هیچ هنوز و میگذشت داشت وقت

 دختر یک با قراره گفت مانی دیشب:گفت و شد متمایل آهو سمت به ای نقشه هیچ بی پس

 بشم آَشنا استثنایی
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 .کرد نگاهش سوالی و کرد بلند را سرش آهو

 که یدختر اون فکرنمیکردم اصال بخوای رو حقیقتش: داد ادامه دوستانه لبخندی با غرض بی مونا

 !باشه شکلی این میزنه حرف ازش مانی

 ممیکرد فکر اینکه منظورم! نکن برداشت بد رو منظورم نه نه: گفت سریع مونا و کرد اخمی آهو

 که دختری با رو من میخواد که بود این اش جمله از تصورم یعنی.. باشی حرفها این از بزرگتر

 !کنه آشنا شده عالقمند بهش

  کردین اشتباه خب: داد پاسخ و کرد تر عمیق را اخمش آهو

 .کرد صاف را لبش روی کوله و کج لبخند فقط و نزد حرفی مونا

 نه؟ نمیاد یادتون رو من: گفت میکرد فوت را نفسش حالیکه در وآهو

 دیدیم؟ قبال رو دیگه ماهم: گفت و کرد ظریفی اخم مونا

 اومد یادشون دیدن تا رو من راد آقای: گفت و برگشت مونا سمت به بیشتر آهو

 من: گفت و کرد راحت را کارش آهو که بود دوخته چشم آهو به سوال سراسر و گیج همچنان مونا

 بودم کاراتون از یکی سوژه قبال

 . دمان باز کاره نیمه دهانش و شد پشیمان راه نیمه در اما بگوید چیزی کرد باز دهان متحیر مونا

  ننباشی نگران نیست چیزی هیچ برادرتون و من بین: داد ادامه و داد لبخندی به را اخمش جای آهو

 چشمانش و لحن در همیشه که خوشی با و آمد بسیکویت و چای سینی یک با مانی موقع همان

 حال ناال بسکوییت چایی این از بیشتر هیچی که کنین میل محترم خانومهای: گفت میجوشید

 . نمیده

 . کرد تشکر و گرفت مانی دست از را مصرف بار یک لیوان قدردانی با آهو اما نکرد حرکتی مونا

 آیا؟ خوابی بنده مکرمه خواهر هی-

 نسوزی؟: گفت مانی که کرد نزدیک دهان به و برداشت لیوانی و امد خودش به مونا

 عاشقیاااا:  خندید مانی و کرد دور را اش چای ارادی غیر مونا و
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************************************ 

 !خانه ، بود خانه به برگشت راه در

 !دار گریه هم و بود آور خنده برایش واژه این هم

 !خانه ، میکرد فکر کلمه این به داشت ماه چند از بعد

 ! کند بار دیواری چهار آن بر میتوانست را خانه روح اما نبود خودش خانه آرسام خانه که هرچند

 باشد؟ داشته آرامش و امنیت احساس ان در ادمی که جایی کجاست؟جز خانه مگر

 جا ان در او ، داشت آرسام دیواری چهار در را اینها از بیشتر خیلی و حسها این اهو حاال و

 تازه حاال را ارزشش که عزتی و نبود صاحبش که اتاقی به ورود برای ای اجازه ، داشت شخصیت

 !فهمید می

 طرف کدوم: پرسید مانی

 تاس سنگیه نما اون:  گفت و کرد اشاره آرسام مجلل و شیک آپارتمان به و چپ:گفت سریع آهو و

! 

 دختر داری پولداری های فامیل چه: گفت و کشید سوتی ساختمان دیدن با مانی

 !مـــــــانی؟: گفت آمیز اعتراض و اهسته مونا و

 نم شاد روحیه و من اصال! میکنه رودعوا آدم هی مادربزرگها این عین میبنی: گفت و خندید مانی

 !نمیکنه درک رو

 همین قدر..  نمیزدی رو حرف این هیچوقت بودی من جای اگر: داد جواب کرد شیرینی تبسم آهو

 بدون هم رو کردنها دعوا

  دارن جان ما چشم تخم رو خانم مونا..  میدونیم که رو قدرشون:  کرد توقف ساختمان جلوی مانی

  کرد ارزیابی را خواهرش چاپلوسانه لبخندی با

 خونه تو بیارم در ت از پدری یک: گفت لب زیر مونا

 گفت؟ چی دیدی...  دیدی: گفت و زد خوشی از ای قهقه مانی و
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 . شد پیاده و کرد تشکری محجوبانه و آهسته میکرد باز را در که درحینی آهو

 و ایستاد خانه جلوی آنها رفتن تا آهو و گرفت عقب دنده و کرد خداحافظی زد که بوقی تک با مانی

 .فشرد را در زنگ و کشید راحتی نفس بعد

 کیه؟:پرسید که بود گیسو صدای

 منتظرشی که همونی: داد جواب خوشی با آهو و

 دنمو می برایش عمر یک اندازه که سال یک از بعد زنان لبخند آهو و شد باز چلیکی صدای با در

 !شد خانه وارد

 چیزهای خیلی هم و آرامش هم برایش داشت امینت هم اما نبود او به متعلق که ای خانه همان

 !دیگر

 ’’مالقات اولین:چهاردهم فصل ‘’

 ! رومینا اشکهای و صلوات آهنگ خوش صدای و اسپند بوی

 !بردارد چشم ان از هم لحظه یک نبود حاضر آترین که زیبایی تابلوی بود شده همه و همه

 . بود ایستاده اش خانه در جلوی

 ! داشت جلدی دو رمان یک اندازه به داستانی که واحدی4 خانه همان

 از یقیین با بعد و تردید با ابتدا آترین و انداخت آغوشش در را خودش دوری از تاب بی رومینا

 ...  فشرد آغوش در سخت را رومینا چیز همه بودن حقیقی

 !اش خانواده...  بود آذر دست که صدفی و آرسام و آذر لبخند و رومینا گریه صدای

 !بود فهمیده را قدرشان حاال که نعمتی

 خواند خود سمت به را آذر دیگرش دست با و کرد نوازش را رومینا کمر دست یک با

 آورده در سر اش حنجره از یکهو چطور نمیدانست هم خودش که هقی هق با نداشت انتظار که آذر

 . دوید آترین سمت به

 .خندید بزرگترش برادر نگاه در خیره آترین و
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 ...  جویانه آشتی و گرم نگاهی با برادر دو

 ! میزدند حرف هم با آورد می در سر ان از مرد یک تنها که نگاهی با

 ! میزند حرف بود کرده خوش جا هایشان لبخند طرح در که آرامشی و بود رفته که هایی سختی از

 رد غصه و غم رنگ و بپاشد هم از دیگر بار خانواده این نگذراند تا بود شان عهده بر که حمایتی از

 !کند علم قد چشمهایشان

 !بخواند برادرش نگاه از توانست نمی آترین که بود هم دیگری چیز حرفها این همه میان اما

 خبر فعال نبود هم قرار و نداشت خبر ان از او شاید که خوشی خبر!  اینها همه از فراتر خوشحالی

 !شود دار

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

 جلوتر قبر چند به را نگاهش و شد رد هم موازی و سرد های سنگ روی از کوتاه هایی قدم با آهو

 .بود کرده خوش جا صورتی شمعدانی گلدان یک کنارش که ساده و سپید دوخت،سنگی

 سنگ آن زیر حاال که بود سعیدی نفس...  آورد می کم نفس میکرد احساس هم فاصله همین از

 ! بود خوابیده شمعدانی گلدان کنار سپید

 !نفس بی

 ! بود اش هستی همه که پاکی نفس و خودش بریده بریده های نفس بی

 !دخترش بی

 خطی ، بخواند را مزار روی تحریری خط میتوانست هم فاصله همان از ، بود مانده دیگر قدم دو

 !نبود دلچسب خط زیبایی اما "ریاحی سعید " بود نوشته درشت که زیبا و کشیده

 باشد؟ که میشد مگر آخر

 !نداشت معنایی زیباییش او برای بود می که هم عالم خط زیباترین

 و ابدی خوابی! بود خوابیده نفس بی شکسته خط و سپید سنگ آن زیر داشت که زیبایی چیز تنها

 !سعید از بعد نداشتند معنایی ها زیبایی دیگر ، خاموش
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 ماا میلرزید اشک از نگاهش ، ایستاد سنگ مقابل درست و برداشت بقیه از تر کوتاه را قدم دو

 ! میکرد احساس خودش با مقابله برای شدید میلی

 چرا؟ نمیدانست ، بگرید نمیخواست

...  بود دیده را او پیش ماه 4 که بود ایستاده پدری روی به رو ، میکشید خجالت چون شاید

 . بود دیده را پیشش سال 71 که همانطور

 اکپ سرانگشت با را بود نشسته عید و سین حروف الی که خاکی و نشست سنگ روی آرامی به

 سوزن را چشمش درون که بود اشکی بیشتر آن از و سوزاند می را هایش گونه روی سرما ، کرد

 .راند می عقب به را آن لجاجت با هنوز او و میکرد سوزن

 فرو قطره اولین و شکست هم در مقاومتش اما افتاد شمعدانی خشکیده گلدان روی که نگاهش

 . افتاد

 لد بیگانه محیطی در آلود هراس که کودکی مثل درست...  مقطع...  کوتاه...  بلند نه اما گریست

 ... مامنی میخواهد، آشنایی و میزند

 ... میگریست وسرد خشک و میکرد هق هق...  میزد دل هم او حاال

 یانم اصطحکاک از که روحش مثل درست میکرد خش خش مشتش میان بود خریده که گلی دسته

 !میکرد خش خش داشت برتن که هایی زخم و شرم

 ... بابا برگشتم من: گفت لب زیر و گذاشت پدرش مزار روی را سرش

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

 روبپرسه حالت میخواد نگاره-

 شناآ دوستت این با چطوری بپرسم ازت بعدا بنداز یادم: گفت و گرفت رومینا از را گوشی آترین

 شدی

 بعد تا خماریش تو بمون فعال: داد جواب و انداخت باال ابرویی رومینا

 . تبرگش میهمانانش جمع به بعد و
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 نآ فرد عزیزترین صدالبته و آذر و آرسام ، رامین و رومینا مادر و پدر جور، جمع و بود کم جمعشان

 !کوچک صدف جمع

 مامان :گفت و گذاشت آشپزخانه به پا رومینا که بود ریختن چای مشغول آشپزخانه در خانم فخری

 . شدی خسته...  دیگه بشین برو خدا رو تو

 ...  بوده کجا خسته مادر نه: گفت و داد دخترش دست به را سینی خانم فخری

 .آدها می در بابا صدای االن دیگه برو بیا..  بودی آشپزخونه تو همش اومدی وقتی از دیگه چرا-

 سرپ..  میشه خون دلم میبینم که رو آترین...  هال تو برم ندارم دلشو: گفت و زد لبخندی فخری

 . وقته چند همین به شده استخون و پوست بیچاره

 . کرده کم کیلویی 4-3 کم کم..  براش بمیرم آره: گفت و زد لبخند محزون رومینا

 صاحبخونه؟: گفت و کشید سرکی لحظه همان رامین

 جانم؟: برگشت گشاده رویی با رومینا

 ندارین؟ مام شام-

 .انداخت خنده به را رومینا که گفت اعتراض نشانه به رامینی و گزید را لبش خانم فخری

 ... کردن عادت پسرت شازده این حرفهای به همه دیگه مامان کن ولش: رومینا

 . بذاری جیگر رو دندون شما که شرطی به داریم هم شام: گفت برادرش به رو را حرفش ادامه و

 عمره یک که ما: داد جواب رفت می بیرون که همانطور و گرفت رومینا از را چای سینی رامین

 ! روش هم ساعت چند این گذاشیتم جیگر سر دندون

 اشحرف میزنه مشکوک ؟ شده چش این: گفت ظن سو با و برگشت رومینا ، رفت بیرون که رامین

 ! ها

 بچه این کارهای از نمیارم در سر که من واال دونم چمی: گفت و کرد کج را گردنش خانم فخری

 میخواد زن نکنه: گفت خنده با و برداشت میز روی از را شیرینی جعبه رومینا

 .بشنوه دهنت از خدا: کفت کنان خنده خانم فخری
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 بیرون آشپزخانه از رومینا زد، هم به را دختر و مادر داغ بحث شد بلند هال از که ای همهمه صدای

 میکرد خداحافظی جمع با داشت که دید سر به شالگردن کاله را آرسام و آمد

 آرسام؟ آقا کجا اِ : گفت معترض و آمد جلو

  دیگه خونه برم تون اجازه با: گفت میگرفت آترین از را صدف که حینی در آرسام

 .میذارم شام دارم بمونین برین، میخوایین کجا 6 ساعت ، نشده هم شب سر هنوز-

 نجاای همیشه که ما:داد جواب و کرد فیکس را صدف کالفه آرسام و میرفت باال کولش سر از صدف

 . برسم بهش باید که دارم قراری یک راستش ولی..  داداش زن مزاحمیم

 موندی می میخواست دلم: گفت و گذاشت برادرش شانه به دستی آترین

 میکنم فکر روزت اون پیشنهاد روی دارم: داد جواب و کرد اش حواله ای قدرشناسانه نگاه آرسام

 و االب طبقه بیام اینکه: گفت آرسام که کشید هم در نشدن متوجه نشانه به را ابروهایش آترین

 .... هم دور همه

 داداش؟ میگی راستی وای: گفت و کوبید بهم را دستانش خوشحالی از آذر

 .داد تکان رضایت از سری هم آترین و خندید آرسام

 .میکنم تا 4 تا دو دوتا دارم فعال.. بخواد چی خدا تا: آرسام

 هم ما...  ندارین اضافه واحد دیگه میگم: گفت و انداخت جمع وسط را خودش لحظه همان رامین

 ها بازیم

  خندیدند هم با همه جمع

 26 همه اندازه به که بود دوخته چشم جانی عمق از های خند به و بود ایستاده ای گوشه رومینا

 !داشت ارزش برایش عمرش سال

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

 .بکند دل سعید قبر از نمیخواست هم هنوز او اما بود کرده خشک و کرخت را بدنش هوا سرمای

 ... بود شده خیره سپید سنگ به و بود زده چماتمه همانطور

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

161 

 

 پنهان نظر از را ترکیب خوش حروف و بود پوشانده را سنگ روی حاال شده پر پر گلش دسته

 ودندب شده پر پدرش مزار کنار در که دیگری قبرهای به و کرد بلند را سرش و کشید آهی ، میکرد

 2 که کودکی تر آنطرف و بود کرده فوت سالگی 42 در که بود زنی پدرش همسایه ، کرد نگاه

 ! تقارنی چه کرد فکر خودش با ، سالگی

 ! 42 و 2

 .... اما بودند مشترک داشتن 2 در دو هر

 به دوباره ، شد قضیه خیال بی همین برای و نداشت را ذهنش فسلفی جمله ادامه پرکردن حوصله

 به را داشت ذهن در را پدرش چهره خطوط از که مبهمی رد کرد سعی و دوخت چشم سعید مزار

 داشتی؟ دوستش: گفت سرش پشت از زنانه صدایی که بود بازسازی مشغول سخت...  آورد یاد

 یرهخ بود ایستاده فرمی خوش مشکی پالتو در سرش پشت که ای کشیده جوان زن به و برگشت

 .نداد جوابی و شد

 !داشت خود با را اشنایی از گرمایی اما بود غریبه میداد، ازارش که داشت نافذی و خیره نگاه زن

 دستی و زد زانو قبر کنار آمد، جلو قدم چند و خورد تکانی زن که بود شده قفل هم در دو هر نگاه

 .کرد آشکار را فوت تاریخ و کشید شده پرپر گلهای روی

 ! بود شده برانگیخته شدت به کنجکاویش نداشت؛ معنایی هیچ آهو برای کشید که آهی

 میشناسینش؟-

 نچشما به و برداشت قبر سنگ روی از تاخیر با را نگاهش زن میپرسید؛ را سوال این که بود آهو

 فروزان روشن دوگوی آن به تنها و تنها طوالنی تقریبا مدت برای دوخت، آهو اشک خیس و روشن

  زمانی یک: گفت لهجه با بعد و نگریست

 ودترز غریبه زن میخواست دلش باشد شده گیج اینکه از بیشتر اما ، بود شده قبل از تر گیج آهو

 .بگذارد تنها پدرش با را او و برود

 اینکه مثل: گفت و آمد بیرون سرخ گلبرگهای زیر از سعید نام و کشید گلها روی دستی اینبار زن

  اومدم دیر خیلی

 !داشتم دوستش همیشه: گفت و کرد بلند سر زن که بود دوخته چشم زن به فقط هم هنوز آهو
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 همسر نه اما: داد را ذهنش سواالت همه جواب او از قبل رزا اما بگوید چیزی که بازکرد دهان آهو

 !اش بچه برای خوبی مادر ونه بودم براش خوبی

 

 اهسته اهسته: پانزدهم فصل

 هدقیق ده و ، باشد آماده که گفت گیسو به و گرفت تماس اش خانه با آرسام که بود 32و 6ساعت

  آرسام بلند شاسی ماشین در گیسو بعد

 .بود گرفته آغوشش در را صدف و نشسته

 اول اونجا ، بیمارستان میریم:  داد توضیح را شان برنامه میکرد رانندگی که همانطور آرسام

  میکنم ات آندوسکپی خودم هم بعدش میدی آزمایش

 . میشه راحت خیالمون اینطوری اما نیست مهمی چیز که ایشاال ، چیه مشکلت ببینیم تا

 ودب برده کار به آرسام که جمعی فعل معنای اندیشید خود با و کشید جلو را اش روسری گیسو

 چیست؟

 ندای کردن خاموش درگیر هنوز او و بود دوخته اش روسری به را اش کودکانه نگاه صدف

  قد میخواستند میان آن که بود ای دخترانه احساسات

 !کنند علم

 .رسیدیم: داد نشان را باالتر دست با آرسام و شدند خیابانی وارد

 زحمت باعث-

 !چیه حرفها این-

 همزمان ، دش بیمارستان پارکینگ وارد آرسام و کشید پائین را زنجیر آشنا ماشین دیدن با نگهبان

  کارش چی رو صدف: گفت میشد پیدا که

 کنیم؟

 بالق..  پرستاری به میدمش: کرد باز دخترش کشیدن آغوش در برای را دستانش و آمد جلو آرسام

 ! اومده پیش هم
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******************************************* 

 از ارغف و میکشید ربطی بی و هم در خطوط باطله کاغذی روی و بود نشسته پیشخوان پشت مینو

  صدای که ، میکرد فکر خودش به دنیا هیاهوی

 کریمی؟ خانم خوبه حالتون شما: شنید سرش باالی را بخش مترون

 ... بله: داد جواب دستپاچه و شد سیخ جایش سر مینو

 عهده بر را پرستاری ریاست عنوان به میشد یکسالی که بود بخش مترون ، دوست وطن ایران

  از و بود ومهربانی جوان نسبتا ،دختر بود گرفته

 ودشخ هیچوقت اما میشد محسوب باالتر مقام اینکه با ، آمد می راه ها بچه با بیشتر قبلی مترون

  میکرد احساس همیشه مینو و نمیگرفت را

 !است نهفته عمیقی غم مالیم تبسم آن پشت

 من پاویون برو ای خسته اگر: گفت میکرد مرتب را ها پرونده که همانطور و آمد کنارش ، ایران

 .ها وایستم جات میتونم

 . شدند بخش وارد گیسو و آرسام لحظه همان ، گفت ای نه زده خجالت مینو

 .طرفها این از دکتر سالم-

 ودب مدتها که سرخوشی با آرسام کرد، جلب خود به را گیسو توجه مالیمش لحن با که بود ایران

  ، بودند ندیده را ان بیمارستان عوامل از کدام هیچ

 یک میشه ؟ رحیمی خانم:  کرد مینو به رو ادامه در و کرد پرسی واحوال سالم مینو و ایران با

 بهتون؟ بدم زحمتی

 بفرمائید؟ ، دکتر حتما:  پرسید مردد مینو

 میشناسین؟ که رو ما خانم صدف-

 دیدی؟ قبال رو دکتر ماه دختر: گفت و نگریست مینو به زنان لبخند ایران

 .دکتر کنه حفظش براتون خدا... متاسفانه نه: داد جواب معذب مینو
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 ست؟ه امکانش باشین؟ مواظبش ساعتی دو یکی بشه اگر که کنم خواهش میخواستم...  ممنونم-

 ماست اینکه محض به: گفت و بوسید را دخترک تپل گردو دستان و شد خم پیشخان روی از ایران

 . کردم اماده رو چیز همه گرفتین

 ردخت به نگاهی ابتدا مینو ، شد مینو جواب منتظر و کرد اش حواله ای قدرشناسانه نگاه آرسام

  بود شده وارد بخش مرموز دکتر هراه که جوانی

: داد پاسخ نهایت در و بود شده معرفی خوددکتر دختر که رنگی چشم زیبای دختر به بعد و انداخت

 ...  حتما

 . سپرد مینو دست به را صدف ، خندید رضایت با آرسام

 داری؟ رو عالئم این که وقته چند: گفت گیسو به رو و امد بیرون استیشن از ایران

 ... میشه ماهی دو یکی:  انداخت آرسام به مرددی نگاه ابتدا و کرد خیس را لبهایش گیسو

 داخ به توکل: گفت و کرد اشاره سالن انتهای به ایران بعد و کردند بدل و رد نگاهی آرسام و ایران

 عزیزم بیا من با فعال.. 

 قامت روی سرش پشت نکاهش اما افتاد، راه سرش پشت نامطئن و کوتاه های قدم با گیسو

 ... بود آرسام بلند و کشیده

 !میزد لبخند رفتنش و او به بود شده قالب سینه روی که دستانی با اما آرسام

.****** ************************************************** 

 دکتری؟ فامیل-

 .اشناهاشونم از: گفت و کشید پائین را آستینش گیسو

 اونجا دکتر: گفت و کرد اشاره کناری اتاق به بعد و بپوشد را مانتویش تا کرد کمکش ایران

 .منتظرتن

 . شد بود کرده اشاره ایران که اتاقی وارد و کرد تشکری

 کش دراز اینجا: گفت و کرد اشاره تختی به دیدنش با آرسام
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 رسید که تخت به گذراند، نظر از را روشن ساد اتاق هم حال درهمان و امد جلو اهسته گیسو

  دفعه: شد نزدیکش دستگاهی با که دید را آرسام

 .سخته یکم معموال اول

 بکشم؟ دراز جا همین:  گیسو

 !پهلو به... اره-

 

 این کاش میکرد ارزو دل در ، بود معذب کند اش اندوسکپی میخواست آرسام خود اینکه از کمی

  اینکه مثل اما میداد انجام را ایران خود هم را کار

 .نبود ارزویش شدن براورده امکان

)  شمیچ این طریق از ما بیفته، نیست قرار خاصی اتفاق هیچ..  نترس فقط! لطفا کن باز رو دهنت-

  دراز لوله سر که ای برجسته سطح به

 اشه؟ب.. نکن وارد استرس خودت به پس ، خبره چه ات معده تو ببنیم( بود کرده اشاره بود دستگاه

 چشم: گفت لب زیر و گذاشت هم روی را چشمهایش

 که یچشم از کرد، نگاهش خیره کمی زد لب به محزونی لبخند دخترک مظلومیت تاثیر تحت آرسام

  چشم اینجور بود، لرزیده بوددلش شنیده

 !ودخترانه مظلومانه اینطور بود، نشنیده نازی ن زبا از وقت هیچ را شنیدن

 هم خودش که بود چیزی ، بود شده جمع رویش روبه دختر در چطور آالیشی بی و سادگی اینهمه

 .نمیدانست

 کن باز رو دهانت خب-

 .هراسان چشمهای با اما بود کرده اطاعت هم گیسو ، بود گفته افکار از فرار رابرای جمله این

  سپس و کرد حس بی کمی را حلقش ته لیدوکائین باژل ابتدا
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 فرو درهم دخترک صورت های ماهیچه داشت را انتظارش که همانطور کرد دهانش وارد که را لوله

  برای بود عادی برایش تهوع حالت دیدن ، رفت

 مومت تقریبا..  خوب دختر آفرین ، نمیشه هیچی ، نکن فکر بهش: گفت و داد ادامه کارش به همین

 .... مونده دیگه یکم... شد

  هم در مدام مارپیچ لوله ان تاثیر تحت اش معده هجم و رفت می تر پائین لوله

 .میکرد شدن رو و زیر و خوردن تکان تقالی و میپچید

 ! نمیشد حالیش چیزها این او نفهم زبان معده اما داشت دادن آرامش در سعی همچنان آرسام

  در نهفته بخش گرما حس این از و نمیشناخت را آرسام مخملین لحن او معده

 !آورد نمی در سر مقابلش مرد نگاه

 ! شدن متالطم برای بود کرده انتخاب را موقعی بد واقعا اش معده

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

  شیره کلی اینکه از بعد البته بودند، برگشتن راه در ، نبود تعریفی اصال حالش

  اش معده چون و بود زده عق سرهم پشت الکی و بود آورده باال را اش معده

  دست لرزش و سرگیجه و پهلو ناحیه در ای دهنده آزار درد جز چیزی بود خالی

 !بود نمانده برایش پا و

  سری با او و میکرد رانندگی آرسام و بود خوابیده پشت صندلی روی صدف

 هنگ دهانش جلوی را دستش بودو دوخته چشم روشن نیمه های خیابان به شیشه به داده تکیه

 . بود داشته

 چطوری؟: پرسید اهسته و کشید عمیقی نفس آرسام

 خوبم: نالید رمق بی گیسو

 داری؟ تهوع هم هنوز-

 .یکم-
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 ...  بخوری میدم تهوع ضد قرص یک خونه بریم-

 .کردم اذیتتون خیلی امروز خدا رو تو ببخشید...  نیست الزم-

  دختر که زدی حرفها این از باز: شد اش خانه کوچه وارد و زد راهنما آرسام

 ..خوب

  این با اش معده حاال کرد احساس گیسو و بود تر مالیم هم عصر از لحنش

 . است گرفته آرام باالخره که گرفته انس لحن

  به رو و کشید بیرون کتش جیب از را هایش کلید ، ایستاد که خانه جلوی

 .بیارم رو صدف و پارکینگ تو ببرم رو ماشین من تا ، خونه برو: گرفت گیسو

  شد که خانه وارد ، شد پیاده ماشین از و گرفت دستش از را کلید حالی بی با

  زل دیوار به و نشسته هال گوشه زده چمباتمه و بود خانه آهو تصورش خالف بر

 .بود زده

 . بدهد پاسخی نخواست یا نشنید یا آهو که کرد سالمی

  تسلی و آرامش مایه بود شده روز دو این که مبلی روی نزار و خسته گیسو

 بودی؟ رفته کجا عصر:  کشید دراز اش

 . بود ساکت هم باز آهو

  جلوی ابروم...  زدم گند امروز گمونم به: گفت وار زمزمه تقریبا و آهسته گیسو

 ...آهو رفت فاملیتون

 .بود کرده حفظ را سکوتش موضع همچنان آهو

  گیسو ، شد خانه وارد داشت اغوش در را صدف درحالیکه آرسام و شد باز در

 ...  باش راحت: گفت و شد مانعش آرسام که نشست مبل روی بالفاصله

 . رفت خوابش اتاق سمت به و انداخت بود فکر غرق که آهو به نگاهی نیم
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 ...  بود مشکوک آهو ، گذاشت هال به پا کرده عوض لباس بعد دقیقه چند

 !غمگین اما مشکوک

 !ضعیف و رمق بی اما باز کتاب یک مثل درست...  بود واضح گیسو

  چاشنی عالوه به آنها دوی هر از ای امیزه احتماال...  نمیدانست را خودش

 !شده له غروری با تنها، ، خسته:  مثل دیگری های

  جواب فردا: گفت و آورد گیسو برای تهوعی ضد قرص و رفت آشپزخانه به

 .داد نظر میشه بهتر بیاد که آزمایشات

  نکنم فکر: داد ادامه آرسام که داد فرو را قرص و کرد لبی زیر تشکر گیسو

  به اما نگرفتی رو جلوش که است معده زخم یک..  باشه حاد مشکلت خیلی

 ! نشده دیر براش هنوز من نظر

  واقعا اما کند تشکر پزشکش و ازناجی اینها از بیش میخواست دلش خیلی

 نداشت سراغ خود در کار این برای توانی

  اش گذاری شکر مراتب و کرد اکتفا پلکهایش کردن بسته و باز به همین برای

 !کرد حواله بعد به را

 .رفت اتاق به دست به گوشی آرسام و آمد در صدا به تلفن زنگ

 بار اولین برای رو مامانم امروز: گفت آهسته آهو که میکشید دراز داشت مبل روی دوباره گیسو

 !دیدم

 نگاه نوع از تبسم:شانزدهم فصل

 !آهو بانو باشی خودت تو نبینم-

 !نیستم خودم تو: گفت و فشرد را بود دستش در که گلی دسته آهو

 کجایی؟ بگی میشه پس.. نیستی که هم ما کنار بیرون این: گفت و خندید مانی
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 مانی همراه صبح و بود شده منتقل بخش به بعدظهر دیروز ، بودند امده ارشیا عیادت به هم با

 !بود آمده پیشش ماه 4 گذشته از آشنا آن مالقات

 ... نیستم دوری جای-

 ایا؟ بلدی رو برگشتن راه-

 اش حسودی هم شاید یا خورد، غبطه خوشش حال به و کرد کنارش پسر رخ نیم به نگاهی آهو

 بشه؟ چی که برگردم: گفت و شد

 ...هاااا رفته یادم من نکن فکر! بادبادکه کن، برآورده برات رو آرزوت که: گفت و کرد ای خنده مانی

 رزا اب اش کذایی مالقات ان از بعد بود توانسته که بود کسی تنها مانی گرفت، اش خنده باالخره

 !بیاورد او لب بر کوتاه چند هر را لبخند

 این رد عجیب و نمیگذشت هم هفته یک او با اشنایی از که جوانی مرد این داشت جالبی شخصیت

 ودب رسیده دوستانه چطوره حالت سالم به رسمی و ساده وعلیک سالم یک از شان رابطه روز چند

 !داشت آهو برای لبخند گاهی خود در که

 برگشتنت؟ آدرس یا میکنی فکر بادبادکه به داری-

 .هیچکدوم: گفت و داد تکان سر آهو

 چی؟ پس-

 !هسیتم غریبی موجودات ادمهاچه ما واقعا... رفتاراشون به! آدمها به...  دنیا به-

 منظورته؟ لحاظ چه از-

 ، پرسیمب خودمون از وقت هیچ شده اما بینیه پیش قابل غیر دنیا که شنیدیم و میگیم همیشه: آهو

 ما زا تقصیر که رفته ویادمون انداختیم دنیا گردن الکی رو گناه شاید که کنیم فکر شده چرا؟

 هامون؟ انتخاب و ما.. رفتارهامون و ما...  هستیم بینی پیش قابل غیر که ماییم!  ادمهاست

 رد اما باشیم نکرده فکر و باشیم نشسته تکمون تک مستقیم شاید:  گفت و کرد مکثی مانی

 ! ... تخیلی های داستان یا..  ببینی عامیانه های فولوکور تو میتونی رو تفکرت این ونشون
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 ممیخوایی خودمون آدمها ما: گفت و کرد نگاه بیمارستان محوطه خشکیده درختان به و ایستاد آهو

 باشیم؟ بد

 یمنمیدون هم خودمون میرسه انتخاب وقت که ای لحظه اون شاید:  اوایستاد از تبعیت به هم مانی

 ارهچ دیگه کردیم کار چی فهمیدیم و گذشت کار از کار که وقتی اما میکنیم انتخاب رو چی داریم

 رو تهش تا که مجبوری و کردی قبول که نقشی مثل!  نداریم هامون انتخاب به دادن تن جز ای

 !کنی بازی

 میشه؟ مگه! نمیفهمم رو حرفت: آهو

 ومادر پدر و زد مست کله با بارونی شب یک تو که مردی: گفت و کشید ریشش ته به دستی مانی

 ایپ قبلش ساعت یک وقتی اما ، باشه قاتل نمیخواست..  باشه بد نمیخواست گرفت زیر رو من

 هب بزنه بعد و بخوره که گرفت تصمیم و بود وایستاده زهرماری اون ونخوردن خوردن بین انتخاب

 اولش اول اون از ادمها ما از هیچکدوم! بود افتاده جا نقشش تو دیگه شبونه بارونی جاده دل

 انتخاب کی وقتی اما..  باشیم متجاوز..  باشیم دزد.. باشیم قاتل نمیخواییم..  باشیم بد نمیخواییم

 ها انتخاب این رو مون زندگی نقش! ها بعدی و ها بعدی و..  میاد پشتش بعدی.. بکنیم رو اشتباه

 جا توش هم حسابی و نقش اون بازیگر شدیم که میبینم و میاییم خودمون به یهو بعد و مینویسن

 !افتادیم

 هک بود کرده انتخاب آترین سیلی از بعد بود، کرده انتخاب یک قبل ماه 4 که افتاد خودش یاد آهو

 مانی قول به و!  دهد فشار را ساده دستگیره یک که بود کرده انتخاب اتوبان در بعد و ، نباشد

 ! بعدیش های انتخاب

 بود تادهایس اینجا االن که نبود خونش در بازیگری ارشیا نظر برعکس یا بود شانس خوش خیلی یا

 !!؟؟

 غاز فرستادی هم رو ما دستی دستی تو...  خودت تو نری گفتیم ما..  دختر بیرون بیا فکر از-

 !!ها بچرونیم

  دیدنش از میترسم: گفت و امد بیرون فکر از آهو

 !دیگه حاال:  کشید پوفی کالفه مانی

 !نیام من: گفت و دوخت بیمارستان در به را اش شوریده نگاه آهو
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 !خودتی تو حاالها حاال باشه تو به..  نمیشه اینجوری نخیر-

 داخل به را او خودش سر پشت و گرفت را آهو مانتوی گشاد آستین و کرد دراز دست بعد

 !آهو بشی روبرو خودت با که وقتشه: کشید بیمارستان

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

 قبل قهدقی چند بخش مهربان پرستار که مسکنی قرصهای و بود کشیده دراز بیمارستان تخت روی

 .بود نکرده کم دردش سر هجم از هم بود کرده تزریق برایش

 !برمیخواست روحش از باشد داشته جسمانی منشا انکه از بیشتر سردردش

 وهاند و میکرد خستگی احساس بود گریخته دستش از او و بود دیده را آهو که ی روز ان یادآوری با

 ! بربندد رخت زندگیش از ها زودی این به نبود قرار گویی که پایانی بی

 به را دلش دیگر که بود کرده متقاعد را خودش بود دیده او از که خیانتی و فرانک ماجرای از بعد

 او و بود آورده در زندگیش از سر سالی و سن کم دخترک باره یک به اما ندهد عادت کسی هوای

 !بود کرده هوایی را ودلش

 ... راحتی همین به

 !پا گریز نامش صفت هم و همنام درست و بود آهو دختر ان نام که بود اینجا امامشکل

 او بر نکرده استشاق باره هر که هواهایی و ها خواستن از ناکامی تلخ حس و بود مانده ارشیا و

 !میشد حرام

 یدناندیش برای مجالی بیمارستانی تخت ان روی و شرایط ان در که بود ان از تر سنگین افکارش

 !نمیداد مرخصی ای لحظه ذهنش هم طرفی از اما دهد او به

 !استحقاقی نه و استعالجی نه... نوعش هیچ از

 استوارمردانه قلب که ای کننده خرد و سنگین های اندیشه ان همه با میساخت و میسوخت باید

 !بود رفته نشانه را اش

 !فشرد بهم را چشمهایش و کوبید بالشت به محکم را سرش

 ! است عبث و بیهوده کاری افکارش با جنگیدن که میدانست خوب
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 ! خورده شکست دیگر بار که کند رامتقاعد خود که نداشت ای فایده

 فتنمیگ آهو به روز ان اگر بگوید خود به و کند فکر رفته دست از گذشته به که نداشت ای فایده

 !نمیرسید سرد تخت این و امروز به شاید و میشد چه ، کنند همکاری هم با نمیتوانند که

 ..!بود داده رخ انچه همه کردن فراموش برای تالش نداشت ای فایده

 ..!نداشت ای فایده

 نتمری صحنه سر خستگی از آهو که شبی آوردن یاد به و انها کردن دوره و بود ،گذشته ها گذشته

 !بود فایده بی بود برده خوابش

 به فقط روحش هیاهوی میان سکوت در ارشیا و مینگریست او به وقتی اش دخترانه خنده یادآوردن

 رس محجوب دخترک این و باشد او که میکرد دل دل روزی حسرت در و میکرد اکتفا مردانه لبخندی

 !باشند شده قفل هم در که دستهایی و طوالنی ای جاده و زیر به

 !نداشت ای فایده اینها از هیچکدام اما

 !بود که وجودی حقیقت از نه و بود گرفته نشات تخیالتش و افکار از تماما چون

 ...!  بود همینجا کارش اشکال شاید

 ...  بود قوی زیادی اش پردازی خیال قدرت

 .دوخت چشم بیمارستان محوطه به اتاق پنجره از و برگرداند را سرش و کشید آهی

 ... دوباره رویشی انتظار در جهان و بود سال پایان دمای دم

 !اندیشیدنش نوع و تفکرات به ، اش زندگی به خودش به ، بنگرد نو از هم او که بود آن وقت شاید

 !بود آهو نام به دختری برای نگرانی انهم ، میلنگید کار جای یک فقط

 .ندبود مادرش یا شبنم احتماال ، نداشت را برگشتن حوصله اما شنید را اتاق در شدن باز صدای

 رو وت حلوای کی پس: گفت شادی صدای که باشد تنها افکارش با میداد ترجیح بیشتر او ولی

 !ما؟ بخوریم

 ...  بود مانی راشناخت، صدا
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 که هدبد جوابی تا چرخاند را ،گردنش نشست لبش روی رمقی بی لبخند او با همصحبتی تصور از

 به هایش تصمیم و ها اندیشه ، افکار کلمات، همه رنگ خردلی و روشن چشم جفت یک دیدن با

 !پرید ذهنش از ه یکبار

 !بود رویش به رو باورنکردنی تصویر محو

 !بود ایستاده مانی کنار در چارچوب در که دخترکی محو

 !مون برنامه جدید مجری ، میکنم معرفی: گفت و کرد اشاره اهو به کنان خنده مانی

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

 به هک میکرد سنگین و سبک و میکوبید صورتش به اهسته را تلفن گوشی فکر در غرق آرسام

 !نه؟ یا بزند زنگ اترین

 کاری هانپن این ادامه نگفتن و بود کرده پنهانش اش خانه در بود روزی چند که حقیقتی گفتن بین

 !بود درگیر سخت ،

 را شب یک سختی همه این از پس که میداد حق برادرش به طرفی از کند، کار چه نمیدانست واقعا

 ! میکرد معذبش که بود داده اهو به قولی دیگر طرف از و بگذارد بالین به سر راحت خیال با

 !بود مانده معرفت و مردی جوان بین

 !بود درگیرش هم خودش که بود چیزی است تر قوی وزنه کدام اینکه

 ! اخالق یا برادری عشق وزنه

 دکتر؟ آقای-

 روی صاف امد، خودش به لمیده حالت ان از رویش به رو جوان دختر دیدن وبا کرد بلند را سرش

 جانم؟:گفت سریع و نشست مبل

 اینجا؟ بیارم کردم گرم رو غذاتون: گفت اهسته افتاده زیر به سری با و شد سرخ کمی گیسو

 !ماند خیره گیسو به فقط زده شک آرسام

 !آورد یاد به پیشش ماه 5 از ای کهنه چندان نه خاطره
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 !دبو کرده باز رابرایش در فقط نازی و بود امده خانه به بیمارستان از خسته که پایئزی شبی

 ! خالی و خشک نباشید خسته حتی نه و بود امدگویی خوش از خبری نه

 بود گوشش کنار که تلفنی گوشی با بعد و بود شده مجبور ارسام جواب در انهم که سالم یک فقط

 !بود گذاشته تنها قبل روز از مانده کرده یخ غذای یک با را آرسام و بود رفته خواب اتاق به

 غریبه، دختر یک حاال ولی

 !بود کرده گرم غذا برایش سال و سن کم غریبه بیمار دختر یک

 اله به برایش یا میخورد آشپزخانه در را غذایش که بود پرسیده بودو کرده صدایش دکتر آقای

 !!بیاورد

 !نبود نکردنش یا کردن وگرم غذا فقط قضیه جالبی و نکته

 !بود کرده ها تفاوت این محو چنین این را او که بود غذا سردی و گرمی یک در نهفته توجه

 تو میام: گفت زنان لبخند آمدو بیرون افکارش از ، کرد خطاب "دکتر آقای" را او دوباره وقتی

 !جان گیسو آشپزخانه

 زا تر پائین را سرش و فشرد بهم را دستهایش نامش آخر به شده اضافه جان از زده شرم گیسو

 !دخترانه پاک حس همه ان دیدن از شد تر عمیق لبخندش ولی ارسام ، انداخت قبل

 !بود ندیده نازی در هیچوقت که چیزی

 !بود دیده را چشم تقارن و ابرو خال و خط و زیبایی فقط او نازی در

 اه زنانگی از دنیایی و لطافت حیا، ، شرم توجه، عاطفه، بعالوه زنی ، میدید را زن یک او گیسو در

 !بود تاب بی عطشش از او که

 نانهز دستهای داد اجازه میل کمال با و شد آشپزخانه وارد گیسو سر پشت و برخاست جا از تامل با

 ها زنانگی ضیافت به را او و بکشد بشقاب در را معطر و گرم غذای بود اش خانه میهمان که ای

 !کند دعوت

 شکستن وجدان عذاب نه و داشت را آهو شدن پیدا خوش خبر گفتن دغدغه نه دیگر لحظه آن

 ! را قولش
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 !بود شده خودخواه شده که هم بار یک برای

 انچه به ها مغازه ویترین پشت از سال سالهای خواسته یک حسرت در که ای بچه پسر چونان

 آنهم دبو ایستاده حقیقی و زنده ، رویش به رو خواستنی آن حاال و بود نگریسته فقط میخواسته

 !!!دستانش میان بشقاب داخل غذای از هم و میخواست بر کالمش از هم که دلنشینی گرمای همراه

 اننش گاز کردن تمیز مشغول را خودش زنان لبخند و گذاشت میز روی جلویش را بشقاب گیسو

 .داد

 چطوره؟ حالت امروز: پرسید و کرد او از گرمی تشکر کند شروع اینکه از قبل آرسام

 .بهترم خیلی میخورم رو گرفتین برام که داروهاییی وقتی از-

: گفت و زد لبخند جانش عمق از لذیذش طعم مدهوش و گذاشت دهانش در را قاشق اولین

 .خوشحالم

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

 تانبیمارس از که میشد ای دقیقه چند میکرد، رانندگی مانی و بود شده خیره جلو به سکوت در آهو

 !دبودن افتاده گیر میشود باز اش گره کی نبود معلوم که ترافیکی در حاال و بودند آمده بیرون

 !داره درد خیلی اومد می نظر به: گفت آهسته و کشید عمیقی نفس کالفه مانی

 دیگه دنیاست: داد جواب ای خفه لحن با بدهد حالتش در تغییری یا برگردد انکه بی آهو

 !نبود جسمانی درد منظورم -

 !شدم متوجه: آهو

 ؟ داستانیه چه ارشیا تو و بین بگی نمیخوای-

 ! نیست خاصی داستان: گفت تاخیر با و کرد متمایل مانی سمت به را گردنش کمی

 تو رو تو عکس وقتی همین برای موند؟ مبهوت و مات اونجوری دیدت تا همین برای! جدا؟-

 از سر و دنبالت افتاد ها زده جن عین یهو بعد و ترمز روی زد اتوبان وسط دید من دوربین

 ؟!درآورد بیمارستان

 ...  نزد حرفی آهو
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 ...بگوید چه باید نمیدانست حقیقت در

 حقش رد که بدی بخاطر فقط تا بود رفته مالقاتش به قبل ساعتی که مردی واو بین داستانی واقعا

 !نبود ، بخواهد عذر بود کرده

 !بود نفهمیده اصال او بود هم اگر

 آهو؟-

 !خورد جا بود نشسته کنارش که مردی زبان از مخملین و آرام انطور نامش شنیدن با

 !خورد جا کلمه واقعی معنای به

 رهخی او به مهربان و آرام عجیب اینبار که مانی بار شیطنت چشمان به و برگشت گیج و مبهوت

 ! بودنگریست شده

 !داد قورت را دهانش آب سختی به بعد و

 اارشی به که حرفی اون از منظورت: پرسید سریع کند عوض را ماشین داخل فضای اینکه برای

 بود؟ چی گفتی

 حرف؟ کدوم-

 حرفها؟ این و جدید مجری گفتی، که همون-

 نمیدونی؟ مگه-

 !بود مانی جواب بود رفته هم در موقعیت فهم عدم نشانه به که ابروهایی

 !شدی قبول دهنده تست بقیه بین از تو فعال خب-

 !نمیشد باورش!  دوخت چشم مانی دهان به مبهوت آهو

 شا کودکی همه ارزوی شدن براورده معنی به نمیتوانست قطعا شدی قبول تو جمله از مانی منظور

 !باشد

 ... شد طوالنی سکوتش

 ... زد صدایش دیگر بار مانی
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 !کرد لرز احساس ، مرد آن دهان از نامش شنیدن از اینبار و

 !نداشت را اش تجربه ابدا او که گرفت بر در متفاوت جنسی از خفیف لرزشی را پوسش تمام

 ....تو و ارشیا: کرد زمزمه فکر غرق مانی

 !نیمک خراب رو رابطه این نمیخوام من: گفت و کرد مکثی باشد شده پشیمان اش جمله از انگار بعد

 فیکترا میان بود افتاده گیر او و بود نشده باز ترافیک هنوز ، کرد بیرون به نگاهی مستاصل آهو

 !بود برخاسته سر وجودش از ناگهان که متفاوتی احساسات ترافیک و ماشینها

 ..کنیم خرابش نمیخوام منم:گفت لرزانی صدای با

 !میزند حرف رابطه کدام از دارد نمیدانست هم خودش ولی

 داشت مانی خود به حاال و نیست ای رابطه هیچ برادرش و او بین بود گفته مانی خواهر به دیروز

 !شود خراب میانشان رابطه نمیخواهد که میگفت

 !!!!!رابطه کدام اما

 مبرا این...  ای ساخته خود اما نداری سنی اینکه با...  هستی قوی دختر تو: گفت وار زمزمه مانی

 ! جالبه

 !بود جالب اندو میان رابطه ، کرد بولد را مانی حرف ذهنش

 !جالب؟ فقط

 های سختی تو که میدونم من حال این با: داد ادامه مکث با مانی و داد قورت را دهانش آب دوباره

. . نزنی حرف تو اگر ولی...  میگم دلم ته از دارم رو این! کنم کمکت میخواد دلم کشیدی، زیادی

 متوجهی؟! بکنم کاری نمیتونم منم نگی هیچی اگر

 دوستی انسان حس و خواهی خیر سر از مانی و او میان رابطه آیا شدکه، حک سرش در سوال یک

 ؟ است

 به که الینحلی سواالت کردن حل غرق آهو و بود دخترک جانب از حرفی منتظر سکوت در مانی

 !بود بسته نقش ذهنش در یکباره

 ؟...آهو-
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 ! بمونه همینطوری چی همه بذار... نگو هیچی دیگه.... نگو...  میکنم خواهش نه-

 . میزد موج التماس کالمش در

 . کرد مکثی مانی

 !داد راه شدن باز از خبر و زد بوقی سری پشت ماشین لحظه همان

 اینو خودت! دختر نیست قبل مثل هیچی دیگه: گفت آهسته انداخت می جا را دنده که حینی در مانی

 !میدونی من از بهتر

 

 "آهو لبخند: هم هفده فصل"

 .رسید آشنا چهارراه سر به آگاه خود نا ، میخورد سکندری خیابان آسفالت روی که آهو

 یم راه فقط تلوخوران تلو همانطور او و میگذشتند کنارش از سر وپشت رو روبه از جمعیت سیل

 ...! میرود چرا.. میرود کجا بداند آنکه بی..  رفت

 که چهآن همه به بود مانده برایش که نیرویی واندک شوم تالشی با او شب رنگ بنفش تاریکی در

 !اندیشید می بود داده رخ اش زندگانی در مدت دراین

 !دیگر طرف هم االن تا گذشته شب دو این و بود داستان طرف یک یکسال این همه

 !!!مانی امشب حرفهای... ارشیا دار معنا نگاه دیدن و ، وجب یک از کمتر ای فاصله از مادرش دیدن

 خدایا...  کن کمکم خدایا:  نالید دلش در

 . دبو نامطمن و آهسته قدمهایش رساند، شده پارک ماشینهای نزدیک و خیابان کنار به را خودش

 رد سوزان و رحمانه بی دردی نشست شده پارک پراید یک ،پشت خیابان سرد زمین روی وقتی

 !کند ایستادگی برابرش در نمیتوانست این از بیش که کرد حس قلبش

 هب تنها و بست بودند آمده پیشوازش به که انسانهایی و زمین روی به را آلودش اشک چشمهای

 !داد گوش ها پاشنه تلق تلق و عبوری های ماشین و باد صدای

 !امشب وسنگین سیاه شب مثل درست..  بود تاریک بار اولین برای ذهنش
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 نداشت هم را خط 5 همان حاال و خطی 5 نامه یک با زد بیرون آترین ازخانه که شبی مثل درست

 !بود دیده را اش نگارنده درعوض اما

 ؟ آترینی زن تو که راسته-

 و آورد یاد به بود پرسیده او از را سوال این مالقات هنگام عصر وقتی را ارشیا انگیز حزن صدای

 و بود گرفته شدت ارشیا دردمند نگاه مقابل در عصر که همانطور گرفت شدت اشکهایش هجوم

 !دممیش متوجه اینها از زودتر باید...  هستم نگری سطحی آدم من: بود گفته حالش دیدن با ارشیا

 نهمآ و بود شده بدل و رد بینشان که بود کالمی تنها این بود ارشیا اتاق در که ای دقیقه ده آن در

 !بود رفته بیرون لحظه یک مانی که وقتی تازه

 !دمیش گفته نگاه مجرای از و ها روح زبان از که ای ناگفته سخنان و نگاه و بود سکوت همه باقی

 از تر وتمتفا یکم زندگی کاش:بود گفته آهسته ارشیا میرفت بیرون اتاق از وقتی خداحافظی موقع

 !بود االنه که چیزی

 !بود داده تکان سر حرفش تصدیق در آهو و

 !بود رفته بیرون زندگیش از ارشیا راحتی همین به و... بود همین اش همه

 !!!انیم نام به بود شده پیدا دیگری مرد کله سرو بود رفته بیرون ارشیا که شبی درهمان درست و

 !بود دشوار و سخت برایش ادراکش..  هضمش. باورش

 !غیرممکن نوعی به هم شاید

 ! نمیگذشت مالقاتشان از ساعت 24 که بود مادری دیدن تر دردناک ان از و

 ه کرد جزم عزم روزها و بود گریسته ها شب دیدنش امید به و دیدنش برای سال 72 که مادری

 ! بود

 نا بادی که آمد می نظر به هوا در معلق پرهای چون همه داشت او به رسیدن برای که آرزوهایی

 !بود کرده دور و پراکنده را همه بهنگام

 حس اش نامه خط بد خطوط از را مادری بوی...  را مادری صفت قبل ماه 4 که بود دیده را مادری

 !بود کشانده گند به را اش ساله 72 باور و بود نکرده
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 !ابتذال به

 را کوچک آوای دور از و ایستاد می ای گوشه تمام ماه 4 که راهی چهار همان و بود مانده او حاال و

 . بود مراقبش و میزد دید

 !بری جیب و بودن خیابانی ماه 4 و بود او

 !بود شده متولد درونش میشد روزی دو که جدیدی آهوی و بود او

 !نداشت و داشت را قدیم آهوی نشان و رنگ که آهویی

 !نبود و بود سعید آهوی

 که بود ساخته جدیدی آهوی او از مانی نام به مردی های محبت و پیرامونش صفت گرگ جامعه

 !دارد تفاوت حد چه تا بود سعید نفس که آهویی با نمیدانست هم خودش

 !بود آهو فقط او حاال شاید

 !آهو فقط و فقط

 شده خشک اشکهای راه سرد هوای کرد، باز را چشمهایش و داد بیرون سنگینی به را نفسش

 !داشت آتش ها این از بیشتر او دل اما میسوزاند را صورتش روی

 ! نگریست ماشینها ، خیابان ، مردم به و کشید نفس طوالنی و سنگین دوباره

 .. زندگی به

 !کنیم خراب رو رابطه این نمیخوام: شد تکرار ذهنش در مانی جمله دیگر یکبار

 !بود ها رابطه کردن استادخراب میگذاشت آهو عهده به اگر

 !بود مانی تصرف در چیز همه فعال اما

 حرفی نای احتماال میدونم: بود گفته ماشین از شدن پیاده و خداحافظی موقع که فهمید وقتی را این

 .آهو مبگ بهت مجبورم اما بشنوی امشب بخواد دلت ممکنه که چیزیه آخرین بزنم بهت میخوام که

 !بود گفته و

 !بود کرده گیج و ریخته بهم را او حد این تا که حرفی
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 !بود داده واهی و زودگذر خیالی او به حتی نه و بود گفته وعاشقانه سوزناک ای جمله نه مانی

 باالخره من و باشه دنیا اتفاق ترین قشنگ باید خندیدنت... بخندی فقط میخواد دلم: بود گفته او

 !بخندی تو که میکنم کاری

 .بود رفته بعد و

 !گریست سوزناکی هق هق با و ترکید بغضش حرف این دوباره یادآوری از آهو

 !بخندد کند کاری که بود داده قول مانی

 !بود نپوشانده عمل جامه شب همان قولش به بودو رفته چرا

 !داشت را آرزویش وجودش بطن در جدید آهوی که بود چیزی تنها این

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

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

 و میکوبید صورتش به سرد و سنگین دستی همچون و میزد موج هوا در گزنده و خشک برف و باد

 . میداشت نگه بیدار را او

 ...  میرفت راه صدا بی و پریده رنگ

 کوچه یک فقط..  بود نمانده راهی آرسام خانه تا دیگر

 

 .کرد ها و گرفت دهانش جلوی را اش زده یخ دستهای آهو

 او هب عجیب که بود رسیده آلود وهم سکوتی و سکون به حاال گریستن و روی پیاده ساعتها از بعد

 !میداد آرامش

 داشت دستانی لطف به حاال و بود شده خارج که بود ها ماه اش اصلی مجرای و بستر از زندگیش

 ... برمیگشت قبل مسیر به دوباره

 !بود شده تمام آزادش های سقوط و دلیل بی های فروکش دوره دیگر
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 ادرشم یعنی ذهنش تاریک نقطه تنها به و فشرد را زنگ شده کرخت دستی با رسید که در پشت

 !میشود چه باالخره واینکه کرد فکر

 دهش گشاد چشمانی با ، پریده رنگ گیسو در جلوی رفت، باال ها پله از کنان لخ لخ او و شد باز در

 !میکرد نگاه فقط و بود ایستاده

 .سوالی نه و حرفی نه

 .داشتم احتیاج تنهایی به: گفت آهستگی بعدبه ، کرد مکث لختی آهو

 درحالیکه و آمد جلو شده شکسته بغضی با و شکست هم در ناگهان گیسو حرفش این با

 وقت هیچ..  وقت هیچ دیگه: گفت بریده بریده حال همان در و گرفت آغوش در را او میگریست

 !نکن من با رو کار این

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

 چطوره؟ حالش-

 .فقط داره تب یکم..  بهتره: گفت آرسام جواب در و کرد نزدیک دهانش به را گوشی گیسو

 بوده؟ شده چی نگفت...  خونه بیام زودتر صبح میکنم سعی-

 بدونم میکنم فکر ولی...  نه: گفت و کشید آهی گیسو

 شده؟ چی:  آمد خط سوی ان از مشکوک آرسام صدای

 بدیش: گفت آرام و کرد بود برده خوابش ها لباس همان با مبل روی که آهو به طوالنی نگاه گیسو

 ! دیده رو مادرش

 ! زد موهایش به چنگی و انداخت اتاقش صندلی روی را خودش... ماند مبهوت آرسام

 !داشت کم را قلم یک همین

 خطین؟ پشت هنوز..  دکتر آقای الو-

  آره: نالید زحمت به

 کنیم؟ کار چی میگین حاال-
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 ...نمیدونم خدا به... نمیدونم:  کشید ای کالفه نفس آرسام

 .نمیدونم منم: کرد تکرار را جمله همان او از تقلید به هم گیسو

 چطوره؟ خودت حال: کرد زمزمه آرسام که شد طوالنی بینشان سکوت

 .خوبم: گفت سریع و کرد حبس را نفسش گیسو

 چشمانش پیش را اش چهره العمل عکس میتوانست راحتی به اما نمیدید را او اینکه با آرسام

 برو :گفت و کرد کوتاهی تبسم بود گرفته جان مقابلش در که تصوری همین بخاطر و کند تصور

 .میکنم رسیدگی مشکالت این همه به فردا خودم من...  عزیزم بخواب

 . بزند حرفی نتوانست دیگر خط سوی آن گیسو

 دخو جای که زدن حرف دیگر ، میشد نفسش امدن باال از مانع بود شنیده که ای جمله از بخش هر

 !داشت را

 آخر جمله در نهفته حمایت و اش دخترانه روح برای بود سنگین زیادی آرسام کالم آرام عزیزم

 ! دیوارگرفت به را دستش اخیتار بی گیسو که بود عظیم آنقدر

 سخت بود اش شبه هر رویای و فراتر داشت ارزش و معنا برایش دنیاها که جمله تکه دو این باور

 !بود حرفها این از تر

 بود فهمیده را دخترک حال خوب که آرسام و بزند حرفی هیچ نتوانست آرسام جواب در

 . شد قطع تماس و گفت خدانگهدای

 صبحی فردا به و اندیشید می بود شنیده که عزیزمی به و بود داده تکیه دیوار به همچنان اما گیسو

 ! باشد و بکشد دوش به را مشکالت تا امد می مردی که

 ... باشد حامی که مرد یک فقط نه

 ... باشد مراقب که

 ... باشد فقط که

 !باشد اینکه برای فقط مرد یک بودن بود موهبتی چه و
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 نجات رشید باغ از را او فقط که آهویی به شد، خیره آهو به و برگشت و گرفت آغوش در را گوشی

 ....!بود نداده

 گرفت دست در را دخترک ظریف دستهای و زد زانو جلویش رفت، مبل سمت به آهسته

  میترسم: گفت لب زیر و کرد ای ناله آهو

 میترسم منم: کرد تکرار و کشید آه گیسو

 ...شب آن بود سنگینی و طوالنی شب

 گیسو یا آهو برای فقط نه

 !بود یکسان هم مانی و ارشیا بین غریب حال این

 " نرگس گل دسته: هم هجده فصل"

 یم میشد ساطع چشمهایشان از که هیجانی به و مینگریست وحید و روزبه خندان چهره به آترین

 ...اندیشید

 .بود شده بیدار وجودش در صحنه آن از نامفهومی گنگی و تلخی

 به بازگشتش از نه آترین لحظه آن در که نمیرسید هم فکرشان به حتی نفر آندو اینکه از تلخی

 ! اش آزادی از حتی نه و است خشنود شاید و باید که آنچنان دفتر

 دوستانش برای را مفرحی محفل خودش خیال به اولش دست های جک با و میکرد شادی روزبه

 ریکش بار اولین برای و داشت لب بر لبخند عاقلش و متبسم سیمای همان با وحید بود، ساخته

 !بودند ساخته نفر دو این را نامطلوبی تقارن که بود شده روزبه های بازی جلف

 شمچ رویش به رو صحنه به و بود نشسته تدوینشان دفتر گوشه فکر در غرق و خاموش آترین اما

 !بود دوخته

 !دوستانش بهترین های شادباش و ها آمدگویی خوش و ها خنده از شده ساخته ای صحنه

 ! میکرد فکر چیز یک به درون از او ها زیبایی این همه رغم علی اما

 !نداشت ای فایده های باش شاد این از کدام هیچ نبود اگر که چیزی به
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 !آهو کردن پیدا به

 !اندنم دور روزبه بین تیز چشمان از آه این و داد بیرون را میکرد سنگینی اش سینه روی که آهی

 میکشی؟ آه اینطوری تو که میدیم قر مون ننه برای داریم اینجا ما..  باش رو آقا-

 !نیستی بشو آدم تو: گفت و کشید عمیقی نفس آترین

 !تو؟ مثل یکی بشم ؟!بشه چی بعدش که بشم آدم آخه: روزبه

 . خندید آترین

 تو! تو؟ شبیه بشم بخوام من که آدمی یک نمونه تو گفته کی تازه: نبود بردار دست روزبه ولی

 !شناختت نمیشه هم باز ببرمت که هم الگوریتم

 !میخندد هم وحید که دید و کرد نگاه وحید به آترین

 همین واسه اصال: داد ادامه ساخته خودش برای ای معرکه خوب که دید وقتی و زد چرخی روزبه

 ! ای الخلقه عجیب نادر نمونه یک تو که میدونستن! دیگه نکردن اعدامت

 ! کردی تموم حقم در رو رفیقی: گفت آهسته و داد تکان سری آترین

 اعدامت اگر آخه...  خوشحالم خیلی رومه جلوی االن نکبتت وجود اینکه از خدایی ولی:  روزبه

 !!!!من!!!  کی اونم... بپوشم سیاه روز 1 میشدم مجبور میکردن

 روز؟ 1 فقط: پرسید سوالی وحید

 !آقا واسه عقب بندازم رو عروسیم هم سال یک و کنم صبر اش 42 تا میخواستی پ ن پ: روزبه

 روز 1 همون..  نکن ام شرمنده: گفت و گذاشت اش سینه روی را دستش و کرد ای سرفه آترین

 .بود زیادی سرم از هم

 !پس؟ بشه رو روبه زندگی حقایق با میگیره یاد کی آترین این وحید:  روزبه

 من؟ واسه پوشیت سیاه و تویی االن زندگی حقیقت: آترین

 !وجودت بی وجود و تویه خراب ذات زندگی حقیقت نه:  روزبه

 !روته جلوی وجودت بی وجود این که فعال-
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 !میخوردم رو تدفینش مرغ چلو باید االن واال..  رومه جلو قاچاقی: روزبه

 ام نامه وصیت تو: گفت روزبه جواب در و شد مانعش کنان خنده آترین و کرد اعتراضی وحید

 !بدن خشک نون یکی تو به نوشتم

 .بدبخت گدایی گشنه بس از: روزبه

 . زد صدا را روزبه آمیز اعتراض دوباره وحید

 شا حقیقی ماهیت با یکم بذار...  بزرگا ننه این عین میکنی روزبه روزبه هی چیه بابا ای: روزبه

 !بوده چی و بوده کی رفته یادش بوده زندون تو ماه یک... کنم اشناش

 رو تدندونا میخواد دلم وقتها بعضی گفتم بهت حاال تا روزبه: گفت و زد زانویش روی محکم آترین

 حلقت؟ تو بریزم

 . مصنوعیه همش دندونام:  روزبه

 !بشم وارد قانونی راه از میکنی مجبورم کم کم داری پس:  آترین

 کرد؟ ات تبرئه که بود مرگمایی مکش وکیل خانم همون قانونی راه از منظورت: روزبه

 !میترسی داری کم کم که میبینم: آترین

 !بشر بترسونه رو من بتونه که کسی نشده زاده مادر شکم از-

 زتا شکایت یک بگم و بزنم بهش زنگی یک فرصت اولین در باید! شدی واجب نگار دیگه پس-

 بنویسه

: گفت میرفت اش گوشی سمت به که همانطور کنان خنده و بلندشد روزبه گوشی تلفن زنگ صدای

 !ات نامه شکایت تو کنه ذکر برام رو حقوقم حتما که کن یادآوری بهش

 .داد پاسخ را تماسش بعد و

 هستهآ و نشست آترین کنار آمد جلو میکرد نگاه آندو بین جو به و بود ساکت لحظه آن تا که وحید

 چطوره؟ حالت..  بپرسم ازت نشد وقت: گفت
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 ساحسا روزها این: گفت و بازگشت قبلش فکر غرق جلد به دوباره و کشید عمیقی نفس آترین

 دارم همه جلوی... آذر.. آرسام جلوی.. رومینا جلوی! گذروندم رو بازیگری فشرده دوره یک میکنم

 !نیستم...  وحید اما.. میخندم.. میگم.. عالیم... خوبم که میکنم تظاهر

 !نیستم خدا به

 .کرد تائیدش نگاه با سکوت در و کرد نگاهش عمیق وحید

 هچ اینکه به.. میکردم فکر رومینا به بودم بازداشتگاه تو که شبهایی اون تمام:داد ادامه آترین

 دیگه کردم خیال شدم که آزاد... ساختم براش زندکی چه اینکه به...  میکنه تحمل داره رو دردی

 ... اما..  بخوابم میتونم شبها دیگه کردم خیال..  شده تموم

 آهو؟ قضیه هم باز: گفت آهسته وحید

 پیدا..  اونه االن دردم همه..  آره: گفت میداد بیرون که آهی همراه و داد تکان را سرش آترین

 میندازم رو سرم فقط...  هیچی.. نمیخوام خدا از هیچی دیگه کنم پیداش اگر خدا به... کردنش

 که روزی! مدیونم رو آروم زندگی یک بهش که کسی کنار...زنم کنار... میکنم رو زندگیم و پائین

 !ساختم براش چی ببین حاال اما..  میکنم خوشبختش که دادم قول بهش خواستگاریش رفتم

 بکنی؟ میخوای کار چی کنی پیداش اگر: وحید

 کشش الکی که بود احمقانه بازی بچه یک چیز همه.. نبودیم همدیگه مال وقت هیچ ما: آترین

 .میدادیم

 میدی؟ طالقش یعنی: وحید

 ور چیز همه..  کنم پیداش اگر... بگیرم بخوام من که نیست تصمیمی این.. نمیدونم: آترین

 اگر. .کنم پیداش اگر وحید آخ.. گرفتیم تصمیم براش هرچی بسه دیگه.. خودش دست میسپرم

 ...  کنم پیداش

 .روشنه دلم من... میکنی پیداش: گفت محکم و کوبید آترین زانو روی وحید

 درحقش که هایی بدی تمام کنم پیداش اگر عزیز وقت همین به... بشنوه دهنت از خدا: آترین

 مخود! میبودم باید همیشه که کسی! حسابی برادر یک میشم براش... میکنم جبران رو کردم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

188 

 

 پیش میفرستمش بخواد اگر.. بکشه سختی هیچ دیگه نمیذارم.. میسازم حسابی زندگی یک براش

 .... بخواد کافیه فقط.. مادرش

 .. میکنی پیداش..  کن توکل خدا به: گفت و زد لبخندی وحید

 !بودیم؟ کجا خب: گفت و برگشت روزبه لحظه همان

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

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

 ! دوربین روی به رو آهو و بود ایستاده مونا کنار مانی

 .بود تکراری کمی برایش صحنه این

 او به مردی نگاه و بود گرفته قرار دوربین همین شبیه دروبین یک جلوی هم قبل ماه 6 از کمتر

 !بود کرده معرفی را او که بود شده دوخته

 ! دوباره وحاال

 !بود مردها نام در تفاوت داشت اتفاق این که فرقی تنها

 !مانی یکی این و بود نیاموخته را نامش صحیح امالی وقت هیچ آهو که بود ارشیایی یکی آن

 !کرد بود جلویش که متنی به نگاهی آهو و رفت معکوس شمارش دست با مانی

 .بود فراری دختران درمورد که برنامه موضوع به شدن وارد بعد و دوستانه پرسی واحوال سالم

 .رود جلو لبخند با را برنامه سرآغاز باید که میدانست

 . باشد حاکم اجرایش در نشاط و شور باید که میدانست

 .بود غمگین ارادی غیر طور به اما

 .بود نشده که ها چه بعد و بود گرفته قرار دوربین این جلوی هم قبل ماه 6 اینکه یادآوری از فقط نه

 !میکشید یدک را فراری دختر نام هم خودش که ماهی 4 آن همه آوردن یاد به از که

 !آورد می یاد به را ها گیسو و ها نغمه و آواها چهره وقتی باشد داشته لب به لبخند میتوانست چطور
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 برای رشید که آورد می یاد به را شبی آن وقتی کند کالمش چاشنی نشاط و شور میتوانست چطور

 !بشکند را گردنش بود نزدیک نغمه پول بودن کم تومن 72

 او از خودش هوس ارضای برای که کند فراموش را مردی نشسته خون به نگاه میتوانست چطور

 !میخواست قیمت

 ...!و... و...  و

 چطور؟ ؟چطور؟ چطور:  میشد تکرار سرش در مدام که دیگر دردناک خاطره هزار و اینها تمام

 !نبود خودش دست

 !کند شروع که کرد اشاره دست با مانی

 . کرد ترک را استودیو بود گرفته را تنفسش جلوی که بغضی با و کرد رها را ها کاغذ او اما

 !ادد را کنجکاو های نگاه جواب بغضش شکستن صدای که بود نشده خارج استدویو از کامل هنوز

*********** 

 فضای به پا و آمد بیرون سالن از میدید عینی و زنده رویش پیش را اش گذشته که حالی در او

 .شد اشکش خیس صورت میزبان خورشید نور دوباره.. گذاشت سازمان سرسبز

 ینا کاستن برای نمیتوانست هم خورشید نور و بود شده انباشته سخت اندوهی از ذهنش و قلب

 .بکند کمکی او به درد

 ..  نمیتوانست کس هیچ حقیقت در

 !بود نکرده تحمل را حقارت حد این تا کاش

 ... برسد جا این به او و بیفتد ها اتفاق ان بعد که نمیرفت اترین با شب ان وقت هیچ کاش

 ... برد یاد از میشد را ها واقعیت کاش

 ! بسازد نو از میتوانست کاش و

 ؟/خوبه حالت-

 .میشنید پشتش از که بود مانی صدای
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 .. بدهد جواب نمیخواست

 !کنی گریه نباید:گفت آهسته و امد کنارش مانی

 .گرفت شدت حرف این شنیدن با اش هق هق

 !آهو نداره ای فایده کردن گریه: گفت دوباره و کشید پوفی مانی

 !نیمفهمی هیچی تو: گفت تلخی به و داد تکان سری آهو

 رو تزندگی بعد به االن از نباید تو اینکه اون و میفهمم خوب رو چیزی یک اما..  نمیفهمم واقعا نه-

 !کنی نابود

 میخوام تا.. بخوابم میخوام تا... باهامن همش ها لحظه اون..  روزها اون.. نمیتونم.. نمیتونم-

 !نمیذارن.. بخندم

 !نمیذارن: رکرد تکرا و شد خیره مانی نگران چشمان به اشکش خیس نگاه با برگشت

 . کرد نگاهش طوالنی مانی

 ! طوالنی و عمیق

 !بگیرن رو ها خاطره اون جای بعد به این از که بدم بهت چیزی یک میتونم من..  خب-

 !نداره وجود چیزی همچین: گفت و داد تکان سری نفی نشانه به آهو

 ! داره چرا:مانی

 وشمخ ازت: گفت کوتاه مکثی از بعد و آورد لب به مالیمی لبخند مانی که کرد نگاهش متعجب آهو

 !میاد

 

 !ماند خیره مانی چشمان به فقط و نکشید نفس ثانیه چند ی برا آهو

 هر دبع به این از حاال: کرد زمزمه آهسته دید را دخترک سکوت وقتی و شد تر عمیق اما مانی لبخند

 !بیفت من حرف این یاد سراغت میان دارن روزها اون دیدی وقت

 .افتاد اش گونه روی و خورد سر آهو چشم از اشکی قطره
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 خورده زخم آهوی یک مثل چشمات میکنی که گریه: گفت و خورد سر اشک قطره روی مانی نگاه

 !نکنم بغلش و بگیرم رو خودم جلوی نمیتونم که میشه

 .کشید عقب را خودش کمی و کشید بلند نفس یکباره آهو

 !گفتم رو بود الزم که چیزهایی همه دیگه نظرم به:گفت و خندید بلند اینبار مانی

 .مینگریست او به گیج همچنان ولی آهو

 .نمیاد خوشش ها اخاللگر از خیلی مونا...  برگردیم بیا شدی بهتر اگر حاال-

 ت،میرف یادم داشت راستی: گفت شود وارد اینکه از قبل اما برگشت سالن سمت به خودش بعد

 !کنیم هواش و بریم هم با بگو خواستی وقت هر.. ساختم برات بادبادک یک دیشب

 .شد سالن وارد و زد دخترک برای چشمکی بعد

 !بود کرده پیدا جریان اش پی و رگ در که جدیدی حس و آهوماند

 ... دلپذیر و گرم حسی

 !لمس قابل و شیرین

 !شدن داشته دوست

 !بود نکرده اش تجربه وضوح این به وقت هیچ که حسی

 !بود رفته بین از و بود شده ذوب گرما حس همه این زیر ها تلخی ان همه حاال داشت حق مانی

 ! برد فرو هایش ریه در را ماه اسفند هوای و کشید عمیقی نفس

 !کرد حس النخاعش بصل تا را بهار بوی

 .کرد لمس اش چهره روی را خورشید نوازش دست دیگر بار و بست را چشمهایش

 رهایی تلخ خاطرات ان همه از را او که شده ایجاد مغزش سلولهای میان ای فاصله میکرد احساس

 !میبخشد

 ار فرصت این نمیخواست او و بود آمده پیشوازش به دوباره هایش بدی و ها خوبی همه با زندگی

 !دهد دست از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

192 

 

 ! نمیخواست

 ...!راحتی همین به

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

 !رومینا پیش ، برگردد خانه به زودتر میخواست دلش ، میزد قدم خیابان در آهسته آترین

 ، شتبرمیگ رومینا پیش میبایست او ، دارد چنته در برایش سختی روزهای چه زندگی که نبود مهم

 .میداد هدیه همسرش به را عشق هایش نبودن همه خاطر به و میگرفت آغوش در را او

 انها زا و میگرفت ماشینها کنار را رز و نرگس گلهای دسته پسرکی ، رسید خانه نزدیک چهاراه به

 .بخرند گل که میکرد تقاضا

 !کنند توجه پسرک خواهش به که میشد پیدا سرنشینی کم اما

 ؟...نخریده گل همسرش برای که است وقت چند اندیشید خود با آترین

 !بودند رفته پارک به هم با کنان آشتی برای که روزی از درست ، آورد یاد وبه

 باورش آترین بود هنوز که وهنوز بود قاپ کیف که بودند دیده را آهو به شبیه دختری انها روز ان

 !باشد بوده آهو قاپ کیف دختر آن که بود نشده

 . خرید را گلهایش دستها همه و شد پسرک نزدیک روز آن یادآوری با

 ؟ ای انگیزه چه به نمیدانست

 ببرد؟ گل رومینا برای فقط اینکه

 کند؟ بازسازی خودش برای را روز ان دوباره میخواست اینکه یا

 !بود نشده اش متوجه وضوح به هنوز هم خودش که بود چیزی این

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

 نداشت قصد حاالها حاال که قرمزی چراغ به و بود نشسته مانی ماشین در آهو خیابان سوی آن

 :میکرد زمزمه را میشد پخش دستگاه از که شعری مانی و بود دوخته چشم شود سبز

 کرده رد رو مغناطیس که چشماته پشت چیزی یک
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 برگرده تقویم این به باید تو قبل شبهای

 خوشبختی به رو مردم یک مثل تو قلب کنار

 تختی غیرت شبیه میدی بهم احساسی تو

 موهاتو پوشونی می تو

 میشه وا غنچه غرور

 میشه خدا طرفدار پاکت دامن از مرد یک

 خانم محرمی عشقم به

 کاشی و گلدسته مثل

 باشین شما که ،خانومی حیاتونم اون فدای

 خوابی می بغض با شبها دستم از گاهی میدونم

 داری کم چی فهمم نمی

 تابی بی اینقدر چرا

 دارم دوستت نگفتم راحت اگر بگذر ازم

 کارم تو افته می گره من از بشی غمگین اگر

 نامت خوش قلب کنار رفتارم معمولی چه

 خانوم بکن باور ولی

 خوامت می سخت هم هنوز

....." 

 ! بود نشسته کنارش که مردی به نه و اندیشید می شعر مفهوم به نه آهو

 ونچ را اش زندگی و نمیگذشت شنیدنش از ساعت چند که میکرد فکر دارمی دوستت به فقط او

 !بود کرده رو و زیر ریشتری ای زلزله
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 ...بود خوب اما زلزله این تلفات

 !بود احساسات آشوب این تلفات هم ها کامی تلخ و ها کابوس همه

 .افتاد راه مانی و شد سبز لحظه همان چراغ

 داشت دست در نرگس از بزرگی گل دسته که دید را مردی آهو میشدند دور چهاراه از که همانطور

 !بود خیابان از شدن رد درحال و

 "آسمان تا زمین از: نوزدهم فصل"

 . بگیرم رو آزمایشات جواب میرم عصر: گفت و داد گیسو به را آب لیوان آرسام

 که نکردی محبت من به اونقدر شما مدت این..  کنم تشکر ازتون باید چطور نمیدونم واقعا: گیسو

 ...اصال

 !زدی؟ حرفها این از باز:  آمد صحبتش میانه آرسام

 .بزند لبخند بود کرده نثارش آرسام که شفقتی و محبت برابر در توانست فقط

 !معمولی لبخند یک نه اما

 !آرسام برای نه و بود معمولی و ساده لبخند یک گیسو برای نه لبخند این

 ......دیوار روی های قاب جای اون-

 .دید را آرسام اخم وقتی گذاشت تمام نیمه را اش جمله گیسو

 !بود شده ممنوعه منطقه وارد انگار

 .... رفت صدف سمت به و شد بلند آرسام که فهمید وقتی را این

 لیوان با و برد فرو گریبان در سر ریخته بهم را میانشان دلنگیز فضای راحت چقدر اینکه از دلخور

 .کرد بازی بازی بود دستش کف که قرصی و آب

 !صدفه مادر عکسهای جای اونها: شنید را آرسام صدای که

 دوخت، چشم میداد نشان صدف رامشغول خودش ظاهر در که آرسام به و کرد بلند سر متعجب

 !نه که چرا البته
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 !همسری آرسام و دارد مادری صدف که بود داشته نگه دور نظر از را بدیهی واقعیت این چطور

 هستن؟ کجا االن: پرسید لرزان

 .شدیم جدا-

 !غمگین هم و کرد خوشحالش هم شنید که جوابی

 قسمت از اش انسانی شفقت و میداشت بر سر خوشحالی قسمت از اش خودخواهی نهایت

 !غمیگینی

 ...شدیم جدا...  اومد دنیا صدف وقتی..  داشتیم اختالف: داد ادامه آرسام

 .ببیند را العملش عکس تا شد خیره گیسو چشمان به بعد و

 .کرد مکث کمی گیسو

 ..بگوید چه باید نمیدانست

 کند؟ همدلی

 تاسف؟ ابراز

 !زن؟ است زیاد که چیزی دارد اهمیتی چه بگوید هم شاید یا

 دیگه زندگیه: گفت و انداخت پاییین را سرش تنها ها گزینه این تمام جای به

 !ساخت باهاش باید...  اره: گفت و کرد تائیدش آرسام چون بود داده خوبی جواب انگار

 .آهویه: رفت آیفون سمت به و شد بلند آرسام و آمد در صدا به در زنگ موقع همان

 شاتاق سمت به یکراست و کرد سالم و شد خانه وارد انداخته گل هایی گونه با آهو بعد ای دقیقه

 .رفت

 .راداد جوابش لب زیر و کرد آهو به مشکوکی نگاه آرسام

 چشه؟ این معلومه روزها این: گفت و کرد گیسو به رو بعد و

 ...!منم نمیدونم:  انداخت باال ای شانه گیسو
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 از سر شب اون که نیست آهویی..  دیدم االن من که دختری این!  مطمنم...  شده چیزی یک-

 !بود اورده در من خونه

 !بود موافق نظر این با گیسو

 .بود کرده تغییر آهو

 .. بود شده نرم

 ... مالیم

 !بود شناخته رشید خانه در که نبود عبوسی و خشک دختر آن دیگر

 !بود یافته خیابان کنار ماه آذر سرمای در شب ان که ای زده وحشت دختر ان حتی یا

 ببرمش؟ که کنین اماده رو صدف میشم حاضر من تا میشه...  مطب برم باید من-

 نبریدش؟ کنم خواهش میشه: گفت و آمد در فکر از گیسو

 جرا؟-

 

 کنین باور..  باشم مراقبش میتونم من-

 بکنی داری بچه بخوایی که نیست مساعد اونقدر حالت تو اما-

 اب وقتی گذشته اون از..  خوبه حالم واقعا شما های رسیدگی اینهمه از بعد...  نیست اینطور نه-

 !میده زندگی بهم کوچولو دختر این..  بهتره خیلی حالم هستم صدف

 زندگی بهم کوچولو دختر این ":داد صدا و شد تکرار ناقوس مثل آرسام ذهن در گیسو آخر جمله

 "!میده

 !رفت اتاقش به و گفت کوتاهی باشه گیج

 !بود گیسو جمله گیج هنوز ، شد که اتاقش وارد

 !نداشت را کردنش جمع دل او و بود پاتختی روی هنوز که افتاد نازی عکس تنها به چشمش

 .برداشت را عکس و نشست تخت روی
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 !میخندید دل ته از و بود ایستاده درختی کنار عکس در رنگ صورتی لباسی با نازی

 .بود شان نامزدی خوش دوران به مربوط عکس

 !ندمیچشید را خوشبختی خوش طعم آنها و بود نیامده پیش اختالفات از هیچکدام هنوز که دورانی

  !نازی؟ چرا! فرقه؟ اینهمه دختر این تو بین چرا: گفت و کشید نازی زیبای لبخند روی دستی

 مایه را دختر همان دیگر زنی و میدانست اش زندگی مانع را او و نمیخواست را خودش دختر زنی

 !میدید اش زندگی ادامه و امید

 .. خندید مستانه عکس درون نازی

 !دید لبخند همان در را سوالتش همه جواب آرسام و

 !داشت فرق گیسو های لبخند با که لبخندی

 ...گیسو نجابت با

 ...اش دخترانه حیای و شرم با

 ...اش چهره رنگ و خط با

 ....!اش دخترانگی همه با

 !داشت فرق آسمان تا زمین از نازی با گیسو

 !زد لبخند تفاوت همه این از آرسام و

 !کشید آسودگی سر از نفسی و گذاشت پاتختی روی برعکس را نازی عکس

 !هست تفاوتها این که خوبه چقدر: کرد زمزمه دل در و

 . بود رفته مطب به و کرده ترک را آنها آرسام که میشد ساعتی یک

 هداد دیگری بوی و رنگ را اشان دخترانه جمع و بود مانده انها پیش خانه در گیسو میل به صدف

 .بود

 .شامممممم: کشید جیغ و آمد بیرون آشپزخانه از الزانیا دیس همراه خوشحالی با گیسو
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 .خندیدند بلند شان سه هر بعد و رفت ریسه خنده از آهو آغوش در صدف

 .اینجا بذارش:گفت و انداخت میز روی ای روزنامه آهو

 .کن پهن سفره...  نیار در بازی شلخته: گیسو

 .دیگه بخوریمش بذار برداشته رو خونه همه بوش...  خدا رو تو نه ای-

 . گذاشت بود کرده پهن آهو که ای روزنامه روی را ظرف ناچار به گیسو

 !بودند برده حمله ظرف محتویات به دو هر بعد ای لحظه

 ...گیسو برای هم و آهو برای هم بود، ای العاده فوق روز

 ، بود شده زندگیشان وارد که مردانی بودن از شاد ودلی خنده از پر لبی با و هم روی به رو دختر دو

 !میکردند تجربه را عمرشان شب بهترین

 ...  شدن مهم...  داشتن دوست خوب حس از پر شبی

 ...میگرفت نشات انسانی عضو ترین پاک از که حسی

 !بدن مرکز در درست

 ...!قلب

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

 آن تاریک صفحه در و بودند دوخته چشم خاموش تلوزیون به سکوت در دو هر شد تمام که شام

 !میگشتند زندگی روشن های نقطه دنبال به

 بگو چیزی یک:گفت را جمله اولین که بود آهو این ساعته چند سکوتی از بعد

 بگم؟ چی: داد جواب آهسته گیسو

 ..امروزت از... نمیدونم-

 !ات انداخته گل ی ها گونه این و تویی اون بگه چیزی باشه قرار هم کسی اگر-

 . کرد ریزی خنده و گذاشت زانوهایش روی را سرش زده خجالت گیسو، مستقیم اشاره از آهو
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 آره؟..  هدف وسط زدم صاف که میبینم...  خب خب-

 !دیگه بزن حرف آهو؟؟؟؟: گفت گیسو و خندید تر بلند آهو

 چشمان در را امید و جوانی های جرقه باورانه نا گیسو برداشت زانوانش روی از را سرش وقتی

 !دید دخترک روشن

 را ها جرقه آن تولد دلیل گیسو گفت، بود داده رخ چه آن همه از و آمد حرف به آهو که هنگامی و

 !فهمید

******** 

 اطالعی بی هنشان به که هایی شانه با و کشید عمیقی نفس آهو اینکه تا شد طوالنی بینشان سکوت

 !بود همین همش: گفت انداخت می باال

 میخواستی؟ چی دیگه این از بیشتر..  عزیزم: گفت و زد دلنشینی لبخند گیسو

 . نداد جوابی و انداخت پائین را سرش شرمزده آهو

 !بود دوخته چشم آهو به دارش معنا و زیبا لبخند همان با همچنان اما گیسو

 ! ادهافت قبال که اتفاقاتی همه بدون اما همینجام که میدیدم و میشدم بیدار و میخوابیدم کاش-

 ...کاش: آهو

 بهم چی همه نمیخوام آهو ؟؟....آهو! لحظه همین حتی...  مونه می کابوس یک مثل چیز همه: گیسو

 هب نمیتونم دیگه! نمیتونم..  ندارم رو طاقتش...  بدم دست از دوباره رو چی همه نمیخوام...  بریزه

 ...  برگردم روزها اون

 نگفتنشان از سالها که مهری به سر رازهای و نگفته حرفهای داد اجازه و کرد نگاهش خیره آهو

 !دهد هدیه شان دارنده نگه به را آرامش کمی گفتنشان با و بریزند بیرون میگذشت

 ......کیم من بفهمه اگر آرسام-

 ... بفهمه اگر...... اومده سرم به چی و کیم من بفهمه اگر: داد تکان هوا در را دستانش استیصال با

 !نداره حقیقت این: فشرد ومحکم گرفت هوا در را گیسو لرزان دستان آهو
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 امانمم شبها وقتی که بود من ناپدری حقیقت! منه گذشته حقیقت! منه االن حقیقت! حقیقت؟-

 گرن و چیه از من شبانه های کابوس نفهمید که بود من مادر حقیقت... سراغم اومد می میخوابید

 زا فرار از بعد که بود سردی شبهای حقیقت! کیه دیدن بخاطر شام موقع شب هر صورتم پریده

 تومن 5 اوردن در برای چهارراها کنار که وحشتیه حقیقت.. کردم صبح جوبها و پارکها کنار خونه

 ها؟ میاد؟ کنار حقیقت اینهمه با مردی کدوم.... آهو ایناست حقیقت! خریدمه جون به کمتر

 همب وقت هیچ چرا: گفت وقتی شد تلفظ جا به جا هجاهای با کلماتش.. آمد حرف به سختی به آهو

 ؟.نگفتی

 !هیچکس... نپرسید ازم هیچکس!  نپرسیدی وقت هیچ: نالید تلخش گریه میان گیسو

: کرد زمزمه گوشش زیر آهسته و گرفتش آغوش در و آمد جلو آهو و گرفت شدت اش گریه

 ! میشه درست چی همه..  باش آروم... هیش

 ! میکنه ولم بفهمه اونم اگر: نالید گیسو

 !کن باور..  گیسو نمیشه اینطوری خدا به: کرد دعوت سکوت به را او دوباره آهو

 ....آهو شم بیدار کاش... بود خواب یک همش کاش: زد زجه گیسو

 ...آمد بیرون دهانش از آه به شبیه کلمات اما بگوید چیزی خواست آهو

 ! بگوید باید چه نمیدانست هم خودش

 !بود ثقیل او برای هنوز درکش و آمد می دشوار شرایط تحلیل

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

 .پرید خواب از دلهره با گیسو

 !افتاده شماره به نفسهایش و بود تلخ دهانش

 !کشاند را خودش دستشویی سمت به و امد پایین تخت از زحمت به

 !کشاند را خودش کلمه واقعی معنای به

 انداخت دیوار روی ساعت به نگاهی حال همان در... برود راه مستقیم خط یک در نمیتوانست اصال

 بود ظهر 77 که
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 را ان تلخی از کمی تا چرخاند دهانش در آب مشتی ، کرد باز را آب شیر و شد دستشویی وارد

 .نزند پس را آب مشت یک این اش معده که کرد آرزو و بکاهد

 اش معده نگاهش در خفته غم دیدن از کرد نگاه اینه در تصویرش به و اورد باال را سرش وقتی

 ... کشید تیر

 !میداد قلبی بیماری احتمال دارد معده زخم نبود مطمن اگر که کرد تجربه را تیزی درد آنچنان

 . کرد رها در کنار زمین روی را خودش و امد بیرون دستشویی از خم خم ، بود کندنی جان هر به

 سوزش و نور به واقعا لحظه ان در او اما آزرد می را چشمهایش و بود برگرفته در را هال ظهر نور

  نداشت توجهی چشمانش

 زا شاید که کمکی ارزوی و میکرد حس قلبش و ه معد رناحیه د که بود نهایتی بی درد بود چه هر

 !رسید می راه

 !رسید خوشبختانه که

 . رسید دادش به دیگر بار آرسام

 ؟ شده چی: بود زده داد سرش باالی که شنید را اش ناجی فریاد صدای وقتی

 ..گشود را هایش چشم

 !کذایی درد این حتی نه و چشمانش سوزش نه و بود مهم افتاب نور نه دیگر

 دنیا یک گیسو برای که بود آرسام تاب بی چشمان در نگرانی رد ان دیدن ، بود مهم که چیزی تنها

 !ارزید می

 . بیاورد باال را سرش زیر کرد سعی و زد زانو کنارش آرسام

 ... آمد می دست دور از آهو صدای

 ... کرد احساس اش چهره پوست روی که خنکی بعد و

 !ماند می حالت همان در و جا همان آرسام که شرطی به بود خوب چیز همه

 ..اندیشید داشت که حسی و لحظه همان به فقط و بست اهستگی به را چشمهایش
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 ...شد کاسته درد هجم واز شد سنگین کم کم پلکهایش

 !نشود جا به جا بیداری با وقت هیچ داشت ارزو جان عمق از که رویایی... رفت می رویا به داشت

 صدای به شباهت بی که بود لرزانی و ضعیف صدای شنید بیداری و خواب در که چیزی آخرین

 !نبود خودش

 :بود گفته صدا

 "!باشی داشته دوستم میخوام فقط من "

 !باشد نبوده او به متعلق دهنده تکان اعتراف این کرد ارزو حالت همان در گیسو و

 " حقیقت ترین حقیقی: بیستم فصل "

 ناراحتی؟ خیلی بازهم....  اینکه یا..  ناراحتی خیلی یا-

 .میپرسید آهو از را سوال این که بود مانی

 !نداشتم خوبی شب و صبح: آهو

 بزنیم؟ حرف اش درباره میخوای: مانی

 .کرد فکر بود افتاده اتفاق لحظه ان به تا دیشب از انچه همه به و کشید عمیقی نفس

 و تداش صبح که خرابی حال و...  اش زندگی و گذشته درباره گیسو دشیب دهنده تکان اعتراف به

 ! ببرد بیمارستان به خود با را او بود شده مجبور آرسام نهایت در

 ؟!نه یا بگوید آرسام به را بود برده نام گیسو که هایی حقیقت همه باید نمیدانست

 ؟!نه یا بگوید گیسو احساس از چیزی آرسام به اصال باید نمیدانست

 دهش رو آرسام برای دستش بود گفته خرابش حال با گیسو که ای منتظره غیر جمله آن با هرچند

 !نمیدانست بازهم آهو حال این با اما بود

 این و ندک چه باید نمیدانسته را عمرش بیشتر که میرسید نتیجه این به میکرد فکر که خودش با

 !بود کرده پیدا سرنوشتی چنین که بود عاملی بزرگترین شاید
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 من هب امروز اصال تو چرا که کنیم صحبت این باره در اصال میخوای: وگفت آمد افکارش میان مانی

 !نمیکنی؟ نگاه

 !میکنم نگاه بهت دارم من..  نیست اینطور نه: گفت و آمد خودش به آهو

 !میکنی نگاه پیراهنم یقه به داری دقیقا تو نه نه: مانی

 !زیبایست هم چقدر و: گفت و زد تلخی لبخن آهو

 !یقه؟ صاحب یا یقه: مانی

 گرفت خود به دیگری رنگ آهو لبخند

 اتفاقی چه ببینم بگو حاال!  رو دار معنی های زهرخنده اون نه میخواستم رو این!  اینه..  آها: مانی

 !افتاده؟

 !خاکش؟ سر ببری رو من میشه شده تنگ بابام برای دلم: گفت مانی جواب در و کشید آهی

 !قربان میشه اطاعت: گفت و برد نظامی احترام نشانه به گوشش کنار را دستش مانی

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

 کولی: میگفت که خوندم کتابی یک تو جا یک یادمه:گفت و کشید تخت کنار را اتاق صندلی آرسام

 گهب زودتر کخ کسی!  است بازنده کنه اعتراف زودتر که کسی میگن که دارن مثلی یک قدیم های

 ارید معنی لبخند بالفاصله حرف این شنیدن با مقابلش طرف چون..  است بازنده دارم دوستت

 !میکنه کنترل رو رابطه که اونه بعد به این از و محبوبه که میفهمه و میزنه

 را بود کرده شروع که ای جمله تا کرد نگاه آرسام به تنها و داد فرو سختی به را دهانش آب گیسو

 !کند تمام داشت ذهن در که معنی با

 نه اما.. باشم نداشته قبول اینکه نه! ندارم قبول رو حرف این خیلی خودم من اما: داد ادامه آرسام و

 باشه صحیح "نازی " سابقم همسر مورد در حرف این شاید! مطلق صورت به و آدمها همه مورد در

 ! باشه داشته رو معنی همین هم تو مورد در که نیست معنی به این اما

 !برد یاد از را کشیدن نفس آرسام حرف ادامه شنیدن از گیسو

 .بود شده خیره آمد می بیرون اش ناجی دهان از که جمالتی به تنها مبهوت و مات
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 و!  هباش مشترک حس این اینکه مهم! دارم دوستت میگه کی به زودتر کی که نیست مهم: آرسام

 ! ایم دسته همین از ما که میکنم فکر شنیدم صبح من که حرفی اون از بعد خب

 ! شدن سرازیر برای داشت دلیل هزار اش دخترانه های اشک

 !نه یا بیاورد زبان به باید نمیدانست که دلیلی هزار

 !کنند خیس را صورتش دلیل بی و دلیل با اشکهایش داد واجازه بست را هایش چشم

 بینمب صورتت روی میخوام که اشکی آخرین این: گفت آهسته و اورد لب به دلنشینی تبسم آرسام

 ! بخندی باید فقط بعد به این از! 

 معالج پزشک قالب در و آمد بیرون پیشه عاشق یک قالب از آرسام و گرفت شدت اش گریه

...  هیجان..  استرس! ممنوعه برات اکیدا کردن گریه خانم: گفت محکم و شد ظاهر بیماری

 علم القل یا جسمی نظر از ات معده! داره روانی روحی منشا تو بیماری!  همش...  احساسات

 ارهد احساسات اما بکشونه تخت این و بیمارستان به رو کارت که ندیده آسیب اونقدر پزشکی

 متوجه! نمیدم رو اجازه این بهت معالجت پزشک عنوان به پس میکنه متالشی رو بدنت تمام

 !شدی؟

 آهستگی به باالخره و نگریست آرسام محکم و مقتدر چهره به و کرد پاک را اشکهایش گیسو

 !نمیشناسین منو شما: گفت

 فکر اینطور من: گفت رفت می در سمت به حالیکه در و انداخت گردنش دور را اش گوشی آرسام

 !بهروان گیسو خانم نمیکنم

 ! ماند متحیر فامیلش نام شنیدن از گیسو

 عدب به اون از و! خوردم شکست زندگی تو بار یک من: داد ادامه میکرد باز را در اینکه ضمن آرسام

 من! اشمب گرفته تصمیم عقلم با اینکه مگر! نشم خام زود و نباشم ساده! نبندم دل زود گرفتم یاد

 !داخل بیاد که منتظره بیرون مادرت ات اجازه با االنم....  دونم می موردت در رو چیز همه

 !داده رخ اتفاقی چه نمیفهمید واقعا گیسو

 !میدید داشت آرسام خانه در که شیرینی رویای ادامه یا و بود معجزه یا
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 ان از سال سه که ای مادرانه آغوش کردن حس و مادرش شدن وارد با احتماالت این همه اما

 ! بود اش زندگی حقیقت ترین حقیقی ماند چه هر و شد ،رد بود محروم

 "!داشت دوستش " اینکه تر باال ان از و دانست می را چیز همه آرسام که بود این حقیقت ان و

 . شد نزدیک سعید قبر به برمیداشت کوتاه عمد از که قدمهایی با آهو

 

 .بود سرش پشت گالب حاوی ظرفی هم مانی

 

 !منه سعید بابا این:  کرد مانی به رو و برگشت آهو رسیدند سعید قبر باالی وقتی

 

 .شست را قبر گالب با بعد و خواند ای فاتحه لب زیر و نشست قبر باالی زانو دو مانی

 

 تا آوردم رو یکی امروز...  بابا سالم: گفت میکرد پر پر را گل دسته گلهای حالیکه در هم آهو

  اشنا باهاش

 بشی

 

 . انداخت مانی به نگاهی و برگشت

 

 .کرد دادن ادامه به تشویق را او نگاه با و زد لبخند نگاهش جواب در مانی

 

 ... میدیدیش نزدیک از و بودی خودت کاش بابا؟-
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 بابات؟ بگیره چشم زهر ازم میخواستی: گفت خودش مخصوص طبعی شوخ با مانی

 

 .خندید کرد راپاک اشکش لباسش آستین با آهو

 

 !کنم معرفی رو خودم ، خودم من بذار اصال: مانی

 

 . کرد مکث کمی بعد

 

 !کرد شروع اینطور و کرد صاف را صدایش و کشید عمیقی نفس

 

 ..  هستم راد مانی من... ریاحی آقای سالم-

 

 .بود آهو به هم نگاهش نیم میگفت را جمالتش حالیکه در

 

 .... شدم آشنا دخترتون با که هست وقتی چند یک-

 

 

 که زدم بهش حرفهایی یک: گفت آهسته و انداخت پائین را سرش رسید که حرفش اینجای به

 .... بگم هم شما به حاال میخوام

 بهش هاینک مثال: داد ادامه مانی که بشنود را جمالتش تا بود منتظر و میکرد نگاه مانی به خیره آهو

 کشکم دادم قول بهش اینکه و کنه فراموش رو گذشته باید اینکه....  بخنده همیشه باید گفتم

 ! مردونه...  میکنم رو کار این که میگم شما به دارم هم حاال و... کنم
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 گیسخته هم از احساساتی دچار خود بطن در هم هنوز... گرفت خود به مالطفت از رنگی آهو نگاه

 . بیاد بر پسشان از باید چطور نمیدانست که بود

 جا هب جا باهم را تقسیم و تفریق و ضرب و جمع عملیات که بود شده حسابی ماشین مثل ذهنش

 ! میکند عمل

 !بود افتاده ،گیر گذشته ماه 4 طی در اش عاقالنه تجربیات و اش دخترانه احساسات بین او حاال و

 !بود افتاده گیر هم جوری بد و

 هچ هر از بگریزد و بهراسد باید برعکس، یا مرد یک حمایت دیدن از باشد شاد باید نمیدانست

 !!!نام آن روی حمایتگری آپشن و مردانگی و مردی نام و است مرد

 !اش لحظه آن شرایط بود شرایطی بد

 ... آورد باال را نگاهش و خواراند را سرش مانی

 . شد متعجب و کرد اخمی دخترک نگاه رنگ دیدن از

 شده؟ چی-

 !هیچی:گفت جواب در و کشید آهی تنها...  نزد حرفی آهو

 میکنی؟ نگام داری اینطوری چرا پس-

 !ها میدی گیر من های نگاه نوع به داری خیلی روزها این-

 !میکنی نگاه بهم چطوری که مهمه برام خب -

 !داره اهمیتی چه!  دیگه کردنه نگاه کردن نگاه-

 ! ایه دیگه جای اهمیتش-

 ! اهمیتی طور چه و کجاست نپرسید.. نگفت چیزی آهو

 .. بشنود نباید که بشنود چیزی میترسید چون شاید

 .. میکرد اشتباه داشت هم شاید
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 . ساخت می او دخترانه ذهن که نداشت مستتر را معنایی آن درخود هیچکدام مانی جمالت شاید

 یک و هزار نه و داشت آمدن خوش معنای به فقط معنایی مانی روز آن " میاد خوشم ازت " شاید

 !بکند خود برای میتوانست او که دیگر تفسیر

 ..  بود دوستانه قول یک صرفا سعید به امروزش دادن قول این شاید

 !مرد یک جانب از سرشار عشقی و عواطف روی از قول یک نه

 !!! بود معادالت این همه برعکس نه هم شاید و

 !!!انسانی احساس نه و بود بین این در خوبی نیت نه شاید

 !مختل را ذهنش و بود کرده قفل را دهانش بود ذهنش در که دیگری شاید هزار هزاران و شاید

 !نماند دور مانی نگاه از حاالت این همه البته و

 !نمیکنه تغییر چیزی نکن فکر بهش زیاد-

 چی؟: پرسید گیج آهو

 !زندگی:  داد جواب برمیخواست که همانطور مانی

 ..  نمیکنم فکر اینطور: گفت و که برخاست او از تبعیت به هم آهو

 دلیل؟-

 !زندگی تغییر برای حتی.. !  هست حلی راه چیزی هر برای... خب-

 مطمنی؟-

 !نمیدونم:گفت صادقانه

 !کرد میشد کارها خیلی وقت اون..  میدونستی کاش: مانی

 مثل؟:آهو

 !تو آینده و االن دادن تغییر مثل: مانی

 !آینده:  کرد تکرار و زد خندی زهر آهو
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 که ونهم می این مثل..  نباشه ذهنت تو ای آینده وقتی..  آهو کن فکر ات آینده به:گفت آهسته مانی

 !هرکی به کی هر دنیا این تو وری غوطه..  بسازی آب روی خونتو

 ! کرد فکر مانی پایانی جمله به تنها و نزد حرفی آهو

 ؟ بود اش ذهنی تقسیمات از یک کدام به مربوط جمله این

 !نمیدانست هم خودش

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

 . بود دوخته چشم رویش به رو صحنه به تر سو آن قبر چند فاصله با رزا

 . میسوخت کشیدنش آغوش در حسرت در که دختری به

 !کند صدا دخترم را او و برود جلو نمیتوانست اما

 !فهمید داشت مترفاصله یک از کمتر دخترش با وقتی زمستانی دلگیر عصر همان را این

 کیست؟ او فهمید می کسی هر که گفت را گویا جمله آن که وقتی

 ! ،دخترش آهو حال این با ولی

 !بود گذاشته جا سرش پشت را او و برخاسته جا از حرف بی

 

 

 !بود کرده اش ساله 5 دختر با را کاری چنین قبل سال 72 او که همانطور

 تفاوتم رفتاری بودند امده ایران به که مدتی این...  مینگریست رو به رو صحنه به رزا کنار هم لئو

 !بود دیده خشکش و سرد بانوی از

 !بود دیده را اربابش گریه بار اولین برای او

 االح ، بود آورده ابرو به خم کارخانه مشکالت بخاطر نه و بود گریسته شوهرش سوگ در نه که زنی

 !بود پیچیده و سخت لئو برای این و میگریست دختر آن دیدن با
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 بود شده آندو میان رابطه متوجه خوبی به و بود دخترک همراه مرد روی توجهش لئو ، رزا برعکس

 !دارن دوست رو همدیگه خیلی نظر به: گفت همین برای

 باشه؟ کرده پر براش رو من جای که هست اونقدری: گفت و داد تکان سری رزا

 ..... که میخوایین: لئو

 حاال!  نداشتم نقشی هیچ دخترم زندگی تو هم اول از من..  نیست الزم نه: آمد حرفش میان رزا

 ! نکرده فرق چیزی هم

 .افتاد راه مخالفشان جهت در آنها به پشت و برداشت چشم مانی و آهو تصویر از تلخی به بعد

 بودند قرن این هزاره جدید معادالت حل حال در قبر یک باالی که جوانی دو به بار اخرین برای لئو

 .افتاد راه اربابش سر پشت و کرد نگاهی ،

 خانم؟ چیه تصمیمتون حاال: لئو

 !برمیگردیم امشب همین: گفت گذشته چون سرد و سنگین و شد خیره آسمان به رزا

 "خود از گریزی: یکم و بیست فصل"

 .آمد بیمارستان به یکراست پدرش مزار از

 .کرد قبول مونا همراه نهار برای را او دعوت نه و رفت سازمان به مانی همراه نه

 .داشت هم خوبی بهانه و عذر

 !میزد سر او به وباید بود بستری دوستش بهترین

 دلیلش که نبوده گیسو بودن بستری مانی پیشنهادات کردن رد دلیل که میدانست خوب خودش اما

 سیاحسا مورد در سرگشتگی و است مهربان بسیار چهره خوش مرد آن با بیشتر نزدیکی از ترس

 !چیست نمیدانست که

 . پاشید هم از را افکارش رشته الکل بوی ، شد که بخش وارد

: تگف داشت پری و کشیده ابروهای که چهره خوش زنی به رو و ایستاد پرستاری ایستگاه کنار

 . دارم کار محرابی دکتر با من ببخشید

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

211 

 

 بیماریشونی؟ همراه: گفت و کرد اش دستی بغل به نگاهی زن

 .فامیالشونم از یکی نه: آهو

 برای ابرویی و چشم خنده وبا کرد نچی میخواست بر جایش از که حینی در پرستار کناری زن

 . نفهمید را اش معنی آهو که امد همکارش

 دشونهخو اتاق سالن انتهای برو...  بیماراشون ویزیت رفتن دکتر: گفت پیشخوان پشت پرستار

 .بعدا اونجا میان

 به حواسش و هوش همه حال همان در اما برداشت قدم بود گفته زن که سمتی به و گفت ای باشه

 بود پرستار دو میان مکالمه

 !باال تهرف چقدر فامیلشن میگن که جوونی دخترای آمار کرده متارکه دکتر وقتی از کردی دقت مینو-

 ! بود جامعه در که فکری طرز از کشید آهی آهو و نزد حرفی مینو

 !دیگری دختر هر و او بودن تنها و بودن جوان و بودن دختر صرف به

 !آرسام کردن متارکه و داشتن موقعیت و بودن جوان صرف به

 از شکارا و پنهانی حرف هزار و شان پیشانی روی میچسبید و میشد انگی که دلیل میشد اینها همه

 .امد می در کنارش

 . بپرسد او از حالی تا رفت گیسو سراغ و کرد کج برود سالن انتهای به اینکه جایی به را راهش

 ور من: میگفت و گریست می بلند صدای با و بود گرفته آغوش در گرم را او که زنی دیدن با اما

  دخترم ببخش رو من..  ببخش

 ! شد میخکوب جا در

 .. نبود باورکردنی

 ؟نه مگه قشنگیه صحنه: شنید کنارش از را آرسام صدای که گذراند نظر از را برش و دور گیج

 کردن؟ پیدا رو همدیگه چطوری: گفت متحیر و برگشت

 !بیمارستانه وظیفه اولین بیمار اولیای کردن خبر: گفت و آورد لب بر زیبایی خنده آرسام
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 کجا؟ از چطوری؟ یعنی...  شماها..  اما-

 ...  نبود سختی کار:  کرد چک را پیجرش آرسام

 ! نیفتاده جا برام هم هنوز من-

 ! ام خسته امروز واقعا من موافقی؟ چایی فنجون یک با-

 ار گیسو مادر چطور آرسام بفهمد شده طور هر میخواست اینکه بخاطر بیشتر نداشت حرفی آهو

 ! کرده پیدا

 .. دانست می چیزها خیلی آرسام یعنی بود اینطور اگر که

 !دلیل با هم و باشد دلیل بی میتوانست هم گیسو های نگرانی و

.***************************** 

 . آمد میز سر چای مصرف بار یک دولیوان با آرسام و نشستند تریا میز پشت

 . بهتره هیچی از اما نیست عالی اش مزه-

 !فتیمیگ داشتی خب: گفت و گرفت دستانش میان در را پالستیکی داغ لیوان و کرد تشکری آهو

 ، فتمگ بهت که همونایی دیگه هیچی: گفت و کشید آهی و داد تکیه اش صندلی پشتی به آرسام

 خبر و کنم صحبت آترین با نذاشتی هم بعدش و زدی رو حرفها اون خونم تو روز اون وقتی

 رو هاش شماره همه و کردم چک شب همون رو تلفنت...  شدم مشکوک خیلی بدم رو پیداشدنت

 من و نمیدادی من به ورود اجازه تو اما میخوام معذرت واقعا نبودو درستی کار میدونم..  برداشتم

 . بذاریم تنها مشکالتت با رو تو و کنیم تکرار رو گذشته اشتباه نمیخواستم هم

 ...  اومد دستم چیزها خیلی گرفتم تماس که گوشیت روی شماره آخرین با خالصه

 زدی؟ حرف رشید با تو: گفت زده وحشت آهو

 به حرف بی و گرفتم تماس فقط من..  نشد بدل و رد بینمون حرفی نه رشیده؟ اسمش پس-

 خوب خیلی رکیک حرفهای اون بین از..  دادم گوش میداد مردک اون که خزعبالتی و ها فحش

 بود این کردم که ی کار اولین منم...  ایه فرقه چی و است کاره چی مرد اون که آورد در سر میشد
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.. . گفتم بهشون رو بودم فهمیده چی هر و دادم بهشون رو مرد اون شماره و پلیس پیش رفتم که

 ! میخورن خنک آب دارن و کجان اش دسته و دار همه و مردک اون االن بگم بهت که نیست الزم

 !!!بگوید میخواهد چه نمیدانست واقعا اما بزند حرفی تا کرد باز دهان متحیر آهو

 صبحهای...  گرفت جان چشمانش مقابل در شد سپری انجا در اش گذشته ماه 4 که باغی تصویر

 یاد به را دستشویی شکسته آینه و مرد چرک های دمپایی و رنگ فیلی در..  آورد یاد به را سردش

 .... و بود داده مهلقا ای خشکه آلبالو مشت را کامران آخر روز نگاه.  آورد

 با ودز خیلی کارها باقی و گیسو مادر و پدر کردن پیدا...  نبود سخت خیلی باقیش: داد ادامه آرسام

 ور نداره رو طاقتش مردونگیم بودی گفته تو که چیزهایی اون همه من و شد انجام پلیس کمک

 نز بپذیرم که کرد قبول سخت خیلی مردونگیم بود تو با حق که کنم اعتراف باید و..  فهمیدم

 مقصر رو تو میشد باعث وسط این که چیزی تنها!  بوده کیا بین و بوده کجا مدت این داداشم

 بودیم شده مرتکب تو مورد در مابقی و آترین و خودم که بود هایی کوتاهی و اهمالها ندونم صرف

 ودب و....  باشه بهت حواسم و نکنم تکرار رو اشتباه این دیگه که کردم عهد خودم با همین برای.. 

 !بگو...  توست نوبت حاال!  خب...  آهو

 کانت آرسام زبان از حقیقت همه این شنیدن..  بگوید چه نمیدانست که بود شده گیج آنقدر آهو

 . بود هضم قابل غیر و دهنده

 ؟ چیو:  بگوید آرامی به توانست فقط

 نممیک فکر کیه؟ بینیش می روزها این که پسری این: گفت و رانوشید چایش از ای جرعه آرسام

 ؟ بپرسم ازت باشم داشته حق

 از کیباری هجم و بردار ترکی اش پالستیکی داغ دیواره شد باعث که داد فشار بیشتر را لیوان آهو

 . شود جاری پالستیکی میز روی چای

 انمی تشابه به اهو و میریخت بیرون شده پاره جداره از تاخیر با و ارامی به لیوان داخل محتویات

 جاری حال در تاخیر با و آرام پرده پشت حقایق چطور اینکه و اندیشید می لحظه ان و چای لیوان

 !هستند اش زندگی باور در شدن

 خب: انداخت باال را ابروهایش و نشست لبش روی آورده در سر کجا از نمیدانست که ای خنده

 ! دکتر شدن پوآرو در تالشت همه این داره احسنت واقعا که بگم باید همه از اول
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 . شد اهو صحبتهای ادامه شنیدن منتظر جدیت با تنها و نزد حرفی آرسام

 باید و ندارد زدن حرف جز چاره که بفهماند او به میخواست نگاهش در خفته جدیت با نوعی به

 !بگوید

 سخن به لب و برداشت رفتنهایش آبی زیر از دست بود فهمیده را او نگاه معنی خوب که هم آهو و

 .گشود

 همه بیان برای شد تر راغب هم خودش گفت را اول جمله وقتی ولی بود سخت ابتدایش

 ! بکند باید چکار نداند که میشد باعث و میکرد سنگینی دلش در که انچیزهایی

 نیتلوزیو گزارشگره یک مانی: گفت و داد سر وانطرفتر برداشت میز خیس سطح روی از را لیوان

 شدیم رو روبه باهم گزارش یک برای بار اولین...  شدم اشنا باهاش که نمیشه ماه 7 تقریبا من که

 نواال کنم بازی فیلمشون تو بود قرار که آترینه همکارهای از یکی دوست که فهمیدم بعدا اما.. 

 رو مانی که عیادتش بیمارستان رفتم روز یک پیشت اومدم وقتی...  بیمارستانه تو و کرده تصادف

 فتگ بهم الکی الکی خیلی هم بعدش..  شد بیشتر مون آشنایی و زدیم حرف و دیدم اونجا دوباره

 خوش زیادی من که اونجایی از و بدم تست و برم دارم دوست واگر میگرن اجرا تست یک دارن

 ..  شدم قبول شانسم

 که تعریفاتی و جمالت بین فقط..  ظاهر در فقط اما...  همینه همش: داد ادامه و کرد تلخی خنده

 !داد آشنایی یک شناسایی مورد در میشه

 نم زندگی تو و کیه مانی نمیدونم خودمم من! آرســـــــام: گفت آشفتگی با و شد خم جلو به

 نم! کیه؟ مانی بکم بهت بخوام تا منه زندگی کاره چی آترین نمیدونم حتی هنوز من ؟ کاره چی

 یک .... ام چی..  کجام نمیدونم...  صبح یا شب نمیدونه و پریده خواب از یهو که آدمی مثل.. گیجم

 .. ! ام

 داری؟ عالقه بهش:  پرسید خشک آرسام

 !!!! عالقه؟-

 لبش روی که ای خنده زهر همان با و داد شکل را بود شده ریخته میز روی که چایی دستش با

 میتونم افتاده برام سال یک این طول در که اتفاقاتی این همه از بعد میکنی فکر: گفت بود نشسته

 !باشم؟ داشته عالقه مردی به
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 !نگریستش خیره خیره جدی نگاه همان با فقط و نزد حرفی آرسام

 نخورده دست و خام احساسات اون دیگه..  نیستم معمولی دختر یک دیگه من..  جان آرسام نه-

 روان و روح نظر از اما دختره جسما که زنم یک شبیه االن من!  ندارم رو ای ساله هفده دختر هر

 داشتن...  تو داداش زن...  آترین زن!  زنم یک االن من واقعیت تو وهم شناسنامه تو هم! زنه یک

 و هکن حمایتم و باشه همراهم میخوام دوستی انسان حس روی از فقط که جوون پسر یک به عالقه

 !میتونه؟!  بشه تلقی عالقه نمیتونه بشونه لبم روی رو لبخند گاهی گه

 ! تویه نظر این: گفت و کشید عمیقی نفس آرسام

 چیزی میدم قول بهت اما بپرسی هم رو اون نظر میتونی بخوای اگر: گفت و داد تکان سری آهو

 اینکه و آترین ماجرای جز به البته..  میدونه من درباره رو چیز همه مانی...  نمیکنه تغییر وسط این

 فنص که دختری به میتونستی..  بگو رو راستش..  مردی یک خودت تو...  بودم صوریش زن من

 !بشی عالقمند گذرونده سر از رو من ماجراهای

 یباش داشته ای برنامه و طرح عالقه ن او ی برا اینکه است قضیه طرف یک شدن مند عالقه خب-

 !دیگه طرف یک

 رو حسی همون هم تو به راجع نذار! نخندون رو من خدا و تور آرسام وای:  خندید بلند اینبار آهو

 !دارم سایرهمجنسات به نسبت که کنم پیدا

 چیه؟ دقیقا حس اون و-

 !نفرت: غرید سایئد می هم روی را دندانهایش حالیکه در آهو

 ... مردها همه..  نیست درست حست این: گفت غمگین..  رفت هم در وضوح به آرسام چهره

 ! آرسام میکنی بد رو حالم داری...  میکنم خواهش ازت:  آمد حرفش میان آهو

 ! آره!  اون نه و داری مانی آقای این به ای عالقه تو نه تفاسیر این با پس خب..  باشه..  باشه-

 ! غلطه باشه این جز.. باشه همینطور باید-

 !افته می اتفاق اما غلطه چیزها خیلی وقتها بعضی-

 !کنم محقق رو غلطی دوباره بخوام اگر میکنم قلم خودمو پای و ام زنده هنوز من-
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 ...  بود رفته درهم واقعا دیگر آرسام

 مهایغ عمق متوجه حد این تا و برسد تلخی بحث چنین به شان مکالمه ادامه که نمیکرد فکر هیچ

 !بود نشسته رویش به رو که شود نقشی ریز دخترک

 ... خب-

 چی؟ خب:  کرد تکرار سوالی آهو

 !چیه؟ اون مورد در تصمیمت ؟ چی اون ؟ آترینه مورد در منظورم: آرسام

 ... کرد مکثی آهو

 . میرفت پائین و باال درذهنش که بود جمالتی کرده سنگین و سبک درحال گویی

 .نگذارد ناگفته را حرفی گرفت تصمیم نهایت در اما بود مردد نگفتن و گفتن بین

 ! بده طالقم که کنی کاری میتونی: گفت کوتاهی طنین با ولی مصمم همین برای

 ! شد خیره او به زده شک آرسام

 !بود شده زن یک واقعا میشناخت که کوچکی آهوی

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

 ! بود گرفته طالق شوهرش از که مادرش پیش گیسو و بود آرسام خانه در آهو بعد هفته یک

 این اما گشت مسرور آهو استقبال از و امد خانه به صدف همراه که بود شب 8 نزدیک آرسام

 واستمیخ را گیسو محجوبانه های نباشید خسته همان او. میخواست او که نبود چیزی ان استقبال

 ! میشکید آَشپزخانه در را انتظارش شب هر که ای شده گرم غذاهای و ها گونه سرخی و

 دوستت؟ از خبر چه: گفت داد اهو به را صدف وقتی

 یخیل: گفت و کرد ریزی خنده بود شده اندو میان عالقه متوجه دیگر هفته یک این طول در که آهو

 !میرن ایران از هم عید از بعد احتماال... مسافرت رفته مامانش با...  خوبه حالش

 !کجا؟!!! برن؟ ایران از: کرد تکرار سریع شد، آهو میخکوب زده شوک آرسام
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 شحرف میکنه زندگی آلمان گیسو پدر: داد دستش بازی اسباب و گذاشت زمین روی را صدف ، آهو

 چی هر..  کنه اشتی شوهرش با دوباره که اومد نمی بدش هم مادرش و پدرش پیش بره که بود

 !که نبوده دومش شوهر پستی و نامردی به و بوده اش بچه پدر باشه

 . نزد حرفی دیگر و جنباند سری فکر غرق آرسام

 و برمیداشت را رنگی لگوهای چطور که شد خیره دخترش دستان به و نشست مبل روی همانجا

 . میکوبید بهم

 صدای و میکردند بازی باهم که میدید صدف کنار همینجا را گیسو که افتاد روزهایی یاد اخیتار بی

 . میکرد پر را خانه فضای اشان خنده

 . بود نداده رخ خانه این در وقت هیچ قبال که اتفاقی

 آقای: گفت بلند و کرد ای خنده بود شده آرسام شدن آشفته و ریختگی بهم متوجه خوب که آهو

 !ها رفته دست از طرف بجنبی دیر دکتر

 . خندید تر بلند آهو و گفت "هانی " فکر غرق آرسام

 به هنوز فکر غرق آرسام اما ، آورد در را خندیدن ادای الکی ، آهو خنده صدای شنیدن با صدف

 ! بود دخترش دست که بود شده خیره لگوهایی

.********************************************* 

 .میرفت استدویو به اجرا برای باید که بود روزی اولین ، روز آن فردای

 . داشت استرس و هیجان صبح از

 . نبود میگرفت نشات مادرش کردن پیدا امید به شادی از که هیجانی ان از خبری دیگر

 ! میشود چه اینکه از بود ترسیدن هیجان فقط هیجان این

 .... کند خراب نکند

 ... شود ظاهر بد نکند

 !دیگر نکند هزار و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کابر chrysalis | 2 من زنهای همه

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

218 

 

 زد دلبخن رویش به کرد موفقیت آرزوی وبرایش کرد پیاده سازمان در جلوی را او آرسام صبح وقتی

 ! دارد ای اشوبه دل چه درون از که دانست می خودش فقط اما

 شتگ مخصوص بخش در را کیفش و گذشت اش شناسایی کارت دادن نشان با نگهبانی مقابل از

 . شد سازمان سبز سر فضای وارد و داد نشان

 شمچ صحنه پشت هیاهوی وبه بود گرفته قرار دوربین روی روبه شده گریم وقتی بعد ساعت نیم

 ! شود گیرش دامن اضطرابی چنین که نمیکرد تصور هم درصد یک بود دوخته

 ! رسیدند راه از مانی و مونا لحظه همان

 کف ها گرد دوره مثل مانی و کرد پرسی واحوال سالم عوامل تک تک با سرزنده و خوشحال مونا

 داغ خبرهای...  آوردم خبر که بیا بدو..  دار بچه و دار خونه آی: زد داد و کوبید بهم را دستانش

 ! آوردم

 جمع دورشان شنید می و میدید را چیز همه فاصله همان از که آهو جز به البته عوامل همه کم کم

 . شد تصویب اسمش: گفت خوشحالی با مونا که داستان پرسان و شدند

 هورااااا! موناییمممم مهمون همه امشب: زد داد اش گردانی معرکه همان با مانی

 چون اند کشیده را عمرشان هورای ترین اشتباه که فهمیدند زود خیلی اما هوراااا گفتند همه

 . بیاید در نطقش نکرد جرات کسی دیگر و شد حکمفرما دوباره مونا جبروت

 ! بود مستثنی قانون این از مانی که است ذکر شایان البته

  ؟ شد چی اسمش باالخره حاال خب: گفت طرح مجری رحمانی

  !شرمگین دختر یعنی ایران،: گفت شمرده شمرده جمع به رو و کرد بلند را سرش غرور با مونا

 ! امدند می نظر به راضی گویی گروه همه

 نای و بودند زده را شان برنامه کلید سال پایانی روزهای در انها و میشد تحویل سال دیگر هفته

 ! بود شده مقارن برنامه نام تصویب با فرخنده اتفاق

 شرمگین؟ دختر یعنی ایران، واقعا حاال-

 .میپرسید سوال دوباره که بود رحمانی
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 بحث گویای جوره همه...  بره برنامه روی میشد که بود اسمی بهترین نظرم به...  آره:  مونا

 !ماست داستان

 نشستی؟ تنها چرا: رساند را خودش آهو کنار به و آمد بیرون جمعیت بین از مانی

 .میکنم نگاه دارم-

 !نمیده کیف تنها تنها که کردن نگاه-

 !فلسفی چه: آهو

 !بشناسی رو من های فلسفه حاالها حاال مونده-

 !باشم داشته باید نوح عمر پس-

 !کمه برات نوحم عمر من درکنار-

 .دنبالش به هم مانی و خنده زیر زد پقی آهو

 !نکن خطر احساس..  پائین میاد داره خودشیفتگیم درصد: مانی

 !ابدا: آهو

 بودی؟ ناراحت چی از بگی نمیخوای حاال خب: مانی

 !تولدمه امشب: گفت کوتاه و کشید داری صدا و بلند نفس آهو

 واقعا؟: شد گشاد مانی چشمهای

 !اوهوم-

 زدی؟ غمبرک صبحش از تو و تولدته شب دیوونه-

 !که نیست این فقط-

 چی؟ پس-

 ...  بودم بابام کنار امشب مثل پارسال-

 !باشی بابات کنار میتونی هم امشب...  نداره کاری که این خب-
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  رو زندگی نکن سخت: گفت و کشید موهایش به دستی مانی و کرد نگاهش دار معنی آهو

 !!!!سخت-

 ... کنارته االنشم همین بابات: گفت و نشست نیمکت روی کنارش

 نزن حرف ها فیلم مثل-

 ها؟!  باشه اشتباه حرفم بوده فیلم یک های دیالوگ چون نیمشه دلیل-

 !که کردی فلسفیش باز-

 مهه به میخوام که پاشو! خانما خانم رو آویزونت لوچه و لب این کن جمع هم حاال! اینیم ما دیگه-

  پاشو!کردم کشف استعدادی چه بدی نشون

  شد آهو برخاستن منتظر و شد بلند خودش

 . برخاست تاخیر با هم او

 برات امشب اینکه ات جایزه حاال..  کن گوش حرف و خوب دختر یک میگن تو به... دختر قربون آ-

 !بگیرم مشتی تولد یک

 !نه امشب..  نه:  گفت فورا آهو

 ؟ چرا: متعجب مانی

 !بگیرم جشن برگشت عادیش روال به زندگیم و شد تموم چیز همه وقتی میخواد دلم-

 دیگه؟ تولد توی تولد یعنی: پرسید و کرد فکری مانی

 !ها مایه این تو چیزی یک ای: گفت و خندید بود برده کار به مانی که اصطالحی از آهو

 خودم: گفت گوشش زیر و زد چشمکی مانی میشدند ملحق جمعیت به هم همقدم درحالیکه

 ! نوکرتم دربست

 !دورنماند مونا چشمان از ها نگاه و حرفها این کدام هیچ البته و

 !بود داده هشدار او به درست ششمش حس که فهمید لحظه همان

 ازت؟ بکنم خواهشی یک میشه: گفت آهسته آهو
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 . داد تکان سر مانی

 !نباشی من با صمیمی اینقدر میشه-

 !تو؟ با ! کی با! ؟ من صمیمی؟: گفت بود رفته باال دومتر که ابروهایی با و کرد ایست متعجب مانی

 ! میشه..  صمیمی اونم..  من با...  آره: داد جواب محکم آهو

 !گفته؟ چیزی کسی: گفت و کرد اخمی ، برداشت لودگی از دست مانی

 !بفهمه آدم تا بگن باید رو چی همه همیشه مگه-

 ! میزنیا حرف فلسفی داری تو حاال: مانی

 !وشگ با نه چشمه با فهمیدن میگفت هیمشه.  بود م بابا حرف این..  نیست فلسفی اصال نه-

 یبنص بی ازش ما که کرده سیاحت رو چی عقابیتون چشمای بگین میشه بینا خانوم خب: مانی

 !موندیم

 !رو زندگیت چیز ترین ارزشمند: گفت و داد نشان مونارا چشم گوشه با و کشید آهی آهو

 ...! خورد جا مانی

 نچها همه با را او و رفت میکرد اشاره فیلمبردار که جایی سمت به مستقیم ، نزد حرفی دیگر آهو و

 !گذاشت تنها بود دیده یکباره

****** 

 .کرد پیدا را خودش درون از و کشید طوالنی نفسی و ایستاد دوربین روی به رو آهو

 ... زدن حرف به کرد شروع اختیار بی کارگردان دست عالمت با

 ! بگوید بود قرار که ای شده تعیین پیش از جمالت آن نه اما

 !بود گرفته سرچشمه ناخودآکاهش از ارادی غیر و فلبداهه که جمالتی بلکه

 !گفت و

 ..  بایدمیگفت آنچه را
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 ...  میکنه خوشبختم که داد قول بهم مرد یک..  یکشب

 .. ام دخترونه حیای از..  شرم از شدم سرخ من شب اون

 !ام دخترونه معصومیت از

 ... گذشت و گذشت

 !چند قیمتت گفت بهم چهارراه یک سر دیگه مرد یک دیگه شب یک دوباره باز تا

 ! دخترونه حیای و شرم از کردم عرق و شدم سرخ نه اینبار

 !نبود هم معصومیت از خبری دیگه

 !بود رفته دست از بود هرچی

 تدس از همه این بین که عصبی و کننده کر خنده یک و چنده نرخم اینکه و سوال یک و بودم من

 !میکرد بیداد رفته

 !اینه ما برنامه اسم

 !شرمگین دختر یعنی ایران

 !ایران

 .. دختره از پر که ایرانی

 یا بودن زن حتی.. نداره فرقی...  کوچیک و بزرگ...  دارن غصه تا هزار کدومشون هر که دخترهایی

 ... نداره فرقی هم بودنشون دختر

 ! بودن شرمگین تو مشترکند همشون وسط این

 ! باشن شرمگین باید میگه که بایدی تو

 !میکنه خوشبختت میگه که مرد یک قول برابر در

 ! میخواد شون از رو نرخ که مرد یک سوال برابر در

 !نه؟ یا هست فرقی جمله دوتا این بین اینکه سوال و
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 ملهج دو این دوی هر تو بودن شرمگین باید چرا پس هست فرقی اگر اما هیچ که نیست فرقی اگر

 !باشه؟ تکراری و واحد العمل عکس

 ..  نبود خنده جای..  نخندیدم ، میکنم خوشبختت گفت بهم اولی مرد اون که شبی

 بهم داره مرد این که کردم اشتباهی چه من که شد همراه هام با ترس این و ریختم عرق فقط

 !میزنه حرفی همچین

 و کرده اریخواستگ ازم یکی برمیگشتم زبانم تقویتی کالس از وقتی که بگم بابام به نکردم جرات

 !کردم فرار دستش از من

 !ام دخترونه معصومیت از..  بگم شرمم از نکردم جرات

 !بودنم ایرانی از

 ... میگفتم بهش تا بود یکی میخواست دلم خیلی میخواست نرخ ازم رذل مرد اون که اونشبی اما

 ... پدر گذاشتی من برای رو شرم این فقط چرا میگفتم بهش

 بزرگ؟ پدر گذاشتی ارث به من برای رو حیا این فقط چرا

 !من گذشته پدرهای باشه من وجود در باید معصومیت این فقط چرا

 !نوشتند شوهران و مردها رو قانون میگه که خوندم جایی یک

 یک عصمت و حیای و شرم مورد در نانوشته قانون این جای یک فقط..  قانون این جای یک کاش

! زن و مرد مورد در عصمت و عفت نداشتن:  که میکردند یادآوری و زنها قول از میزدند تبصره

 !دارد قانونی پیگرد

 !نمیگفت چیزی کسی و میکردند نگاه بهم تحیر و بهت با همه...  داد کات مونا

 !نبود حرفی هیچ جای

 بااین قدرتش قدر مردان زبان از حال به تا که بود زده حرفهایی نقش ریز و ظریف دختر آن

 !!بود نیامده بیرون استحکام

 !داشتند می باید انها که نبود احساسی دهم یک شدن مبهوت و تعجب پس
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 !کیست که میدانست خوب آهو و بود دوربین پشت از درست زدن کف صدای اولین

 !مانی

 لحظه دچن و شد بلند استودیو کنار و گوشه از هم دیگری های زدن دست صدای که نکشید ثانیه به

 .کردند تشویق را او هم با عوامل همه بعد

 ... میکرد فکر چیز یک به ، ها تحسین و ها احساس ابراز جوشش میان آهو و

 محقق یدبا انچه کردن محقق برای بود حمایتگر دستانی االن فایده بی تشویق جای به کاش اینکه

 !میشد

 "فرصت:  دوم و بیست فصل"

 سین هفت سفره کنار آترین و رومینا و بود دربرگرفته را خانه فضای تمام ساعت تاک تیک صدای

 !بودند مشترکشان زندگی سال اولین تحویل درانتظار

 !بود رسید پایان به هایش تلخی و ها سختی همه با سال یک

 ! اتفاق از پر سال یک

 !حادثه از پر

 !دوباره بستن دل و دادن دست از

 در و میکرد یادآوری را بود گذشته برایشان انچه تمام انها به کوبنده و آهسته تاک تیک این حاال

 !میداد را جدید حوادثی و نو سالی نوید حال عین

  کرد باز را آن شد بلند القلوب مقلب یا صدای وقتی و برداشت را حافظ رومینا

 اومده؟ چی ببین: گفت اترین به رو و گریست اخیتار بی شعر دیدن با

 مخور غم کنعان به آید باز گمگشته یوسف"

 "مخور غم گلستان روزی شود احزان کلبه

 مبارک عیدت: گفت میرفت تلفن سمت به درحالیکه رومینا ، شد بلند تلفن زنگ صدای لحظه همان

 !بری در تونستی من عیدی دادن از تلفن این با نکن فکر: داد پاسخ کنان خنده آترین و
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 برابش نگاه با و دوخت چشم او به شیطان ای گربه بچه چون آترین و برداشت را گوشی رومینا

 .کشید نشان و خط

  کانال؟ کدوم چی؟...  باشه مبارک هم شما نوی سال... ممنون... دکتر آقای سالم.... الو-

 .یک کانال بزنیم میگه سام آر: گفت آترین به رو و گرفت گوشی دهنی روی را دستش

 میکنن؟ مصاحبه باهاش دارن نکنه ؟ چرا: پرسید آترین

 . کرد عوض را شبکه و برداشت را کنترل حال درهمان و

 ....عوض االن جان دکتر بله-

 !ماند کاره نیمه تلوزیون کادر در دختری آشنای چهره دیدن با اش جمله

 !دنبو او از کمتر حالش که شد دوخته آترین مبهوت چهره به تلوزیون صحفه از نگاهش ناباورانه

 !میشه باورتون..  ماست کوچولوی آهو همون این: میگفت که آمد می خط سوی آن از آرسام صدای

 !نمیشد باورشان که حقیقتا

 در هب در ها ماه که بود آهویی میکرد اجرا را برنامه و بود بسته نقش تلوزیون تصویر در که دختری

 ! بودند گشته دنبالش

 برگردد او دوباره تا بدهند را چیزشان همه بودند حاضر که آهویی همان

 !بود رویشان به رو آهو حاال و

 !نداره امکان: کرد زمزمه متحیر آترین

 ! کنعان به آمد باز گمگشته یوسف: خواند و گریست اما رومینا

.******************************************** 

 . بود برایش کار قسمت ترین سخت آترین با شدن رو به رو

 کی کرده وارد آترین خانواده به که هایی نگرانی همه بخاطر میدانست..  است مقصر که میدانست

 ! است بدهکار آنها به عذرخواهی

 !شود رو روبه آذر و رومینا.. . او با باید چطور نمیدانست اما
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 .داشتند قرار فریدون مزار سر همه آرسام توصیه به

 . بودند شده حاضر فریدون مزار سر قرار از قبل ساعت یک استرس از رومینا و آترین

 .میخواند قران و بود نشسته قبر باالی آسوده و بود راحت خیالش که رومینا

 . بود آترین گوشی با بازی مشغول بید درخت زیر آذر

 یک مبادا میگذراندتا نظر از را گانه 4 جهات و میرفت پائین و باال مدام کنده پر مرغ مثل آترین اما

 !بدهد دست از را آهو زآمدن ا ثانیه

 .بخون پدر برای فاتحه یک بیا..  باش نداشته استرس اینقدر..  جان آترین-

 !االن تا خوندم فاتحه تا 72 از بیشتر.. خوندم: گفت تند آترین

 !نترس..  میاد: گفت کردو ای خنده رومینا

 !دهنمه تو قلبم انگار فقط..  نمیترسم-

 عمیق رومینا که برداشت سمتش به قدمی ، میکند روی زیاده رومینا مقابل در دارد فهمید انگار بعد

 !آترین تخسی بچه پسر یک مثل همیشه...  نیمشی عوض وقت هیچ: گفت و خندید تر

 .....! که کرد بررسی را جهت 4 نو از دوباره و کشید آسودگی سر از نفسی آترین

 !آمد باالخره

 !بود کرده حرام او بر را رویا و خواب تمام ماه 4 که آهویی

 ... آمد

 ... او پای گریز آهوی آمد

 وا سمت به و میزد قدم آرسام کنار در خرامان خرامان نداشت او با نسبتی هیچ که اش شرعی زن

 .آمد می

 ...آمد می داشت بود کرده پیشنهاد او به شبی خودش که خواهری نسبت

 !آمد می داشت است همان میدانست خوب خودش که کسی هیچ

 !بود کرده آماده لحظه این برای حرف هزار و جمله هزار
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 را او ای کلیشه های فیلم آن همه مثل بعد و بزند زیرگوشش سیلی یک که بود این کارش اولین

 ...! بگیرد آغوش در محکم

 بین از اول شق ناخودآکاه و دهد انجام نتواند را دوم شق او که میشد باعث رومینا حضور اما

 ! میرفت

 !بینیشد دیگری گزینه به بود ناچار پس

 .کند نگاهش خیره خیره فقط اینکه

 !داشتن سازگاری او سلیقه با و میشد ها فارسی فیلم شبیه زیادی..  نداشت دوست را گزینه این

 میکرد؟ چکار پس

 ..  بگوید را بود رفته کش فیلم یک از که دیالوگهایی

 از ار بود کرده حفظ هرچه که بود اینجا کار اشکال اما آمد می خوش مذاقش به بیشتر گزینه این

 !بود برده یاد

 ... آمد آهو و

 ! فاصله متر یک از کمتر با..  بود رویش به رو درست

 . میکرد نگاه داشت که هایی گزینه به و بود ایستاده همچنان او اما

  نازنینمممم آهوی: گفت و فشرد آغوش در محکم را او و شد بلند که رومینا

 ... آمد خودش به

 ادهایست شده آور گیم میگفت که گوشی آالرم به توجه بی کنارشان آذر و بود رومینا آغوش در آهو

 ! میگریست بودو

 .. میکرد نگاه تنها خشک چوب یک مثل درست او و

 !خیره خیره آنهم

 !!!!بود بیزار ازش که ای گزینه همان بود شده

 !گرفتند قرار هم روی در رو آندو ، گرفت فاصله آهو از که رومینا
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 ترش رو و گرفتند قرار هم روی روبه خانه محضر سالن در بار اولین برای که روزی مثل درست

 !بود رویی روبه آن نتیجه کردن

 !شد شروع کذایی عقد آن و آنجا از داستان همه که روزی

  بودند گرفته قرار هم روی به رو دوباره آنها حاال و

 . فشرد می را بازویش درکنارش و بود آکاه چیز همه از حاال رومینا که تفاوت این با

 !بود آرمیده خاک ها خروار زیر ، پایش زیر پدرش و بودند آنطرفتر آذر خواهرش و آرسام برادرش

 ! بودند گذرانده سر از را زیادی های قصه کدامشان هر و بود گذشته زیادی روزهای

 !نمیشد آخر قصه این هیچکدام اما

 هم تصور روزها آن اما داشت دوست را دیگر بهم ها داستان های شخصیت رسیدن بچگی از

 !داستان آن اصلی شخصیت خودش و شود داستانی روزی هم خودش زندگی که نیمکرد

 !نمیرسد آهو به وقت هیچ میدانست خوب او که بود این کار اشکال

 !نمیرسد او به هم آهو و

 !!!! نبودند یکدیگر سهم وقت هیچ آندو

 سالم: گفت میداد را اش گذشته معصومیت بوی هنوز که ای چهره با و برداشت جلو قدمی آهو

 !آترین

 !شنید را دخترک نازک و نرم صدای وقتی بست را چشمهایش فقط آترین و

 ..  شود بیدار ان از حاالها حاال نمیخواست که بود خوابی مثل

 !نبود معجزه از کمتر است رسیده پایان به شبهایش کابوس باالخره اینکه

 ودب سپاسگذار و کرد شکر بود برگردانده انها به دوباره را آهو که خدایی اش بسته چشمهای پشت

 ! نشده پدرش شرمنده این از بیش که

 را خودش جلوی که بود سختی کار خیلی که بود این چشمهایش بستن دیگر دلیل یک البته و

 ... نفشارد آغوش در محکم و سخت همسرش مقابل را او و بگیرد
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 آهسته و گرفت آغوش در را او و آمد جلو اش شده سجاف بهم پلکهای پشت که بود آهو او جای به

 !میگم تسلیت بابات بخاطر: گفت

 !شد کوبیده برسرش پتک چون اش بسته پلکهای همان پشت از حقیقت

 ... بود شده یادآور او به جمله یک همان با را حقیقت آهو

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

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

 "بعد هفتــــــــــه2"

 . رسید مونا گوش به بار چندمین برای مانی اس ام اس زنگ صدای

 ! ها بازی اس ام اس این از بود شده کالفه دیگر

 !نگوید چیزی کرد سعی و کوبید پایش ران به محکم و کرد مشت را دستش

 زنگ و پیام زنگ هر به نسبت بود داد آالرم او به برادرش مورد در اش زنانه های حس که روزی از

 بود شده حساس تماسی

 .کند مادری زیادی کوچکترش برادر زندگی برای نباید که دانست می

 . بگیرد سامان و سر باید کم کم و شده بزرگ دیگر مانی که میدانست

 .. بماند تنها او مثل نمیتواند و است مرد نباشد چه هر مانی که میدانست

 . میدانست را اینها همه

 !میکرد انتخاب بایددرست مانی که بود این آن و میدانست هم را دیگر چیز یک میان این اما

 ! میکرد جمع هم را حواسش باید اما..  بود عاقل...  بود مرد..  بود بزرگ مانی

 .. میکرد انتخاب باز چشمان با باید

 . میکرد انتخاب هشیار عقلی و بینا چشمان با اش اینده برای باید

 بین او و میخوردش درون از داشت اش زنانه بیگاه و گاه هشدارهای و پیام های زنگ این حاال و

 ! بدهد هشدار برادرش به باید چطور که نمیدانست دانستنی اینهمه
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 ! یانه بدهد هشدار باید نمیدانست اصال

 .آمد هال داخل از توقی و تق صدای

 ؟تویی مانی: کرد صدایش ، راندید مانی وقتی و کشید سرکی اشپزخانه از و امد بیرون فکر از

 نداری؟ الزم چیزی بیرون میرم دارم..  منم اره-

 یهویی؟ کجا: پرسید متعجب و شد خم اپن پشت از دست به کفگیر

 !ببینمش برم باید..  گذاشتم قرار آهو با االن-

 بود تادهاف فشردن فکر به دیر یا انگار اما نزند مورد بی حرف تا داد فشار محکم را کفگیر دستگیره

 که دشخو به و شد بلند صدایش که بود نیفتاده کارگر بود کرده وارد سطح بر که فشاری میزان یا

 میکنی؟ کار چی داری میدونی هیچ ؟ مانی: گفته دید آمد

 کار یچ: گفت و شد متوقف بود شنیده که حرفی از متعجب که میزد گره داشت را شالگردنش مانی

 مگه؟ میکنم

 .میداد ادامه باید و سکوت نداشت ای فایده دیگر بود گفته که حاال

 هب..  شب وقت این اونم...  دختر اون با گذاشتن قرار: گفت مصمم و کرد دور را تردیدها بنابراین

 درسته؟ نظرت

 !شب نصفه 72 نه!!! ها بعدظهر 5 ساعت: گفت و کرد نگاه ساعت به شده گشاد چشمهای با مانی

 !میشه تاریک هوا دیگه ساعت یک ولی-

 . نمیشد خواهرش منظور متوجه...  کرد اخمی مانی

 دادن ادامه نظرت به اما.. کنم دخالت زندگیت تو نمیخوام من کن باور...  جان مانی: داد ادامه مونا

 درستیه؟ کار آهو با ات رابطه

 منظورته؟ لحاظ چه از: گفت آلود اخم همانطور مانی

 یب که هم بعدش..  گزارشامونه از یکی سوژه آهو میگفتم قبال.. میدونی بهتر خودت رو لحاظش-

 دش قبول که داشت توانایی...  شد قبول خب و گرفتی تست وازش سازمان آوردیش من مشورت
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 من دیگه!  چی همه شد تموم و انتن روی فرستادیم که هم رو برنامه... بعدش این تو نیست حرفی

 !میده معنی چه شبونه و عصرونه قرارهای و ها بازی اس ام اس این نمیفهمم

 !میگی داری چی میفهمی مونا: گفت و کرد باز دهان متحیر مانی

 لد در چه هر و نداشت خودش روی کنترلی دیگر بود گذاشته پا درونش که جوی تاثیر تحت مونا

 چی داری میفهمی تو چی؟ تو.. میگم دارم چی میفهمم من... خوبم داداش آره: آورد زبان بر داشت

 مرع تا که بشه بچگونه عالقه یک باعث ممکنه گاه به گاه دیدارهای این فهمی می میکنی؟ کار

 !عواقبش؟ بشه دختر اون خودتو گیر گریبان داری

 شتربی ازت مونا: گفت میرفت کفشی جا سمت به که همانطور داد، تکان سری و کرد ای خنده مانی

 ! انتظارداشتم ها این از

: گفت و ددوی دنبالش برود بیرون خانه از مانی اینکه از قبل شتاب وبا کرد پرت سینک در را کفگیر

! کنم؟ اتماش رو شدنت بدبخت و بشینم و نگم هیچی منم و بکنی خواستی کاری هر داشتی انتظار

 اره؟

 اب نشین اینقدر: گفت خودش مخصوص خیالی بی با و گذاشت زمین روی را کفشهایش مانی

 ! میگیری رس زود پیری!  من خواهر کن خیال و فکر خودت

 !ــی مانــــــــــــــــــــــ-

 !مانی؟ جان:گفت کالفه و برگشت

 !میکنم صحبت باهات جدی دارم من-

: تگف میزند موج آن در عصبانیت از هایی رگه کم کم بود مشخص که لحنی با و داد تکیه در به

 خوایب تو که نیست خاصی چیز هیچ دختر اون و من بین! میکردی رفتار ایها از تر خوددار قبال مونا

 !باشی من اینده نگران بخاطرش

 چیه؟ قرارها این معنی پس-

 .همکاری یک پیشنهاد جز نیست هیچی قرارها این معنی-

 کی؟ با همکاری-
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 با ارشیا...  بزنم حرف آهو با اجراش درباره میخوام ، شده تصویب ارشیا تلوزیونی مسابقه ایده-

 چیه؟ خودش نظر ببینم میخوام حاال.. کرده موافقت اون

 . گرفت آرام کمی ارشیا نام باشنیدن مونا

 شده؟ مرخص کی:گفت آهسته

 ...  پیش هفته یک-

 خوبه؟-

 . کرده خلق همین برای خدا رو فیزویوتراپی جلسات که میکنه اذیتش یکمی پاش فقط آره-

 .طفلی: گفت آهسته فکر در غرق مونا

 بیارمش؟ و ببرمش بار سه هفته باید که منی یا ارشیا طفلی:گفت مشکوک مانی

 . مانی داره ثواب: گفت مالیم بود شده ارامتر حاال که مونا

 !دادی بس آتش یهو که داره چی شما واسه اینکه نکته ولی..  داره بعله که ثواب-

 باشد محکم میکرد سعی که لحنی با و برد هم در را اش چهره مالیم خطوط ، آمد خودش به مونا

 که یببند دختر یک به دل زیبایی ذره یک صرف به نمیخواد دلم..  هستم حرفم سر هنوز من: گفت

 !بوده کاره چی و بوده چی اش گذشته نیست معلوم

 . کرد نگاهش خیره تنها مونا جواب در و کشید آهی مانی

 !مانی باشه: گفت قاطع مونا

 هک میدونم: گفت مرتعش صدایی با مونا که کرد پا را کفشهایش و شد خم ، نزد حرفی مانی اما

 میدونم رو اینها همه خدا به..  شدی مردی خودت برای که میدونم..  نیست زیاد سنیمون اختالف

 تشکس زندگیت تو نمیخواد دلم..  رو تو فقط..  مانی دارم رو تو فقط من..  نیست خودم دست اما

 بخوری

 .یآبج هست حواسم: گفت آهسته تلخی لبخند با و کرد مونا به عمیقی نگاه...  شد راست مانی

 هوآ و تو بین که بده قول..  بده قول: گفت و زد کنار را بود جوشیده چشمهایش در که اشکی مونا

 ! افته نمی اتفاقی
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 ...!  قول: گفت و کرد پوفی کالفه مانی

 .رفت و کوبید بهم را در خداحافظی بی بعد و

 از تیزی بوی داد فرو را نفسش که لحظه ان اما کشید آسودگی سر از نفسی در پشت مونا

 !کرد پر را اش شامه همه سوختگی

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

 . بود انیم منتظر و میکشید دست بود جلویش که گلی گلبرگهای به و بود نشسته میز پشت آهو

 سعی خیلی بود کرده ارسال برایش را شاپ کافی این آدرس اس ام اس با که پیش یکساعت

 لوبشمغ نهایت در و کند مقاومت مانی زبان برابر در بود نتوانسته اما کند کنسل را قرار بود کرده

 .بود شده

 !چیست بیاورد برایش میخواهد مانی که مهمی خبر ببیند تا بود نشسته هم حاال

 نای حوادث به خیلی بود بازگشته نسترن ن خیابا در واقع خودش خانه به که ای هفته دو این در

 .بود کرده فکر گذشته ماهه چند

 .بود اندیشیده اش زندگی روشن و تاریک نقاط و اشتباهات به خیلی

 و ودب مانده باقی مجهول یک فقط و فقط بود یافته دست انها به که نتایجی و افکار این رتمامی د

 !بود مانی نام به شخصی انهم

 !باشد نداشته یا باشد داشته اواحساسی به باید نمیدانست که مانی

 .میاد خوشم ازت:  بود گفته بار یک مانی بودند شده آشنا که مدتی طول در

 . باشد دنیا اتفاق ترین قشنگ باید اش خنده بود گفته بار یک

 !برایش بود نگذاشته کم هم الحق و کند حساب کمکش روی میتواند بود رگفته با چند

 فسیرت صورت به میتوانست که بزرگ مجهول یک میشد حاصلش میکرد جمع هم با که را اینها همه

 !شود

 که چه وهر نشده عالقمند او به مانی اینکه وهم باشد شده عالقمند او به میتواند مانی اینکه هم

 ! است ساده انسانی رابطه یک هست
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 . شد می زده هیجان اش دخترانه احساسات بود می اول تفسیر مانی اگر که نبود این منکر

 میخواست عقلش و بود گذاشته انگشت دوم گزینه روی خودش او االن که بود اینجا مشکل اما

 . باشد صحیح دوم گزینه

 رتفسی یک بخاطر را انسانی رابطه یک..  حامی یک..  خوب دوست یک داشتن نمیخواست دلش

 !بدهد دست از انگارانه ساده و اشتباه

 !بود گفته مانی شب یک که ای جمله همان درست

 !کند خراب را رابطه این خواست نمی دلش

 ! کند تقسیم زمینی احساسات با را او و کند خراب را پاک رابطه این خواست نمی هم او حاال

 !آسمانی ، باشد پاک هست که چه هر میخواست

 دختر یک او و است پسر یک مانی کند فکر این به نمیخواست دلش

!  عشق نام به است تکراری بند ترجیع یک پسری و دختر هر میان ارتباطی هر فرض پیش و

 !داشتن دوست!  عالقه

 دبای یا میشود زندگیش صحنه وارد که مردی هر که زندگیش در انگاری داشت نانوشته قراری

 ! کند بازی برایش را ان به شبیه نقشی باید یا باشد برادرش

 حذف صحنه از را نمیکرد بازی او خواست طبق که مذکری بازیگر هر که کارگردانی بود شده

 !میکرد

 !کنند فسخ را محرمیتشان صیغه آترین با بود قرار فردا که همانطور

 .. میشد راحت اش شناسنامه در محرابی نام سنگینی از و وا میشد تمام چیز همه فردا

 !کشیدن دوش به را بودن زن این بار و بودن کسی زن نام سنگینی از

 ! فردا میشد سبک

 فتادا هایش دخترانگی و لطافت یاد به و کرد نوازش دست با را گل لطیف گلبرگهای و کشید آهی

 !بود برده یاد از بود ماهها که
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 ! مادر داری دردی پر دل چه: شنید رو روبه از را مانی صدای که کشید آهی دوباره

 .بود اش برازنده بسیار که دید اسپرتی شلوار کاپشن در را مانی آورد باال که سرش

 .کرد سالم آهسته و زد لبخندی دیدنش از

 رو ما خوبی ؟ خبرا چه: وگفت داد گرم را سالمش جواب و کشید غقب را صندلی خیال بی مانی

 ؟ نمیبینی

 .. میگذره خوش بهم داره چقدر نمیدونی: گفت خنده با و کرد خم محجوبانه را سرش

 !بود مشخص کامال میکشیدی نبودم در که هایی آه از آره-

 دادی؟ سفارش چیزی: گفت مانی و خندید دوباره آهو

 !بیایی تو بودم منتظر نه-

 موافقی؟ بستنی یک با-

 !میمیریم!!!!! هوا این تو!!!!! االن-

 ور خدا که هم بعدش و سرما از میلرزیم یکم فقط! نمیمیریم نترس:کرد خوشی سر از ای خنده

 .خوب دختر هست گرمایشی وسایل و کاپشن شکر

 .گرفتی رو تصمیت تو که بگم چی من-

 شیرین چیز یک هم تو به و بخورم شیرین چیز یک فقط میخواد دلم االن..  نیار نه مانی جون-

 !بشنوی رو خبرم اگر بیفته ممکنه خونت قند آخه...  بدم

 !میگفتی که خبری این بود چی مانی دیگه بگو-

 ور بستنی من تا کن صبر خوب دخترای مثل آی آی:گفت و آورد باال اخطار نشانه به را دستش

 .بعد بدم سفارش

 همان ، کرد تاریکی به رو آسمان به پنجره از نگاهی و مالید بهم را دستانش آهو رفت که مانی

 !اینجا اومده آرسام امشب:  بود نوشته که بود گیسو طرف از آمد اس ام اس برایش لحظه

 !ها رو ما فامیل نکنی اذیتش: داد جواب و کشید آسودگی سر از نفسی و زد گشادی لبخند آهو
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 واقعی اینها از هیچکدوم میدونم من میبینم خواب دارم:  نوشت و گذاشت ای خنده آرم گیسو

 ! نیست

 !هشد ات خنده باعث اینطوری که کیه خوشبخت آدم اون: گفت و کشید گردن سرش باالی مانی

 . دوست یک: گفت طمانینه با و گذاشت میز روی را اش گوشی آهو

 !خان مانی اول دست خبرهای به برسیم حاال خب:  برگشت جایش سر و کرد اوهومی

 حلقت؟ تو نپره! خان-

 !رفته پائین ازش عنوانین دست این از بس از شده اتوبان من حلق..  نباش نگران-

 ور حالش و شده مرخص میشه ای هفته یک ارشیا اینکه اول خبر: گفت مانی و داد تکان سری آهو

 . راهه به

 .شد تر مشتاق و زد زیبایی لبخند آهو

 ببره 4 شبکه سرگرمی گروه برای مسابقه یک میخواد سوخته پدر ارشیا همین اینکه دوم خبر-

 !داره احتیاج خانم مجری یک به و هاست خانم مخصوص که آنتن روی

 !ارشیا دوباره..  کرد فکر آهو

 !بود داده پیش روزها ارشیا که افتاد قولی یاد و

 !باشند هم با دیگر ای برنامه در بود داده قول

 !داده؟ رو پیشنهاد این کی: گفت آهسته

 ..  اومد خوشش خیلی اجرات از..  گفت بهم ارشیا خود:  کرد فکری مانی

 کنم قبولش نمیتونم من: گفت مغموم و کرد تر زبان با را لبهایش آهو

 چیه؟ خوبی موقعیت همچین کردن رد برای دلیلت دقیقا-

 ..  بگوید جه نمیدانست.. شد خیره مانی ای قهوه چشمانی به و آورد باال را سرش آهو

 یجهنت به وقت هیچ اما بود کرده کنجکاوی باره این در بارها..  نمیدانست ارشیا درمورد چیزی مانی

 !بود نرسیده دلخواه
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 دنز حرف برای میخواست زمان ساعتها که بگوید دلیلی از برایش مقدمه بی میخواست چطور حاال

 !پیرامونش

 ای قصه یک ارشیا و تو بین میدونم که من: گفت بود شده خسته آهو طوالنی سکوت از که مانی

 ! ای قصه چجور نمیدونم اما..  هست

 !کن باور!  نبوده خاصی قصه: مالید بهم را دستانش آهو

 اره؟!  البد نبوده عاشقانه قصه یک اینکه خاص از منظورت-

 داری؟ مشکلی تو باشه بوده اگر: شد جری آهو

 !ماند مات لحظه مانی

  نبود مطمن جوابش از هم خودش که بود افتاده گیر سوالی برابر در

 !میشد گیرش پا و دست بود داده مونا به قبل ساعتی که قولی شود مطمن میخواست هم اگر

 !نمیدونم: گفت صادقانه همین برای

 تلخ بودند کرده بازی زندگیش در که مردانی کردن وپائین باال و ذهنی های بازی از خسته آهو

 دونممی که جایی اون تا ارشیا و من بین که اوال..  بدونی هم تو که میخوام و میدونم من ولی: گفت

 همچین ای دیگه مرد هیچ و من بین که همنطور! بود هم نخواهد و نبوده ای عاشقانه قصه هیچ

 !نمیشه نوشته ای قصه

 !میزنی حرف محکم خیلی: گفت سریع مانی

 !مطمنم اینکه برای-

 !میشه بلند چی از اطمینان حد این تا!  میشه مگه-

 رو هممون زندگی داستان که ای نویسنده از و! گذروندم مدت این که روزگاری از...  تجربیاتم از-

 !نوشته

 همه باشه قرار اگر!  نه رو حرفت آخر قسمت این..  اما..  گذروندی رو سختی روزگار دارم قبول-

 !کرد زندگی نمیشه دیگه که سرنوشت و جبر پای بذاریم رو چیز

 !میکنه زندگی جوری یک هرکسی بهرحال-
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 بگی؟ بهم چیزی میخوای..  فهمم نمی رو منظورت-

 !نه یا باشی بوده چیزی شنیدن دنبال داره بستگی-

 .. نزد حرفی مانی

 .نداشتند خوردن به میلی هیچکدام دیگر اما..  آورند را هایشان بستنی

 کتر را شاپ کافی دو هر داشت قرار میز روی شده آب و خورده نیم ها بستنی وقتی بعد دققیه ده

 .کردند

 نه مانی برابر در معمول طبق نتوانست آهو و برساند خانه به تا کرد سوار را آهو اصرار به مانی

 !بیاورد

 نآذی را شهر که چراغهایی بودو مقابلشان که شبی به سکوت در و.. نمیزند حرف هیچکدام راه در

 .بودند دوخته چشم بودند بسته

 دیدیم؟ رو همدیگه که بود باری آخرین این یعنی: گفت سکوت کمی از بعد مانی

 !داد آالرم آهو ذهن در هشداری

 !!! نه

 هب را پلها و راهها همه بود زده که حرفهایی ان با میخواست فقط..  باشد آخرین این نمیخواست او

 تفرص و شود خفه نطفه در دارد مانی به نسبت حسی سوزن سر حتی.. اگر که ببندد خودش روی

 !نکند پیدا بروز

 !داره تو به بستگی: گفت مانی درجواب و کشید آهی

 این یخوادنم دلم گفتم بهت هم قبال من:  نگریست را بیرون کالفه و کشید موهایش به دستی مانی

 ! کنیم خراب رو رابطه

 !منم:  گفت آهسته آهو

 بود؟ جی شاپت کافی تو حرفای معنی پس-

 ! بوده چه حرفهایش معنی نمیدانست هم خودش آهو حقیقتش
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 کسی نگذارد و بماند تنهاییش حصار در و کند محدود حرفها ان با را خودش میخواست فقط او

 .. شود وارد

 .بود کرده مهمان زندگیش به دیگر بار را خندیدن که مانی حتی

 آهو؟-

 بله؟.. ب: گفت متزلزل و کرد مانی به نگاهی تاخیر با و برگشت لرزید، تنش

 ..  میزنم زنگ بهت شب-

 ... نگفت چیزی آهو

 .. هم مانی

 . شد پیاده کوتاهی خداحافظی با آهو و کرد ایست خانه در جلوی

: شنید سر پشت را ای زنانه صدای که چرخاند قفل در و آورد در را کلیدش هم او رفت که مانی

 آهو؟

 . اش شنیده کجا آورد نمی یاد به اما بود آشنا برایش صدا

 !کرد حیرت نمود می غریبه آشنایی عین در برایش که زنی دیدن از و برگشت تاخیر با

 .کرد سالم آهسته و برداشت جلو به قدمی رزا

 که بود العملی عکس فکر در و بود دوخته چشم زن به چارچوب و در بین زده همانطورخشک آهو

 .میکرد باید

 .میرم ایران از دارم امشب: گفت آمدو جلوتر رزا

 .بود ساکت همچنان آهو

 باهات و تببینم دیگه یکبار اینکه بدون نمیتونم دیدم کردم کار هر اما! اینجا بیام نمیخواستم: رزا

 !برم بزنم حرف

 بگی؟ میخوای چی-

 .کرد حیرت صدایش ازشنیدن هم خودش آهو
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 .کردم اشتباه من: گفت و کرد مرطوب را لبهایش رزا

 !همین؟-

 یگهد که اون چی؟ تو بخاطر برگشتنم نبود؟ کافی نوشتم برات که ای نامه ؟ نیست کافی این-

 !بود کافی

 !یانه بوده کافی بفهمی چیزا این با بخوای حاال که رفتی چرا-

 !نداشتم ای دیگه چاره روزها اون من...  نمیدونی رو من شرایط تو-

 ! خانم دارم رو خوبی سفر براتون: گفت خسته و زد پوزخندی آهو

 !آهو مادرتم من-

  مادر؟:کرد تکرار تلخی لحن با

 !گرفتین اشتباهی حتما... خانم ندارم مادر که ساله 72 من-

 ...متاسفم من.. آهو: نالید دردمندانه رزا و گذاشت خانه درون به پا

 چشمهای اصل برابر کپی رزا چشمهای.. انداخت مادرش رنگی چشمهای به ونگاهی برگشت

 ...بود خودش

 همراه خشم رزا چشمان در و بود شده جمع اشک او رنگ خردلی چشمان در االن که تفاوت این با

 !سور تاسف

 همه این با و اوردی دنیا به منو که متاسفم..  متاسفم منم: گفت میداد فشار گلویش به که بغضی با

 بی که مگرفت یاد منم و نبودی داشتم احتیاج بهت وقتی که متاسفم.. گذاشتی تنهام درد و سختی

 ! مادر متاسفم اینها همه بخاطر هم من! طوریه چه رسمش و راه کردن زندگی تو

 کنی؟ صدام مادر میتونی دیدی..  دیدی: گفت مصرانه رزا که برود خواست

 کنم صدات مادر میشه..  آره: گفت تلخی به بعد و کرد نگاهش سرد و خیره ببندد را در اینکه از قبل

 !عمله به..  نیست اسم به مادری چون! بدونمت مادر نمیتونم هیچوقت اما.. 

 !بست را در بعد و
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 ... شده برابر چندین هوا سرمای کرد احساس و کرد بسته در به نگاهی رزا

 .رفت ای کرایه ماشین سمت به و کشید دل ته از آهی و داد مالش را بازوهایش

 ..  نگریست ساختمان به دیگر بار شود سوار اینکه از قبل

 !دخترش رسیده ارث به چشمان در هم و جوشید می او چشمان در هم اشک اینبار

 "عاشقانه جدایی یک: سوم و بیست فصل"

 دیگه بخور...  عزیزم نخوردی هیچی: گفت و گذاشت آهو جلوی را مرغ ظرف رومینا

 . گذاشت خودش برای رانی تکه و کرد لبی زیر تشکر آهو

 .نمیخورم نوشابه نه: گفت سریع آهو که ریخت نوشابه لیوان در برایش آترین

 ! اورده بار خودش مثل هم رو تو بودی آرسام پیش که مدت این که نگو چرا؟:آترین

 این ات پیشش بفرستم مدت یک هم رو تو باید که باشه اینطوری اگر:گفت و کرد ای خنده رومینا

 !بیفته سر از خوردن نوشابه عادت

 ! عمــــــــــــــــرا:  گفت دار کش آترین

 . بخندد آندو همراه کرد سعی آهو

 متناعا رومینا که بریزد نوشابه رومینا برای خواست و برگشت میز پشت جایش سر دوباره آترین

 !خان آترین دارم دوست رو جوونیم هنوز من: گفت و کرد

 !نیست قبول!  کردین یکی به دست دیگه هم با تا دو شما بابا ای-

 داد را جوابش آهو و زد آهو به چشمکی رومینا

 بریم؟ قراره چند ساعت فردا: گفت آترین به رو آهو که شدند خوردن مشغول همه دوباره

 . صبح 9: گفت آهسته بیاورد باال را سرش انکه بی آترین

 مینویسی؟ برام رو آدرس-

 ...  میبرمت خودم:داد جواب بود مشهود که معذبی با والبته حالت همان به آترین
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 ..اما-

 !دهدن کش رومینا جلوی را بحث ، این از بیشتر که خواست او از نگاه با و آورد باال را سرش آترین

 !بود شده استاد شوند جدا هم از فردا بود قرار که شوهری نگاه خواندن در دیگر آهو

 ولمشغ مثال اما بود شده سرخ کمی که کرد نگاه رومینا به چشمی زیر و گفت ای باشه نگاه با

 .بود خوردن

 پوست و بود داده دست از را اش ساده دخترانه بخش آن دیگر و بود شده دار تجربه که حاال

 !ستنی هم تر اسان نباشد تر سخت رومینا برای اگر شرایط این تحمل که میفهمید بود انداخته

 .شد خوردن مشغول سکوت در بقیه همراه و کشید آهی

***** 

 . بود عالی شام جان رومینا ممنون-

 ..  نخوری هم هیچی که تو... عزیز میکنم خواهش-

 . پره ام خرخره تا بابا نه-

 .پوستت زیر میاد گوشت یکم اینطوری..  کنه خدا-

 .خندیدند دو هر و کرد نگاهش جپ چپ اهو

 آترین؟ کجا تو: گفت رومینا ، پوشید را کاپشنش هم آترین که برود خواست کردو خداحافظی

 بندازم آنتن به نگاه یک بوم پشت باالی میرم-

 .باشه-

 . بست را در رومینا و رفت پائین ها پله از آهو

 .کرد صدا را آهو و رفت پائین شد جمع خاطر در بودن بسته از که آترین

 ؟ بله: گفت و برگشت متعجب آهو

 کم یزیچ..  که ببینم میخواستم: گفت و شد پا آن پاو این بزند میخواست که حرفی از مردد آترین

  نداری؟ کسر و
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 !هست چی همه..  راحت خیالت نه: داد جواب و زد ملیحی لبخند آهو

 این اما..  نداریم نسبتی هم با دیگه فردا از که درسته.. باشی داشته تعارف من با نمیخواد دلم-

 ؟ باشه!  باشم تفاوت بی بهت نسبت که نمیشه دلیل

 . آترین ممنون:  کرد مزین لبخندی به را لبهایش انتهای و کشید بلندی نفس آهو

 .. کرد نگاهش خیره آترین

 !آترین مرسی وای:بود گفته ذوق با و بلند آهو که بود افتاده شبی آن یاد

 !بود سوخته جمله این شنیدن حسرت در او و بود گذشته زیادی روزهای حال به تا شب ان از

 بودو می انسان که بود کافی فقط!  دهد انجام شاقی کار نبود الزم شنیدنش برای میفهمید حاال و

 .میکرد عمل انسانی

 .کردم بدی خیلی بهت من: گفت زیر به سر و داد تکان سری افکار این با

 .باهم شدیم سر به سر..  نکردم خوبی خیلی منم: گفت مهربان آهو

 ببخشی؟ منو میتونی: گفت وار زمزمه و آورد باال را سرش کمی

 یشپ و خونه این به برگشتن: داد جواب نگریست می خانه دیوار و در به حالیکه در و کرد مکثی آهو

 !آترین افتاده برام که بود اتفاقی بهترین بودن شماها

 .کرد نگاهش تنها آهو و شد باز هم از مردانه لبخندی به آترین لبهای

 . فشرد و گرفت دست در را دستش اطمینان با بعد اما مردد ابتدا آهو و آورد جلو را دستش

 . داشت نگه را آنها کمی و گذاشت آهو دست روی را دیگرش دست

 . نمیگفتند هیچ و بودند شده خیره هم چشمهای به دو هر

 .بود سنگینی لحظه

 در دووان بود ایستاده کار از جهان طبیعی قوانین همه و زمان گویی که گیر نفس و سنگین انقدر

 !بودند شده خیره دیگری چشمان مردمک به تنها تحوالت این همه مرکز

 !بود نگاه و نبود نگاه که نگاهی
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 !اسمانی داشتن دوست از تر پائین و بود زمینی بینایی از فراتر

 !!آندو لحظه ان تفسیر بود کرده گیر اسمان و زمین بین

 از اندستانش آن دنبال به و شد پاره چشمی ارتباط این رشته ، شد بلند که آهو گوشی زنگ صدای

 !جدا هم

 ! پاشید هم از بود گرفتن شکل حال در شاید که احساسی و

 .کرد تماشا را رفتنش آهو و رفت باال ها پله از ببخشیدی گفتن با آمد خودش آترین

 !دید را مانی اسم و کرد نگاه گوشی به شد راحت آترین رفتن از که خیالش

 .کرد سالم و فشرد را سبز دکمه میشد خانه وارد که همانطور

 !نشدم مزاحم که موقع بد:  مانی

 خونه؟ حرفیه؟رسیدی چه این نه-

 .مادرم و پدر مزار سر اومدم..  نه-

 مانی؟ خوبی-

 .جااین اومدم همین بخاطر بزنم حرف باهاش که میخواستم رو یکی و بودم گیج یکم فقط....  آره-

 بهتری؟ االن-

 . بزنیم حرف امشب حرفهای درباره تا زدم زنگ..  آره-

 . میدم گوش من-

 !طوالنیه یکم:گفت کشیدو عمیقی نفس مانی

 .نمیدونم رو تو..  حرومه یکی من به خواب که شبهایی اون از امشب-

 !منم به: آمد مانی ارام خنده صدای

 !میدیم گوش خان مانی حرفهای به و جغد میشیم دوتایی پس خب-

 !اومدی خوب رو خان-
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 !شبیت حرف هنوز بود یادم-

 .خوبه-

 ! منتظرم من خب-

 !کنم شروع باید کجا از نمیدونم راستش-

 !برات شده مشکل میکنی فکر که جایی همون از-

 سر که روزی اون از و.. کنی گریه دیگه نذارم دادم قول که بگم روزی اون از بذار خب....! مشکل-

 به میخواستم که نبود این خاطر به حرفها اون! آهــــــو..  باشم مراقبت دادم قول بابات مزار

 ! دارم عالقه بهت بگم زبونی بی زبون

 :داد ادامه او و نیامد حرفش میان آهو

 ... اد می خوشم ازت که نمیشم اینم منکر

 خوشم ازت من: گفت ومانی شد گوش دل و جان با..  داد گوش فقط و کرد حبس را نفسش آهو

...  داشتی که هایی سختی همه برابر در مقاومتت بخاطر..  شخصیتت بخاطر..  خودت بخاطر..  میاد

  که بگم باید و... کوچیکتری ازم اینکه با میگیرم درس ازت

 کی مثل اما دارم هم دوستت: داد ادامه میکرد فوت گوشی در را نفسش حالیکه در بعد و کرد مکثی

 به کردن وادار رو تو که هایی سختی و روزها..  گذروندی رو سختی روزهای که میدونم...  دوست

 هیچکدوم اینها اما...  میدم حق هم بهت و میفهممت..  کنی دوری و بترسی مرده چی هر از اینکه

 و... بزنی خطش زندگیت از بخوای و بترسی ام دوستانه داشتن دوست و ازمن تو که نمیشه دلیل

 یندهآ در هم من داشتن دوست جنس که نمیشه دلیل بوده زندگیت تو که مسائلی این همه البته

 که یزیچ..  نداره خبر اینده از کسی و است آینده به مربوط که مسائلیه همش اینها اما!  نکنه تغییر

 یک و گذشته میشه دیگه ثانیه چند تا که ای لحظه..  است لحظه همین فقط میدونیم ازش ما االن

 ! تجربه

 ! خب: گفت آهسته آهو
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 رواگذا خودت به رو تجربه و لحظه این من بگم که بود این بخاطر فقط زدم زنگ اگر هم حاال: مانی

 بشیم و ندیم ادامه هم میتونیم...  بدیم ادامه همینطوری دیگه هم با میتونیم بخوای اگر..  میکنم

 ! داره بستگی تو به همش اینها!  خاطره یک همدیگه برای

 . کرد فکر مانی حرفهای به و کرد نگاه آینه در خودش به آهو شد ساکت که مانی

 . کرد پر را تماس خالی فضای دوباره مانی نفس صدای که کشید دراز به سکوتش

 ... بیاید سخن به توانست باالخره

 !کنم فکر باید! مانی بده فرصت بهم: گفت فقط ، کوتاه خیلی اما

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

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

 فریدون همراه کردن عقد برای بود قرار که روزی همان مثل درست داشت تن به ای ساده لباس

 ! بروند محضر به

 ! داشت تن به باشد کار در عمدی آنکه بی را لباس همان شبیه هم امروز

 . بود منتظرش پژویش در آترین

 .بود استرس از پر و تاب بی دلش اما میداشت بر قدم آهسته آهسته

 .گرفت دلش یکهو بست که را خانه در

 !!!شود جدا که میرفت داشت واقعا

 و اول طبقه های شیشه روی..  خورد چرخ ساختمان سانتی سه آجرهای تک تک روی نگاهش

 ! بود ابی – سبز رومینا خانه های پرده هم هنوز..  باال طبقه بعد و البالویی های پرده

 ! بود شده عاشقش اهو که رنگی همان

 !نه ای پدری خانه در برود و کند کشی اسباب خانه این از باید برگردد محضر از وقتی نمیدانست

 وحیر نظر از که نمیدانست حال این با اما بود برایش سعید ارثیه ساختمان ان از واحد دو اینکه با

 !نه یا کند تحمل را خانه ان در دادن ادامه میتواند روانی
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 !ندارد را بودن حامی بی و زیستن تنها تاب دیگر که میدانست وجودش بطن در خودش البته

 !ندارد را گذشته تجربیات کردن تکرار جرات دیگر که میدانست

 هم قشطال از بعد حتی که میداند خوب که دید می اندیشید می هایش دانسته نا و دانسته به وقتی

 زیدهگ سکنی چهارم طبقه حاال که آذری و آترین و رومینا کنار در و میگردد باز خانه همین به دوباره

 . زیست خواهد بود

 . برگشت و کشید راحتی نفس فکر این با

 .بود دوخته چشم اهو به و بود داده تکیه آن در به ماشین بیرون آترین

 . شده دیر یکم: گفت و کرد باز را جلو در آمد سمتش به آهو وقتی

 .افتاد راه به اترین و گفت ای نداره اشکال لب زیر آهو

 برو تو :گفت و ایستاد خانه محضر از قبل آترین اینکه تا. ..  گذشت سکوت در تامحضر خانه مسیر

 .کنم پیدا پارک جای من تا

 . رفت دفتر سمت به سالنه سالنه و شد پیاده آهو

 . بده ور ات شناسنامه: گفت گوشش کنار و رساند او به را خودش بلند گامهای با آترین بعد لختی

 .داد دستش به و کشید بیرون را اش شناسنامه پالتویش جیب از آهو

 . شد اترین آسیاب های دندان شدن سائیده متوجه خوبی به

 .بودند منتظرشان و بودند امده شاهد عنوان به که دید را آرسام و روزبه وردی در نزدیک

 برادر آغوش در ای ثانیه چند آترین گرفت، آغوش در محکم را او و آمد جلو آترین دیدن با آرسام

 ! ماند بزرگترش

 غرور انهم از خبری و بود ریخته پرش و کرک دیگر اما داشت افت اش مردانه ابهت برای اینکه با

 .نبود بیجا های توهم و کاذب

 ! بدهد طالق را همسرش تا میرفت که بود مردی تنها حاال او

 ! را سوری همسری چند هر
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  بود نخورده او به شوهر عنوان به دستش وقت هیچ که را دختری هرچند

 !بود نکرده لمس همسر عنوان به را او و

 !بود همسرش بود اش شناسنامه در نامش االن که کسی..  آهو اینها همه با اما

 ! زنش

 ادهافت تالطم به او قلب در که حسی و مسئله صورت اصل در نداشت فرقی اش حقیقی یا سوری

 !بود

 زا بهتر و بیشتر لحظه آن کسی چه و بفهمد را دردش که داشت نیاز آغوشی به تنها لحظه ان او

 !میفهمید را او آرسام

 !بود قصه این خورده زخم خود که برادری

 . نبیند را صحنه آن تا بود برگردانده را رویش آهو

 !میتونی تو..  آترین باش مرد:کرد زمزمه زیرگوشش آرسام

 باال خانه دفتر های پله از هم با شان نفره چهار جمع بعد دقیقه چند و کرد تائید سر با آترین

 ! اهستگی به و سکوت در اما میرفتند

 !بودند ای جنازه تشیع حال در گویی

 !ننشسته تبلور به... نگذاشته دنیا به پا عشقی جنازه

 !اضافه صفت گونه هر از خالی و ساده محرمیت رابطه یک جنازه

 آهو کنار حرف بی آترین و گرفت عهده به را کارها مسئولیت آرسام شدند که خانه دفتر وارد

 ... نشست

 شده ذکر دیوار روی که عقدی ضمن شروط به گوشه یک روزبه و میزد حرف دار محضر با آرسام

 .میکرد نگاه بود

 ! میشکست را مفاصلشان تلق تلق مدام که بود آهو انگشتان روی نگاهش اما آترین

 .گرفت را همسرش دستان بار آخرین برای و کرد بلند را دستش آرام
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 ! داشت گرمایی اندک هنوز که او دستان برعکس ، بود کرده یخ آهو دستان

 !کردی یخ چقدر-

  دیگه:  آهو

 دستانشان قفل روی از آهو نگاه ، شود گرم کمی تا مالید و گرفت را آهو دستان ، دست دو هر با

 ! آترین نگاه لرزان های مردمک به رسید و خورد سر

 ! کردند مالقات را همدیگر که بودند افتاده روزی اولین یاد لحظه ان در دو هر احتماال

 ! بودند شده محرم هم به آهو و آترین که بود جا همین به شبیه ای خانه دفتر در

 !آن برای قراری نه و بود عشق از خبری نه...  محرمیت فقط اما

 !بود فریدون وصیت که محرمیتی فقط و فقط

 هم به میداد ستیز بوی که اخمی و رفته فرو هم در ابروهایی با دو هر امروز برعکس روز آن

 .....!امروز اما میخواند فرا عادالنه نا پیکاری به را یکدیگر چشمانشان بودندو نگریسته

 !کرد صدایشان آرسام که میشد برقرار چشمی اتصال آن داشت دوباره

 اردو او سر پشت خودش بعد و شود بلند آهو اول تا کرد صبر و کرد فوت را نفسش عصبی اترین

 . شد اتاق

 .میزد حرف داشت مرد و بودند نشسته دار محضر مرد روی به رو دو هر

 ردک بود طالق هنگام به زوجه وضیعت به مربوط که شروطی و شرط گفتن به شروع دار محضر مرد

 !گرفت گر و کرد شرم احساس آترین برابر در حرفها آن شنیدن از آهو و

 وارد که نبود مردش محرمش، ، شوهرش هیچوقت اما بود شوهرش مثال آترین که بود درست

 ! باشد مربوط او به مسائل این و باشد شده حریمش

 نآتری که نه یا هستند آماده صیغه ابطال برای که پرسید آندو از و گذاشت جلویش دفتری مرد

 !لحظه یک آقا حاج: گفت سریع

 !آخرش به رسیدیم: گفت و شد خیره آهو به مستقیم برگشت بعد و
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 ! بود برایش تلخ و سنگین اوضاع روز آن مثل عجیب اما بزند لبخند کرد سعی آهو

 . شد خیره دخترک چهره اجزای تک تک به مهربانی با روز آن برعکس اما آترین

 . کرد نوازش را آهو ابروی گوشه سرانگشت با آرام

 !ببخش منو: گفت بشنوند بقیه انکه از تر آهسته

 !زد پر لب چشمانش کاسه از میکرد که تالشی همه با اشکش و...  شنید آهو اما

 در و زد لبخند بود شده خواستنی و معصوم نهایت بی که ای چهره و او اشکهای دیدن با آترین

 زوج دو آن به تعجب با خانه دفتر داخل افراد همه شد باعث و شد بدل هق هق به آهو گریه مقابل

 !کنند نگاه غریب عجیب

 !ندمیکن رفتار دوستانه اینگونه هم از جدایی برای شوهری و زن میدیدند که بود بار اولین برای

 تیح افتاده که اتفاقاتی این همه با ولی: گفت زیرگوشش و گذاشت سینه روی را آهو سر آترین

 هک هنوزم من! نداریم جایی زندگیت تو رومینا و من که کنی فکر نمیدم اجازه بهت ام لحظه یک

 ! آترینم هنوزه

 ..  بود افتاده قبلش ماه 5-4 یاد آرسام ، بودند ایستاده ای گوشه آرسام و روزبه

 به نهایت در او اما بگیرد طالق فقط تا بود بخشیده نازی که ای مهریه و دادگاه روهای و کش یاد

 .بود کرده واریز حسابش

 ! بودند جداشده هم از کالمی هیچ بدون اندو که آخری لحظه یاد

 ! میکرد فرق اوضاع برادرش مورد در اما

 !ماند می دوست و میشد جدا دوستانه که بود خوشبخت چقدر آترین

 هک نمیدم اجازه بهت منم: گفت آترین جواب در و گرفت دست به را اشکهایش افسار باالخره آهو

 ! آترین نباشی آترین

 ... زدند لبخند دو هر

 !پایانش برای بود گذاری تاثیر جمالت: گفت و کشید راحتی نفس آترین
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 !بگذرونه روبخیر اینش از بعد خدا: آهو

 .داد تکان سری و خندید بلند آترین

 حاضری؟-

 . داد تکان قاطعیت با را سرش آترین جواب در و دارکرد محضر مرد به نگاهی آهو

...  نمیارم در سر جوونا شما کار از که من: گفت او که کرد آمادگی اعالم دار محضر مرد به آترین

 چرا؟ دیگه میخوایین همو اینقدر که دوتا شما

 یکجور همیشه خواستن آقا حاج: گفت مرد رجواب د آهو و انداخت آهو به چشمی زیر نگاهی آترین

 . نمیده معنی

 !ریم نمیا در سر که ما... ا اال... الا-

 .نیاوردیم در سر ماهم واال: گفت آهسته آترین

 . زندگیمون سر بریم کن تمومش آقا حاج:گفت آترین و خندید بلند آترین جواب از آهو

 النا زندگیت: گفت کند برقرار صفا و صلح امکان حد کندتا میانجیگری میخواست مثال که مرد

 ! پسر نشسته کنارت

 . رفت ای غره چشم انداختو بود گرفته شان خنده که روزبه و آرسام به نگاهی آترین

 متونمیگ قدر همین..  خودشه برای داستانیه تا ایندو عقد قصه آقا حاج: گفت جویانه مداخله آرسام

 .. داره زندگی و زن خودش من برادر که

 دادگاه برگه به نگاهی و داد تکان سری تنها آرسام توضیحات مقابل در و کرد مشهودی اخم مرد

 .انداخت

 !کرد صیغه خواندن به شروع بعد لحظاتی و

 ! زد لبخند رویش به شده سرخ چشمانی با آهو و انداخت آهو به طوالنی نگاه آترین طالق از بعد

 کنیم؟ صدات آباجی باید بعد به این از: گفت و برد گوشش نزدیک را سرش

 .کن صدا آباجی رو ات عمه برو: گفت و کشید آهی آهو
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 !نداریم عمه که ما-

 ! بده بهت خدا-

 چطوری؟ دقیقا-

 . انداخت باال ای شانه نداشت جوابی که آهو

 های شوخی از کنان خنده شان چهارنفره جمع بعد ای لحظه و گرفت خانه دفتر از را مدارک آرسام

 !رفتند بیرون محضرخانه از روزبه

 !نمیبرد یاد از را استثنایی طالق این خانه دفتر آن در هیچکس بعد سال سالهای تا قطعا

 

 

 "نفر سه برای آغازی:چهارم و بیست فصل"

 

 آخر فصـــــل

 

 (بعد ماه 2)

 دوماد ارشیا که روزی از امان: گفت رامین به رو خنده با مانی و کرد صدا را دکور های بچه ارشیا

 ! شه

 ! روز اون از امان: گفت و کرد آخی رامین

 !کنه رحم بدبخت زن اون جد پدر به خدا-

 حرف ها کننده شرکت از یکی با و بود ایستاده گوشه یک صامت و ساکت مدت آن تمام در آهو

 . میکرد راهنمایی را او و میزد

 با ودب گرفته تصمیم و بود داده عقیده تغییر قبلش ماه دو حرف برخالف که میشد ای هفته یک

 !شود رو روبه اش زندگی حقایق
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 هداد نشان را خودش اجرا مورد در ارشیا پیشنهاد پذیرش در عقیده تغییر این تاللوهای اولین و

 !بود

 !بود یافته را ارشیا نام معنای که روزی درست انهم

 . بود رومینا ای هفته 1 طفل برای نام کردن سرچ مشغول پیش هفته اتفاقی خیلی

 شب ایبر را آترین داشت تصمیم و بود گذاشته میان در را راز این اهو با پنهانی قبلش شب رومینا

 ار پیشنهادیشان اسامی بود خواسته دیگری نفر چند و آهو از و کند سورپرایز ازدواجشان سالگرد

 .بگویند

 !بود یافته را ذهنش مبهم سوال جواب باالخره که بود رومینا برای نام کردن سرچ طی در

 ؟!عرشیا یا ارشیا

 !آمد می عرش از عرشیا

 ! آسمان از

 !منشی بزرگ از..  پادشاهی از..  تخت از..  تاج از آمد می ارش از ارشیا و

 !الف با شخصیتش و بود شده نوشته ع با روحش که ارشیا مثل درست

 !ارشیا هم و بود عرشیا هم میشناخت او که ارشیایی

 بتغی بازکجا تو رامین..  رامین: گفت عصبی و فراخواند را دکوراتور های بچه از یکی دوباره ارشیا

 ! زد

 !کنه رحم جوونیت به خدا..  شد تو نوبت حاال:  کرد ریزی خنده مانی

 . دوید بود برداشته ترک که دکور از قسمتی سمت به عجله با و گفت آمینی رامین

 !  ایستاده صامت و آرام ای گوشه که دید را آهو و کرد کج گردن مانی

 ! وقت چند این همه مثل درست

 . داد پاسخ دوستانه تبسمی با را جوابش آهو که فرستاد لبخندی برایش دور از و کشید آهی

 !ودب نشده هم محدودتر دویشان هر خواست به البته و بود نرفته فراتر بود که آنچه از اشان رابطه
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  بودند مانده بود پیش ماه دو که سطحی همان در نوعی به

 ! میشد متبلور دویشان هر برای لبخند یک از مشترکی طرح گاه گه که تفاوت این با

 ! شده دیوونه: زد لب و کرد اشاره ارشیا به ابرو و چشم با مانی

 .میشه خوب: داد جواب همانطور آهو

 !ان؟ آماده همه ها بچه:  گفت باالخره ارشیا که

 !بود آنها اولین مانی و کشیدند آسودگی سر از نفسی صحنه پشت عوامل همه

 . بود آهو کنار ارشیا ، گرفتند قرار خودشان سرجای همه وقتی

 مرتبه؟ چی همه: گفت آهسته و شد متمایل سمتش به کمی آهو

 . آره: گفت سر دادن تکان با و کرد نثارش عمقی کم و طوالنی نگاه ارشیا

 باشه؟ راحت خیالم-

 .اوهوم-

 ! میمه درکنار دوباره که خوشحالم:کرد زمزمه و بخشید ارشیا به را بود مانی سهم که تبسمی ادامه

 .نداد جواب و کشید عمیقی نفس ارشیا

 !ندارد را دادن پاسخ توان که میدانست خوب اما بزند حرفی آهو جواب در میخواست دلش خیلی

 .همینطور هم من:  بگوید میخواست دلش

 نهی ای اضافه حرف هر از را او بود شده متحمل زندگی در دوباره که تلخی تجربه از بعد عقلش اما

 .میکرد

 به دختری که است گویا و مشهود انقدر احساسی و فکری تعارضات این تمام که نمیدانست او اما

 .میخواند نگاهش از را همه آهو نام

 واملع و دوربین پشت به و عزیز پشته اون شما جای: گفت و کوبید ارشیا شانه روی محکم مانی

 .کرد اشاره

 . رفت و گفت آهانی ، آمد بیرون فکر از ارشیا
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 !کار چه نمیدانست اما کند غمزده مرد این برای کاری میتوانست کاش ای که کرد آرزو دل در آهو

 . داشت فکری دغدغه کافی قدر به خودش

 رابطه یک وارد نمیخواست او که بود این بود روشن و مشخص دغدغه آنهمه میان که چیزی اما

 ! را وجودش نه و داشت را توانش نه که شود عاطفی

 . کند زندگی میخواست فقط او

 ... صدا بی و آرام

 شب به را روز و روز به را شب میخواست هم او میشدند جا جابه که روزی و شب مثل درست

 هیچ بدون..  فکری هیچ بدون کند سپری دیگری از پس یکی را زندگیش شبهای و روزها و بسپارد

 !اشتباهی هیچ بدون..  تصمیمی

 نه و بود خواهد ارشیا از خبری نه ها تصمیمی بی و وشبها روزها گردش این میان در بود مطمن و

 ! مانی حتی

 .. باشد زندگیش دار سکان خودش میخواست شده که هم بار یک برای

 میخواهد سر سایه زن میگفت که رسوماتی و رسم همه کننده باطل و

 !میخواهد مرد زن

 !میخواهد دیگر چیز یک و هزار زن

 !را دیگر چیز یک و هزار همان نه و سر سایه نه و میخواست مرد نه و بود زن نه او اما

 . میخواست آرام زندگی یک فقط او

 .. راحت خواب یک

 !ودب داده را قولش مانی که لبخند یک و بود آورده دست به آرسام خانه از دوباره که شخصیت یک

 رویاهای از خبری کوتاهش لیست در و میشد محدود موارد همین به میخواست که چیزهایی همه

 !نبود سالش و همسن دختران پروازانه بلند

 ! میشد استثنا او اگر نداشت اشکالی هیچ
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 یک او. . باشند سپید اسب بر سوار شاهزاده آرزوی در میتوانستند که دمبختی دختر اینهمه میان از

 !را سپید اسب نه و میخواست شاهزاده نه و میشد استثنا

 ! بود راضی عمومی نقل و حمل وسایل و اتوبوس و مترو همان به او

 ! بودند می راضی میباست هم دیگران

 !بود خودش تصمیم این چون

 !ایستاد می پایش و بود تصمیمش اشتباه با یا اشتباه بی

 !ها باید و ها سنت همه برخالف! مردی هیچ بدون زندگی یک

 آره؟ سرجاشه که عصر برنامه: گفت میکرد جمع را سالن کف های پرت و خرت که حینی در مانی

 یهبق و آترین با خودم..  دنبالم بیایی تو نیست الزم مانی میگم...  آره:گفت و آمد در فکر از آهو

 !میام

 خودش از دولپی میخوایین حاال..  بودآ ما مال کار این ایده سالمتی نا!  باش رو خانم هکی دِ-

 کنین؟

 ...مزاحمت اینکه منظورم یعنی..  نه-

 !کنم شیطونی دوباره یکمی عمری بعد میخواد دلم خودم..  نیست مزاحمتی: آمد حرفش وسط

 ! نیست طمع بی گرگ سالم بگو!  همونه-

 گرگ همچین اگر آسمون هفت بنداز رو کالهت برو که فعال!! ای بره چه و باشه گرگی چه تا-

 !جون بره بخورتت بخواد باالیی و قد خوش و رو و بر خوش

 . شد دویشان هر خنده باعث که گفت ایشی و کرد نازک چشمی پشت آهو

 شبساط و بند و کرد حفظ را خود احترام خودش مانی که شود بلند دوباره ارشیا صدای بود نزدیک

 !رفت و کرد یادآوری را عصر قرار لحظه آخرین در و کرد جمع را

 کناری به را بود شناور ذهنش در لحظه آن تا که افکاری همه کرد سعی و کشید عمیقی نفس آهو

 . کند متمرکز میداد انجام بایست می که کاری و لحظه آن به را خودش فقط و فقط و بزند پس
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 اه بعضی حتی شدند ساکت صحنه پشت در همه و کرد شروع آهو مسابقه کارگردان شمارش با

 !ارشیا ترس از نکشیدند هم نفس

 !بود ارشیا روشن گوشی از که آمد صدا روی نویزی لحظه همان اما

 !شد بلند که بود صحنه پشت عوامل همه صدای ، ارشیا اعتراض صدای جای به اینبار

 !بود رامین و مانی پنهانی های خباثت نتیجه که!  الحق بود ای منصفانه مثل مقابل

 . کرد باز را آمده پیام کند خاموش را اش گوشی اینکه از قبل ارشیا

 !بود کرده را خوبی روز آرزوی و بود فرستاده اس ام اس برایش که بود مونا

 !کرد قلمنت بود کرده ایجاد او نام به تازگی به که ای پوشه در را مونا پیام و زد لبخندی ارشیااینبار

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

 .باشیم لباس فکر به باید روزها همین: وگفت کرد رو و زیر را لباسهایش رومینا

 مگه؟ چطور: گفت و گذاشت اپن روی را میخواند که ای روزنامه آترین

 !دیگه دیگه:  کرد ای خنده رومینا

 خبریه؟.. بگو...  آترین جون نه-

 زیپ تا کند کمکش میخواست و بود ایستاده سرش پشت که شوهرش به و برگشت رومینا

 .شد غرور در غرق نگاهش در عشق دیدن از و کرد طوالنی نگاه ببندد را لباسش

 .هشد تموم چیز همه نمیشه باورم: گفت و گذاشت آترین سینه روی را دستش و برگشت کامل

 منم:کرد زمزمه آهسته آترین

 خواب یک مثل همشون..  اینها همه.. داریم االن مون همه که آرومی زندگی..  آهو برگشتن: رومینا

 !بوده شیرین و خوب رویای یک چیز همه ببینم و کنم باز چشم آن هر میترسم...  میمونه

 .ببریم لذت ازش بذار..  خوابه اگر حتی...نگو هیچی..  هیس:  آترین

 ! هم آترین و خندید رومینا
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 که همسری..  بوسید را اش داشتنی دوست رومینای میتوانست که محبتی تمام با و شد خم بعد

 میگرفت نشات او وجود از زندگیش آرامش همه

 باشیم؟ لباس فکر به باید چی برای نگفتی خب-

 ویار برای داره: گفت و کشید طوالنی نفس بود کرده نثارش آترین که محبتی از مسرور رومینا

 !میاد خواستگار

 هست؟ کی سالمتی به اِ-

 بینشون ای عالقه که زدم حدس اصفهان بودم رفته که پارسال... اش صاحبخونه پسر... عماد -

 . باشه

 !افتاد دام تو هم شما خانم رویا باالخره پس-

 !دامی چه اونم:  زد چشمکی رومینا

 دش چی: پرسید سریع میشناخت را همسرش چهره خطوط تک تک رومینا ، شد فکر غرق آترین

 !فکر؟ تو رفتی یهو چرا ؟ جان آترین

 !افتادم آهو یاد دفهعه یک: گفت آهسته درهم چهره همان با آترین

 !آهو؟-

 باهاشه؟ همش روزها این که کیه...  پسره این و اهو..  آره-

 رومیگی؟ مانی-

 !ندارم بهش نسبت خوبی احساس اما چرا نمیدونم..  همون..  آره-

 حسودی داری کنم فکر که نکن رفتار جوری خوشگله آقا آی آی: وعمیق طوالنی..  خندید رومینا

 !میکنی

 و ورد همش هم سازمان تو آخه..  نباشه درستی آدم که نکنه..  نگرانم فقط..  چیه حسودی بابا نه-

 !آهویه بر
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 ور مانی آقا این...  عزیزم باشه راحت خیالت: گفت و گذاشت آترین شانه روی را دستانش رومینا

 دعوت هم آرسام عروسی موقع...  هستن محترمی خانواده.  دیدم خواهرش با چندبار حاال تا من

 .باشی نگران نیست الزم..  بودند

 !رومینا نیست خودم دست-

 !امان!  آترین بودنت خانواده مرد این از امان-

. . کوچولومونیم آهوی مراقب همه ما: گفت و بوسید را او بینی نوک رومینا و زد ای خنده زهر آترین

 ! ایم خانواده یک هممون چون! تنهایی به تو نه..  هم با همه

 . زد ای بوسه موهایش بروی و گرفت آغوش در را همسرش عشق در غرق آترین

 .گفت کشداری آترین کنان خنده رومینا

 جانم؟-

 !ها میشه دیر داره: رومینا

 پارکینگ از رو ماشین میرم وقته تا من پس: گفت آترین که آمدند بیرون هم آغوش از آرامی به

 .کن صدا رو آذر هم تو دربیارم

 ..برو عزیزم باشه-

 خورد زنگ رومینا گوشی که بود نشده خارج در از هنوز

 کیه؟ ببینم بیاری رو من گوشی همون میشه جان آترین-

 . بود هشدارش زنگ نیست کسی: گفت و برد فرو گوشی در را سرش آترین

 روی خودش عکس دیدن با آترین و شد اتاق به دادن سامان و سر مشغول و گفت آهانی رومینا

 .کرد دل ته از ای خنده گوشی گراند بک

 .بود رومینا گوشی گراند بک پارک عکس همان هنوز

 عکس لحظه آن از رومینا که بود خوشحال و بود دیدنی بستنی آنهمه میان اش مردانه صورت

 !است کرده حفظ روزهای چنین برای را دلنگیز یادگاری این و بود گرفته
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 جابه ار هایشان ابمیوه و ها بستنی و ولیوانها نکرده اذیت را او دیگر مدتهاست که افتاد این یاد بعد

 !شود خنده غرق او خوردن حرص از و بیاورد در را رومینا حرص تا نکرده جا

 !رفت بیرون خانه از سرخوشانه بعد و کشید شب شام برای ای نقشه شیطانی فکر این از

 که بادبادکی و پوشید پیراهنش روی را مانتویش ، میزد چرخ خودش دور که حال درهمان رومینا

 .خورد زنگ تلفن که رفت در سمت به و برداشت را بود آشپزخانه میز روی

 بله؟-

 ... بهت نگفتم خونه تو: گفت خط پشت آترین

 رو؟ چی:رومینا

 .دار برش..  تویه مال هست کاغذ یک پذیرایی تو رومیزی زیر از برو:  آترین

 !کن صبر دقیقه یک: رومینا

 ... میکنم قطع من نه:  آترین

 چیه؟ نمیگی خب ولی..  باشه-

 !سورپرایزه: آترین

 رفت بود داده آترین که آدرسی به و کرد قطع را تماس

 و رداشتب را پاکت کنجکاوی با.  میکشید را انتظارش ای نامه پاکت بود گفته که همانجایی درست

 ! کرد بازش

 !شد شوکه همکاری به دعوت نامه دیدن از

 !گذراند نظر از را نامه مفاد بار صد نه که بار یک

 !بود حقیقت

 ! بود شده ذکر خودش نام

 !!!!آترین: گفت و کرد برقرار را تماس معطلی بی رومینا ، آمد در صدا به دوباره خانه تلفن

 ؟!جانم-
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 چی؟ یعنی این-

 !سرکار برین باید صبح فردا از شما اینکه یعنی این-

 ...  این...  این اما-

 چی؟ این: کرد پر را خط فضای تمام آترین خنده صدای

 ؟ کرده همکاری به دعوت ازم سیما و صدا که میگه این-

 !خب میگه درست-

 ...نمیفهمم من-

 شدین سازمان موسیقی گروه سل ویلون نوازنده بعد به این از شما! زرنگ خانوم است ساده-

 !کرد کاریش نمیشه هم دیگه..  رفت

 !بودی من کردن کار مخالف که تو آخه-

 ...  عزیزم بودم ارشادی گروه با کردنت کار مخالف فقط من-

 ...  اما-

 !شنب معطل بقیه و آهو نمیخوام که بیایین آذر با زود نشده دیر تا هم حاال...  نداره ولی و اما دیگه-

 .بگوید باید چه نمیدانست و بود کرده بغض رومینا

  ؟ رومینا! ؟ الو-

 رومینا؟ جان: گفت ای گرفته صدای با

 !که خطی پشت هنوز-

 . ممنون..  آترین ممنون-

 ...  دختر پائین بیا:  دالنه سبک و طوالنی..  خندید هم باز آترین

 .اومدم-

 . شد خیره نامه متن به دیگر بار و گذاشت جایش سر را گوشی
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 چیز همه بود کرده ازدواج آرسام و بود برگشته خانه به آهو که ماهه 2 این در اما..  نبود کردنی باور

 ! بود شده درست آسایی معجزه طرز به

 به دعوت نامه هم خودش حتی که بود کرده موافقت کارکردنش با تنها نه باالخره آترین حاال و

 !بود گرفته برایش همکاری

 !!باشد؟؟ میتوانست دیگری چیز چه پس ، نبود معجزه اگر اینها همه

 حالنا حول:  بود خوانده سین هفت سفره کنار او که شد آغاز زمانی از درست الهی معجزات واین

 االحوال احسن الی

 !بود دیگر ای معجزه خود هم این و کنند برآورده را عزیزی آرزوی تا میرفتند امروز و

 !بود کرده را آرزویش آهو شبی که کنند هوا را بادبادکی هم با همه بود قرار ، امروز

 !بادبادک یک خانواده هر

 یکی رومینا و آترین

  یکی گیسو و آرسام

 !کنند برآورده را آرزویش بودند داده قول او به روزی که مردی دو و آهو نهایت در و

 !مانی و آترین

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

 ! مینگریست بود افتاده روزنامه در که آشنایی عکس به آهو

  بود " نوجوان دختر جسد کشف ":  مطلب تیتر

 !بود کرده خودش میخکوب را آهو که بود دخترک عکس ، عنوان از بیشتر اما

 !بود ساناز به متعلق عکس ان و

 !بفهمد را چیز همه میتوانست نخوانده...  بخواند را گزارش متن خواندن دل حتی آهو

 ... میدانست که بود دیده آنقدر دیگر

 !بود ساناز سرنوشت به اندیشیدن میداد ازارش وسط این که چیزی اما
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 یرز حاال بودند کرده سپری میز یک در..  هم کنار را راهنمایی و دبیرستان دوران تمام که سانازی

 !بود خاک خروارها

 !اشتباه یک خاطر به فقط آنهم

 . نداشت تمام جوشید می چشمش کاسه در ساناز به اندیشیدن از که سمجی اشکهای

 . شد اشکهایش تسلیم و کرد پرت ای گوشه را روزنامه

 پیدا وا از اثری جا هیچ اما بود گشته ساناز دنبال خیلی ، بود بازگشته خودش خانه به که وقتی از

 ....!حاال بودو نکرده

 ... بود پذیرفته را باشد داشته بود قرار ابتدا همان از که برادری نقش آترین که حاال

 باال طبقه همسرش دختر و همسر کنار در آرسام هولکی هول خاستگاری از بعد گیسو که حاال

 ... بودند گزیده سکنی

 ...بود گرفته خود به را آرامش از رنگی شان همه زنگی که حاال

 !بود رسیده آرامش به ابدیت برای اینگونه ساناز

 ...بود دردناک و تلخ برایش پذیرفتنش و نبود منصفانه نظرش به

 ... بود کرده ساناز روزی که است هایی انتخاب آن همه تاوان مسئله این که میدانست خوب اما

 ...کرد نمیشد هم کاری دیگر متاسفانه و

 !!بود تر آزار دل همه از قضیه بخش این

 . شد بلند همراهش تلفن صدای

 !نداشت را او با زدن حرف توان االن اما آمده دنبالش قرار طبق که است مانی که میدانست

 !نداشت را شدن خیال وبی کردن قطع قصد هم مانی که بود اینجا مشکل

 پیش از که قراری طبق و دهد پاسخ را تلفن اینکه جز ندارد ای چاره درنهایت که میدانست خوب

 !  کند عمل بودند گذاشته

 !بیاید بیرون ساناز فکر از هم لحظه یک نمیتوانست واقعا اما
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 ساناز بیچاره کند ناله میخواست دلش

 . میکشید باید بعد به این از که غمی و بود مادرش تر بیچاره او از اما

 !اش پدرانه محبت و مردانه غیرت و بود پدرش تر بیچاره او از

 یم اخبار و ها روزنامه در بارها و بارها را سانازها داستان اینکه با که بودند دخترانی تر بیچاره او از

 !رفتند می او امثال و ساناز راه به هم باز اما خواندند

 .بست را هایش چشم مندانه درد

 .آمد اس ام اس که نکشید ثانیه به اما شد قطع تلفنش زنگ صدای

 :بود نوشته مانی ، کرد باز را پیام

 "!بدزدمت و باال بیام خونتون دیوار از چجوری میکنم فکر دارم"

 .چسباند اش سینه به را گوشی و خندید بلند امانش بی اشکهای میان آهو

 . رفت پنجره کنار و شد بلند جا از

 .بود ایستاده خیابان سوی ان خانه پنجره روی به رو مانی

 :فرستاد پیام باره دو و داد تکان برایش دستی پنجره پشت از آهو دیدن با

 " منتظرتم"

 .میام دارم: کرد ارسال برایش و زد لبخندی مانی پیام به

 و شد خیره زمین روی روزنامه به دیگر بار و برگشت آخر لحظه. رفت خروجی در سمت به بعد و

 . شد مچاله دوباره قلبش

 هب وقت هیچ داشت زندگیش در را مانی و آرسام مثل کسانی داشتن شانس هم ساناز اگر شاید

 !نمیشد دچار سرنوشتی چنین

 ....!اما

 !بود خواهد و بود همیشه که نقیضی و بود امده اما متاسفانه

 . زدند لبخندی هم دیدن با سه هر ، بودند راهرو در اذر و رومینا ، بست را خانه در
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 .کردن هوا بادبادک سوی به پیش: گفت رومینا

 !کردند تکرار را اش جمله زنان لبخند آهو و آذر و

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

 برهاا بود بادبادکها پرواز برای مناسب که مالیمی باد و میداد نشان متناوب طور به را خود خورشید

 .بود درآورده حرکت به بیکران آبی پهنه در ارامی به را

 ...بود آورده سرحال را شان نفره 1 جمع بادبادکها پرواز هیجان و تازه هوای

 !بود انداخته گل ها گونه و میدرخشید خوشی از شان همه های چهره

 های رشته داشتند سعی که آرسام و گیسو به و بود ایستاده مانی کنار نشاط پر و شاداب آهو

 .آورد لب بر دل صمیم از لبخندی و کرد نگاه بکشند بیرون صدف دست از را بادبادک

 ردهک گیر در به ماشین در که بودند شان قرقره نخ کردن درست مشغول آترین و رومینا تر آنطرف

 .بود شده پاره بودو

 .گشت مانی دنبال به نگاه با و کشید عمیقی نفس آهو

 !نبود گشتن به احتیاجی هرچند

 ..بود کنارش همانجا مانی

 .رسید قلبش به و برخاست درونش در چیزی خودش روی مانی نگاه دیدن با

 .داد ادامه را نگاهش اتصال و شد تر عمیق لبخندش

 .. بود کنارش دوست یک حد در فقط مانی که بود مدتها

 ! العاده خارق دوستی نه و بود طبیعی غیر صمیمتی از خبری نه

 !سازمان در همکارانش باقی و ارشیا...  آترین مثل درست

 بود همکار یک فقط هم مانی

 ..بود بخشیده جدیدی زندگی او به همکار این که تفاوت این با

 !بود داده هدیه او به دوباره را داشتن آرزو و امید و
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 زد لبخند است مسرور زندگیش در افراد این داشتن از چقدر میکرد، اعتراف خود پیش که حالی در

! 

 ... نماند دور گیسو دید از لبخندش

 که دارد را کسی او باالخره که بود خوشحال و کرد خوشبختی ارزوی گیسو برای قلب صمیم از

 ! باشد داشته دوست

 ... باشی داشته تعلق او به که کسی داشتن

 ...!بخواهد باید طبیعت عادت طبق فقط اینکه بخاطر نه بخواهد را تو که کسی

 !هستی خواستنی چون بخواهد را تو

 !هستی چون

 ... انسان یک عنوان به

 ...موجود بک

 !دیگر زن هزاران مثل ، زن یک فقط نه

 !بود می زنی هر برای حس زیباترین باید

 !بود یافته دست بخش لذت حس این به که بود زنانی معدود از یکی گیسو و

 ...میگرفت شدت باد و میداد ادامه پرسخاوتش افشانی نور به همچنان خورشید

 .. لرزاندش و پیچید شلوارش در باد

 . شد اش خنده باعث بیشتر لرز این اما

 حاضرین؟ همه-

 .بود کننده آغاز معمول طبق مانی

 کنین صبر... هنوز نه آقا: زد داد آترین

 .یستن کار در صبری..  حاکمه دیکتاتوری اینجا نه: گفت بود یافته خالصی صدف از تازه که آرسام
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 زد سرم به فکری یک االن همین من خب....  خودمون افتخار به پس: گفت و زد نیشخندی مانی

 موافقه؟ مسابقه یک با کی... 

 ! من..  جون اخ: گفت و پرید باال هیجان با رومینا

 !!!رومیـــــــنا: نالید لب زیر آترین

 !اخه؟ چرا وای ای-

 .افتاد خنده به دو ان حرکت از جمع

 !شد تصویب آرا اکثریت با..  خان آترین گذشت کار از کار دیگه-

 !تون؟ گیری رای کو: کرد اعتراض آترین

 !حاکمه؟ دیکتاتوری اینجا نگفتم مگه: داد جواب دوباره آرسام

 ! بابا برو: داد تکان هوا در دستی آترین

 ؟ آماده همه: مانی

 صبر نک صبر: گفت و برد باال را دستش کند سرپا را بادبادکش بود شده موفق باالخره که آترین

 چیه؟ تون مسابقه جایزه..  کن

 !بده کولی مون همه به باید بازنده: گفت و کرد فکری مانی

 !که موجوده شرعی ممنوعیت بابا ای:  آترین

 خوبه؟!  بده نهار همه به بازنده: گفت آرسام و رفت هوا به شان خنده صدای دوباره

 داره؟ شرعی ممنوعیت اینم نکنه چیه: مانی

 نیست مهم برام پس..  باشم بازنده نیست قرار که من: آترین

 !خان آترین مطمنی خودت به خیلی: مانی

 کردن هوا قهرمان بری حسابش به!  سالگی 27 تا بودم بوم پشت باالی سالگی 72 از من: آترین

 !بادبادکم

 !میزنی حرف کردن هوا بادبادک قهرمان نائب با داری االن که بدون پس: مانی
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 !خوندنانتونم کُری عاشق: گفت رومینا و خندید آرسام

 ....2...  3...  آماده.. خود جای به همه!  بسه حرف خب: مانی

 ! نبازیم: گفت آهسته امدو کنارش آهو

 !باشم بازنده بازی تو من حاال تا نشده..  کن نگاه و بشین:  گفت استوار و محکم مانی

 7: گفت جمع به رو بعد و

 و دار صدا ای خنده با وآهو رومینا و گیسو و کردند دویدن به شروع بادبادک سه با مرد سه

 !دوختند چشم بودند شدن بلند درحال که بادبادکهایی به جان عمق از برخاسته

 .... میکرد تشویق را انها از یکی کدام هر درحالیکه

 چقدر کنین نگاه..  ماست مال اون: زد جیغ زده هیجان و داد نشان را مانی بادبادک انگشت با آهو

 !باال رفته

 !شد دوخته آسمان پهنه به و خورد سر بادبادک رقص از نگاهش بعد و

 !میگردد خدا دنبال چشم همیشه که جایی به

 ..دید را خدا و

 ! لحظه همان در درست

 !بود نگذاشته تنهایش و بود او با همیشه که خدایی

 .شماندن و بودن برای کرد شکر را او لب زیر و بست را چشمهایش و کشید آسودگی سر از نفسی

 !زندگیش در رومینا ، آترین آرسام، ، مانی مثل افرادی حضور برای

 !بود شده سعید نفس دوباره اینکه برای

 !التهابش و دغدغه بی و ساده های خنده همین...  و...  زندگی برای

 ! کن نگاه..  آهو کن نگاه: زد داد وقتی ، کند باز را چشمهایش کرد وادار را او مانی فریاد صدای

 دستان در میشد محقق که، ، بود او ارزوی این و بود چرخیدن حال در افق پهنه در بادبادکشان

 !بزند لبخند توانست می کنارش در که مردی
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 دو و نود ماه بهمن

 

 (chrysalis) م. ساره: نوشته

 sarehmoarefian@gmail.com:نویسنده ایمیل

 "...! من زنهای همه پایان "
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