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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 زئوس؟! 

 !رانندیخبران ح  یما ب  ی_ در نظر باز 

و  یمعنا گرفته بود. همان قدر افسانه ا یماد یکه در قالب یونان ی یاز اسطوره  یل یبود. تمث خودش
 مقتدر!

 _ طرف سگ اخالقه. آروم کنار بکش تا گازت نگرفته!

و چشم  دی چرخ  یبه او زل زدم که همان لحظه سرش کم یتر  شی تنگ شدند و با دقت ب میها چشم
 ! ختی ها برق زدند و قلبم فرو ر سهی ر یرنگ  ینورها یاش در احاطه  یوحش یها

  ین رو هم با منت در رکابش مده. ساما  ینم یصاحابه که محل هر دگور  یب  یها هی_ از اون خر ما
 . رهیپذ

 نبض نگاهش هم قادر بود که عقربه ها را وادار به چرخش معکوس کند!  یحت

 ! کی... تتاک

http://www.romankade.com/
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افتتاح کافه اش اومده وگرنه به افتخارش از اون  یبرا یمهم  تی هنوز خبر نداره که شخص لی_ سه
 رفت.  یخوشگل م  یها یبندر 

را   شیتر نسبت به حضور آن مرد کنجکاو کرد و نگاهم با ولع سر تا پا شی شراره، من را ب یها زمزمه
 .  دیدر نورد

رو همراه خودش آورده که همون  یک یورداشته  یباشه. هر ک یخصوص  ی_ حاال مثأل قرار بود، مهمون
 بدبخت رو پلمب کنن!   لیسه یاول کاسب

بود و   ستادهیا اطی ح یدر ورود کی ار سامان و نزداش کن یاسطوره ا تی با همان جذاب انیخدا یخدا
در افکار   ا یداد و گو یتاب م شی انگشت ها انیرا م یدن یکه به اطراف نگاه کند، جام نوش  نیبدون ا

 توجه بود! یسامان ب یبرد که نسبت به حرف ها  یبه سر م یدور و دراز 

جواب درست و   هیباالخره  یخوا  یتو نخته. نم یحساب  ا ی رونه اما ک  یما نم ابونی _ اون رو ولش تو خ
 !؟یدرمون بهش بد

  نیو هم  نمیبب یچهره اش را به درست  یگذاشت اجزا ی نم ادی نسبتأ ز یو فاصله  کیتار مهین یفضا
 ام کرده بود!  یعصب یکم

 به طناب شده باشه؟!  لیتبد گهید یکن  ی_ فکر نم

 ! ه؟ی چ یکردم پس پ اون مادر مرده رو معلوم  فی که از روز اول تکل  من

 خوب بشنوم.  یقیموس یجلو آورد تا با توجه به صدا  یسرش را کم شراره

 بابا چه مرگته خوب؟! سو،ی_ گ

 !یذار  یطاقچه باال م یبرن اون وقت تو ه یهوا م یرو، رو  یخوب نیبه ا پسر

نامعلوم  یز یچ یدر پ  شیبرگشت و چشم ها ینیباالخره کارساز شد که زئوس زم ممینگاه مستق 
 خوردم!  یدر نگاهم نشستند و من تکان سخت یکردند و به نرم اطی در ح یگردش کوتاه

داره. به خدا خودم شاهدم چند بار زنگ زد و خواهش کرد که اون  ی_ دست از سر سامان بر نم 
 واسطه بشه!
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ت من را  را کم، کم جمع و با دق شیبودم که چشم ها  رهیکافه به او خ  یسر تا سر  ی شهیش یورا از
 برانداز کرد!

ول   نیبه خاطر هم  یکن یناز م  یکنه دار  یفکر م  ایاما ک یست ین یگه تو راض ی _ سامان هم بهش م
 . سیکن ن

 به جلو برداشت!   یآمد و قدم  نیبه همراه دستش پائ جام

 !؟یکه دار  هی_ چه اخالق گند

 قدرت پلک زدن را از من گرفته بود! د،یدرخش اهشیس یمردمک ها انیکه ناگهان م  یبرق

 داشت!  ییقدرت ماورا یراست به

 _ کجاست؟ 

شانه مرتب کرد و دست   یشال بلندش را رو یمتقاعد کردن من بود با کالفگ ریکه هم چنان درگ  شراره
 شد.   رهی برگشت و به سالن خ نهیبه س

 کجاست؟!  ی_ چ

 بکشد!   غیبرقصد و ج هیبق یتوانست پا به پا یکه نم نیگذاشتم نه ا یخستگ یرا به پا  دیکه کش یآه

 ! ینه ک ی_ چ

 !ایک

 دوباره گرفت و با شوق به طرف من برگشت!  یجان شیصدا

 _ بگو مرگ شراره!

 ! ؟یباهاش حرف بزن یشد  یراض باالخره

 زدم.   شخندیگرداندم و ن  ششیآرا  یصورت ب یو چشم رو دمیچرخ  ینرم به

 باهام برقصه! دیل با_ منتظرشم. او
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 ! دیجا خورد اما زود به خود آمد و چهره در هم کش ابتدا

ها از مرد    یجزام نیات به آدم نرفته. نه به اون که ع یچ یرو ببرن که ه  افتی_ مرده شور تو و اون ق 
 ! یبغل طرف بپر  یخوا ی. نه به االن که صاف م یهست یجماعت فرار 

 ! یوقت وا ند هیبارت هست...  نیگم چون اول یم  اطیمحض احت فقط

  یو صندل   زیرفتم که م یبه طرف محل  میکه پاسخ خزعبالت او را بدهم، برگشتم و مستق نیا بدون
 کردم.   یخودم حس م یرا رو یشخص   ریگ ی مدت نگاه پ نیرا جمع کرده بودند اما در تمام ا شیها

 خواست تمام چهار چوب ها را بشکنم!  یدلم م امشب

 به سر و وضعم انداختم.  ی اجمال ی مشتم فشردم و نگاه انی را م یگوش

بلندم_ که به زحمت صاف شان کرده   بأی تقر یبه تن داشتم و موها یآب  ین یبا ج یساده مشک زیشوم
 مهار کرده بودم.   یبودم._ را با کش کوچک 

 از حد ساده نبودم؟! شی که قواعد را بشکنم ب نیا یبرا

 ... خانم! سوی_ گ

برگشتم اما   دم،یکش یق یکه نفس عم نیکرد و بعد از ا یر یافکارم جلوگ  یرو شی از پ ای محتاط ک یصدا
 بودند! رهی پروا به من خ یافتاد که ب  یدرشت مشک ینگاهم در دم به همان چشم ها

 داخل شد؟! یزمان چه

 _ شراره...

انتظار   شی نگاه کردم که در چشم ها  ایبه ک هیزاو  رییتغ  یگرفتم و با کم تعلل چشم از آن مرد مرموز  با
 زد. یو اضطراب موج م

 ! ستمی_ من رقص بلد ن

 را جلو آورد.   شیاز دست ها یک یخاطر زد و  یاز سر آسودگ  یجا خورد اما کم، کم لبخند ابتدا

 دم! یم  ادی_ من بهتون 
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 ! دیدو یم  بیعج ی بهی گاه سمت آن غر ی کرد و گاه و ب یتمرد م بیامشب عج نگاهم

 من خاص کرده بود؟! یاندازه برا نیاو را تا ا یز یچ چه

 ن؟ ید ی _ اجازه م

 باال آمد.   دی به جوان کم سن و سال مقابلم انداختم و دستم با ترد قیدق ینگاه

 کنم. ی_ خواهش م

که آن قدر   یکرد. کس یدرخواست رقص از من را م دیروز با  کیکه  یبود. همان  میاهایمرد رو ا یک پس
 ! دیلرز یم شیو صدا دیدزد یتجربه بود که مدام نگاه م یب

 !ستی آهنگ مناسب ن نی_ ا

 هم خاص بود! شیصدا آهنگ

 _ بگو عوضش کنن! 

را هدف گرفته   میچشم ها میگره خورد که مستق ییباال آمد و به جفت مردمک ها یبه کند نگاهم
 بودند!

 ! ؟یگ یم ی_ چ

را   ا یرو به رو نگاه از من نگرفت و در همان حال ک ی دهیبرگشت اما مرد قد بلند و ورز تی با عصبان ایک
 مخاطب قرار داد. 

 گم کنار برو! ی_ م

  اریاخت یکند، ب یشد و تا خواست برخورد تند ایک ی ناراحت دیو صالبتش موجب تشد یخونسرد
 دم.  دهان باز کر

 ! ای_ لطفأ ک

زئوس داشت با قدرت   ایشد. خودم هم متعجب بودم گو رهیزده به من خ رتیمتعجب و ح  ایک
 نگاهش بودم!  یجاذبه  میکرد و من ناخواسته تسل یم تمیخود هدا یع یفراطب
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 _ اما...

 .دندی جنب یبه کند میها لب

 _ آهنگو عوض کن!

 مرد رو به رو شدم. ی رهیبرگشت و رفت و من خ رت یو ح   یبا ناراحت ایک

 ؟ یرقص ی _ با من م

 گرفت.   یو قلبم ضربان نامنظم  دیدستش دو یبغض دارم از چشم ها سو نگاه

 !ستمیگفتم، رقص بلد ن  یبه او م دیبا

در سالن حاکم شود و دست من_ که  یآن موجب شد سکوت نسب  میمال تمیعوض شد و ر آهنگ
 او قرار گرفت.   یمردانه  یپنجه ها نیرفت و ب   شیاراده پ یده بود._ بدر هوا مان فیبالتکل 

 _ شمپت؟ 

 

 اشکم  یهر قطره  کنار

 خاطره دفنه  هزار

 ی قدر خاطره دار  نیا

 قرنه  کیقد  ییگو که

 

به   یمیرا داشته باشم، فشار مال  تی موقع لی از آن که فرصت تحل شیباال آمد اما پ یبه تند نگاهم
 کمرم نشست! یدرنگ رو یب  گرشیو دست د دیوارد کرد و من را جلو کش میانگشت ها

 ذارم!  یم تی رضا  ی_ سکوتت رو پا
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 سوزه از عشقت  یم گلوم

 که مثل زهره  یعشق

 عشق تو هر دم  یب  یول

 من قهره  یبا لب ها خنده

 

 دشوار کرد.  می را برا دنیو نفس کش  دیرا خراش  میگلو بغض

 گذاشت!  یرا به حال خود م دینرقص یا بهیغر چیکه تا به حال با ه یر دخت  دینبا شراره

 !دمیلحظه رو تو خواب د نی_ انگار ا

 

 اما  یبا من درسته

 ازارم یبودن ن نیا به

 با چشماتم  یکه حت تو

 آه دوست دارم یگ ینم

 

من  یخواب ها  انیلحظه گاه م نی خاموشش گره خورد اما اعتراف نکردم که ا یتارم به چشم ها نگاه
 کرد!  یم یهم طناز 

 

 دوست دارم  یگفت اگه

 لب هات بود یباز  فقط



 ان یتاس

9 
 

 ی رنگ خودخواه وگرنه

 چشم هات بود  یتو نشسته

 

 با خود چرخاند و من دهان باز کردم.  یکوتاه من را به نرم  یصورتم گرداند و بعد از مکث یرو چشم

 بره! نیکه آرامش خوابت از ب  یکن یپرداز  الیخ  ادیز  دینبا _

 

 ای دن یعشقه تو یچ هر

 خواستم مال ما شه یم من

 یوقت نذاشت  چیتو ه اما

 مون غصه نباشه نیب

 

 اش چسباندم و چشم بستم! نهیاراده سر به س یرا فشرد و من مسخ عطر نابش ب  کمرم

 ! ؟یکش یمن شاخ و شونه م یچرا برا یستی بلد ن دنی_ تو که رقص

 

 بوسه هیکردم با  یم  فکر

 مونم یتو هم خونه م  با

 شه  یدونستم، نم  ینم

 تونم   یتو نم یب آخه
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 .ختیآرام ضربان قلبش را بهم ر تمیگرفته ام ر یصدا

 گرفتم! ادی_ 

 

 کنم من از تو  یم گله

 ی رحم  یهمه ب نیتو که ا از

 بار مردم از عشقت  هزار

 ی فهم یوقت نم چیکه ه تو

 

 آمد.  یجوان ها به گوشم آشنا م  یخاموش نشدن  یاهو ی ه انیبود که م ییبمش تنها آوا یصدا

 _ شمپت؟! 

 

 کنم من از تو  یم گله

 ی رحم  یهمه ب نیتو که ا از

 بار مردم از عشقت  هزار

 ی فهم یوقت نم چیکه ه تو

 

  یرو  گرشیزدم و خواستم خودم را عقب بکشم که او محکم من را نگه داشت و دست د یشخندین
 باال آمد.   یکمرم حرکت کرد و به نرم

 _ پس پات رو از رو پام بردار! 
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 همزاد اشک و خون چشام

 آهه  ی هیهمسا دلم

 گرگ و عشق تو  زمونه

 مکر روباهه هیشب

 

 م و ناخودآگاه او را پس زدم!گردنم آتش گرفت یرو  شیسر انگشت ها یحس گرما با

 ! ؟ی_ چرا به من دست زد 

 

 چوپان ساده لوح  شدم

 احساس  یگله  کنار

 گله نیداره ا یرسم چه

 چنگال گرگ دعواست  سر

 

 طور که نگاهش به من بود، دستش را باال آورد.  همان

 _ موهات رو نبند! 

تاب خورد و من دستم را پشت سرم بردم و تازه آن زمان بود   شیانگشت ها انیم  یصورت یمو کش
 را باز کرد!  میموها دم،یکه فهم

 تفاوت باشم! یرقصت ب  شنهادیتونستم نسبت به پ ی_ نم
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 یهست یقدر خواستن  نیا تو

 فهمه  یگله نم نیا که

 یلبخند به لب دار  اگه

 رحمه  یاز سنگ و ب دلت

 

 به من زل زده بود.  حی که با تفرخوردم و دوباره به او نگاه کردم  جا

 خواد!   ینگاهت بشم که شماره ام رو م الی خ یتونم ب  ی_ االن هم نم

 

 عشق نیخوبم اگه ا ببخش

 تو رو، رو کرد  ی لهیح

 به دل ساده نی نفر

 به چنگال تو خو کرد که

 

را گرفت و در    میبرگشتم و قصد رفتن کردم اما او بازو  تی کرد و با عصبان زی اش صبرم را لبر یگستاخ
 .  دیکش  رونیلرزانم ب یانگشت ها انیتلفن را از م یآن یحرکت

 نه؟ گه،ی_ رمزش همونه د

 ! زئوس

 نشده!  یز ی. چ یخواد نگران پام باش ی نم یراست
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 ای دن یعشقه تو یچ هر

 خواستم مال ما شه یم من

 یوقت نذاشت  چیتو ه اما

 مون غصه نباشه نیب

 

حدش ناخودآگاه   یاز وقاحت ب  میو صدا دمیرا به چنگ کش شانمیپر یپشت سر بردم و موها دست
 باال رفت.  

 ... یتو هم نرفتم. اصأل تو به چه حق یپا یرفت رمز رو عوض کنم. رو ادمی_ 

 م گرداند. نم دار یخم شد و چشم در چشم ها  یدوباره دستم را گرفت، زبانم بند آمد و او کم یوقت

 ده! یکه نگاهت بهم م  ی_ به حق

 

 بوسه هیکردم با  یم  فکر

 مونم یتو هم خونه م  با

 شه  یدونستم نم  ینم

 تونم   یتو نم یب آخه

 

 زد.   یدر آن ها موج م  قیعم  ی براقش شد که تأسف یخوردم و نگاهم مات چشم ها یسخت  تکان
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 !یبا من برقص   یتون ینره که فقط م  ادتی_ 

 

 کنم من از تو  یم گله

 ی رحم  یهمه ب نیتو که ا از

 بار مردم از عشقت  هزار

 ی فهم یوقت نم چیکه ه تو

 

 دهانم را فرو دادم و خواستم خود را عقب بکشم که تلفن کف دستم قرار گرفت.   آب

 رفته! ادمیوقته خودمو   یلیکن، خ  رهی _ اسمم رو خودت ذخ

 

 کنم من از تو  یم گله

 ی رحم  یهمه ب نیتو که ا از

 بار مردم از عشقت  هزار

 ی فهم یوقت نم چیکه ه تو

 

و    دیرا خراش میگلو یتر   شیبار بغض با قدرت ب  نیتپش قلبم را باالتر برد و ا شی و عطر آشنا یک ینزد
 او با تعلل پشت کرد و رفت! 

 

 ای دن یعشقه تو یچ هر
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 خواستم مال ما شه یم من

 یوقت نذاشت  چیتو ه اما

 مون غصه نباشه نیب

 

شد، قلبم   یکه از من دور م  یشدم و با هر قدم رهی سالن و جنب و جوش جوان ها به رفتنش خ انیم
 ! ختیر  یفرو م  شیاز پ شیب

 

 بوسه هیکردم با  یم  فکر

 مونم یتو هم خونه م  با

 شه  یدونستم نم  ینم

 تونم   یتو نم یب آخه

 

 دمیمانع د یانسان یوار یو د ختینگاهم گر یکه سرانجام از محدوده  ستادمی خود ا یقدر سر جا آن
 شد. 

 

 کنم من از تو  یم گله

 ی رحم  یهمه ب نیتو که ا از

 بار مردم از عشقت  هزار

 ی فهم یوقت نم چیکه ه تو

 ی احقی محسن
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 چه خبره؟! سوی_ گ

 کنه! ی. سامان داره آرومش م ختهیبهم ر یحساب  ایک

 !ن؟ی_ دخترا پس کجا موند 

 خوره سفارش بده.  یم یهر چ ،یکنه. هر ک یم یداره دست و دل باز  یحساب   لیکه سه  نیایب

 برخاستم.  قیعم  یهنگامه کرد و من از خواب یحواله  یشخندی سر چرخاند و ن شراره

 برنامه هاش؟!  ریمد ایدست و دل باز شده  لی_ سه

 به من رفت.    یاو نازک کرد و بعد از نگاه کوتاه یبرا  یپشت چشم هنگامه

 _ سامان هنگه!

 !؟یزد یرو چه طور  خچالیاون  مخ

 نبود!  الی خ پس

 برگشته بود؟!  زئوس

 ! ؟ییکجا سوی_ گ

که او رفته  دمیدو یر ی مجنون شراره را پس زدم و در مس یخوردم و چون خواب زده ا یسخت  تکان
 بود. 

 را؟!  شیایرو  ایبودم  دهیرا د  کایرا

وسط    یرفتم اما لحظه ا رونیملتهب ب  یمبهوت را با دست کنار زدم و با درون یو پسرها دخترها
 افتادم.   نیخوردم و به زم  یسکندر  اطیح

 هم قصد کوچ داشت؟! باز

 چت شده؟! سوی_ گ
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 به سرش افتاده بود؟!  دنیپر یهم هوا باز

 را گرفت و تکانم داد.  میشانه ها یمقابلم زانو زد و با نگران  شراره

 _ دختر نفس بکش!

شدم که نام   رهی خ یتار به شماره ا ییقلبم گذاشتم و تلفن را باال گرفتم و با چشم ها یرا رو مشتم
 نداشت! 

 قربونت برم، چت شد آخه؟ سوی_ گ

 شدم.   رهی نگران او خ یام چسباندم و به چشم ها نهیکش آمد و تلفن را به س میها لب

 _ خواب نبود! 

 شراره باز ماند و اشک و لبخند من ادغام شد! دهان

 

 

 دو، سه! ک،ی

 بر لبم نشست.   تی از رضا یزدم و لبخند بلی وسط س قأیرا دق ری ت قیدق یر ی نشانه گ با

 شده! وونهی_ د

  یکنه. الم تا کام هم باهام حرف نم  یره جون مو دا  دیو سف اهیس یزل زده به اون صفحه  شبهید از
 !هیدردش چ نمیزنه، بب 

 را تنگ کردم و دوباره نشانه گرفتم.  میام را عقب راندم و چشم ها یشانیپ یرو یموها

طلسم شکن   هی دیرو جادو کرده. با نیا یکه با خودت آورده بود یپیدونم واال... انگار اون ه ی_ نم
 !رمی براش بگ
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کرد که  یم دیبود که شراره در آشپزخانه مشغول صحبت با سامان بود و مدام تأک   یطوالن یقیدقا
 عقل خود را از دست داده ام! 

نچسب   یال ینداره. تو هم با اون گودز یا دهیدونم فا یکنم. گرچه م ی_ باشه. من باهاش صحبت م
 !؟یبکش زبونش رو  ری ز یتون  یم نیحرف بزن. بب 

 جدا کردم.    یکی  ،یکی را  رهای رفتم و ت  بلی شراره که قطع شد سمت س یصدا

 _ جونت در رفت که! 

 برات شربت درست کردم.   نیبش  ایب

 شد و صدا باال برد.  زی نشان ندادم که سرانجام صبرش لبر یتکرار کارم به حضورش توجه ا با

 شما رو و من راحت شم!  رهی _ د مرگ بگ

 ! یدار  یچه مرض نمی دهن وامونده ات رو وا کن بب خوب

 جا باشه! هیتونه   یاز دست ننه اش نم قهیشده هم که دو دق میتیسامان  اون

 عرق کرده ام را با پشت دست به عقب راندم.   یو موها ستادمیاز حرکت ا یا لحظه

هم  نیبه عر زدن و ا ینشست ده،ینرس یا خرمالوب  یاون گالب یکافه  اطی که وسط ح شبی_ اون از د
 ! یپر  یم  یکانگورو ه نهویاز حاالت که ع

 ؟ یشناس  یم  ی_ سامان رو از ک

 و برگردم.   رمیبگ بلی اش موجب شد که نگاه از س یطوالن سکوت

 خورده! یینکنه سرت به جا نمیبب   ای_ ب

  یخنک شوم به طرف او رفتم و رو  یدادم تا کم یتاپم را تکان م یزدم و همان طور که جلو یشخندین
 کنار کانتر نشستم.   یصندل

 ام!  ی_ نه. کامأل جد
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 ام گذاشت.   یشان یپ یخم شد و دست رو  یتر و کم  شیبار تعجبش ب  نیا

 !ی_ الحمداهلل تب هم که ندار 

 شربت را گرفتم.  وانی و ل دمیخود را عقب کش  کالفه

 قبلش... یدونم ول یشهر رو م  نیبه ا _ من از بعد اومدن

 حرفم آمد.  انی م زی و ت تند

 ! یتو هم بود یکوفت یتو اون عروس  یینبود. از روز اول آشنا  ی_ قبل

 ! ؟ی_ چرا کوفت

 و صاف نشست.  دیدر هم کش چهره

 _ چرا نه؟ 

کورشده اش من رو گرفت   یکه آهو از خاله خواست، همراهت اومدم که چشم ننه  نیبه خاطر ا فقط
 ! گهید

  یخوردم که عطش درونم را کم کرد و ذهنم را از دست  وانیداخل ل ظیو غل نی ری ش  عیاز ما یا جرعه
 کمرم تاخت!  یمنحرف کرد که شب گذشته مالکانه رو

 هم داشتم! یمن قبل ی_ ول

 جا به جا شد.   یصندل یرو  یکم، کم باال رفتند و با سر در گم  شی ابروها

 ! قتیجرأت و حق   یگن باز  یم_ بهش 

 ! یمن رو وادار به انجامش کن یوقت موفق نشد چیکه ه یهمون

  یاش م یشده بود که هر کالم من بر شدت گنگ  یشراره مانند عالمت سؤال بزرگ یچهره  حالت
 افزود. 

 خوردم!   یکنم اما بد باز  ی_ خواستم باز 
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 دیرو با  نیقوان  یفهمم بعض یم، م کن یاالن که بهش فکر م یرو هم خودم گذاشتم ول  نشیقوان
 شکنه! یشکست وگرنه کمرت م 

را به درد آورد با خوردن آب پرتقال فرو دادم و چشم از نگاه مبهوت شراره   میرفت، گلو  یکه م یبغض
 گرفتم. 

 تاوان قمارم شد! کای_ را

 !؟ یشناس یرو م  کای_ را

 کج کردم.  ی زدم و سرم را کم شخندین رتش،ی ح دنید با

 _ نه!

 ! ؟یچ یعنی_ 

 ! ؟یگ یم یحرف بزن، بفهمم چ درست

شدم که در انگشت   رهی خ یف ی ظر نیپالت یکانتر گذاشتم و به حلقه  یرا رو میو دست ها برگشتم
 دست چپم بود!   یاشاره 

 شناختمش!  ینشستم که اصأل نم یپسر  یبساط باز  ی_ چشم بسته پا

 !کا؟ی_ را

 ام برخاست.  نهیاز س یآن روزها آه سرد یادآور یتکان دادم و با  دییرا به تأ سرم

 _ دوست شهاب بود.

 ات؟! یی_ پسر دا

 آهو! ی_ آره. نوه 

 ! قمیرف ن یبهتر
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رفته، رفته اون رنگ  کایکم تر احساس بشه اما با اومدن را نمیاون بود که باعث شد، نبود والد وجود
 کشوند! هیشهاب رو به حاش  یحت  کای که حضور را ییباخت تا جا

 مشت شد و پلک بستم.  وانیدور ل دستم

 خواستم قبول کنم!  ی_ شهاب بارها بهم هشدار داد اما اون قدر کور شده بودم که نم

 رو؟! ی_ چ

 زدم و سر چرخاندم و با بغض به او نگاه کردم.    یپوزخند

 گدا رو!_ شاه و 

 نبودم!  یچ یپدرش ه میشاه بود و من در مقابل ثروت عظ  کایرا

 به حرف آمد.    یطاقت یبا ب  شراره

 به خاطر پول ولت کرد؟! یعنی_ 

 _ نه!

 ! ؟ی_ پس چ

 _ به خاطر غرور خودم شد!

 گرفتم و فشردم.   می دست ها انی را م سرم

 یتو دانشگاه ها لیکشور و تحص خواست با فرستادنش خارج از   ی_ باباش براش آرزوها داشت و م
 بشه! یآدم موفق  کایمعتبر، را

 باز کرد.  ییبودم لب به دل جو دهیکه کم تر از او د یشانه ام نشست و با مهر   یشراره رو دست

 !؟ی_ خوب 

 .  یخواد بهش فکر کن ی نم زمیعز
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بهم گفت که   کایکرد. بعدش را رشی _ به باباش که گفت، صاف اومد کف دست آهو گذاشت و تحق
  نیتونستم آهو رو تنها بذارم و به تموم زحمات هاش پشت کنم به خاطر هم یاما من نم  میفرار کن 

 مسخره راه انداختم! ی باز  هیقبول نکردم اما 

 . دیلرز  میبغضم شوم و صدا  فینتوانستم حر گرید

 کنم!  یشد. بهش گفتم دوستش دارم اما باهاش فرار نم قتیمن حق یبرا_ 

 کتفم گذاشت.  یمن را در آغوش گرفت و سر رو شراره،

 رفت! یموند و خارج نم   یکنارم م  شهیهم دیاون جرأت شد. با ی_ برا

 _ رفت؟!

 زدم و صاف نشستم و شراره عقب رفت.   یتلخند

 !دمشیند گهی_ بعد از اون شب د

 !؟یرو بهش داد یکار  نیهم چ یچرا اجازه  وونهی_ خوب د

 به آن چنگ زدم! کهوی یاز شراره سمت تلفنم رفت و بعد از مکث کوتاه چشمم

 اجنه! ثی روح خب ای_ 

 شماره اش تا صبح زل زدم و نگاه آخرش را بارها مرور کردم. به

 شناسم!» یخودم رو نم یحت گهید «

 !یتش

هم تو سطح کشور دارن که  یادیز  یگردونه. شرکت ها ی م نیباباش رو ا یگه کل کارها ی_ سامان م
 دکل مون هست.    نینظارت بر همه شون کار هم

 آسوده بلند شدم.   یکردم و با خاطر  رهی را ذخ نامش

 !؟یکار کن  یچ یخوا  ی_ حاال م
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 رفتم، شانه باال انداختم.    یم همانیطور که به طرف اتاق م همان

 . گلرخ فرستاده. نمیرو بب ک یروبیا دیجد  پی_ کل

 چند هفته اش جور شده بود.   یکه انگار سوژه  یهم بلند شد و دنبالم آمد طور  شراره

 گم!  یلنگ دراز رو م یگم که... آقا ی_ اون رو نم

 درشت به من زل زد! ییو با چشم ها ستادیکه دم در اتاق خواب از حرکت ا دمی او چرخ  یسو یتند به

 !؟ید ینسبت بهش م  هیتو هر جمله ات  ی_ متوجه ا

  نهیس یرا رو شی را باال انداخت و دست ها شی از ابروها  یک یکم، کم عوض شد و  شیچشم ها حالت
 جمع کرد. 

 که! یشد یرت ی_ غ

 را جلو انداختم.   میاز پاها یک ی به کمر زدم و  دست

 هست!  ی_ نوچ... اون فقط تش

 را جلو داد.    شیو لب ها دی ره در هم کشچه  شراره

 !ه؟یچ ی_ چ

 نشستن لپ تاپ را باز کردم.   نی لبخند برگشتم و به طرف تخت رفتم و ح با

 ! ؟یکار کن یچ یخوا  یم یچ ،یچ ن ی_ خوب بابا... با هم

 . نمی گلرخ را بب یارسال  پیها شدم تا کل  لی از فا یک یاز روشن کردن لپ تاپ وارد  بعد

داره   یعقب مونده ور م یدختره  نیکنم اون وقت ا یها رو سرچ م لمیف نی_ هفته هفت روزه دارم ا
خواد. خوبه بهش گفتم   یاز من م جهیفرسته. فرداش هم نت یعهد بوق رو برام م یها پیهر دفعه کل

 !امی تونم ب ینم گهید

 شناسه؟!  یا مکنجکاوم بدونم سامان، اون رو از کج  ،یکه تو گفت یهمه ا نی_ با ا
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 بود.  ستادهیدر ا یشدم که متفکرانه در آستانه   رهیو به او خ  دمیباال کش نگاه

 گردن تا زودتر مراسم شون رو راه بندازن. یگفت دارن دنبال خونه م ی_ هنگامه م

 کنه.  یکمک م لی داره به سه ا ی_ آره. ک

 را باز کردم.   پیانداختم و کل نیسرم را پائ  دوباره

 ستونش کجه!  هیانتخاب کنه حتمأ  ایکه ک ی_ خونه ا

 گشت، دستش را باال انداخت.   یکه برم  نیا نیو ح  دیدر هم کش چهره

 ات!  ی. تو همون بچسب به نخودچ ادهی _ از سرتم ز

فرو   نهیو با باز شدن آن قلبم در س  دیلغز یمیقد یپوشه ا یشراره رفت، انگشتم ناخودآگاه رو یوقت
 !ختیر

 ی افهیگرفت و بعد از آن تا مدت ها به ق یبود که ناغافل م کایدو نفره، شاهکار را یعکس ها تمام
 گذاشت.    یو سر به سرم م دیخند یکج و معوج من م

گرفته شده  شیاز دوست ها یک ی  یلیفارغ التحص یهمانیشد که در م دهیکش  یعکس   یتارم سو نگاه
 بود.

 بدهد! ادیدو نفره را  دنیداشت به من رقص یو خنده سع با لبخند در آغوشش بودم و او با حرص  من

 شد چون گذشته راحت به او فکر کرد! یبود که نم  یشخص بزرگ  نکیا کایرا

 

 

  رهی داخل آن خ یها تی و به شخص ستادمیآزاردهنده قاب را صاف کردم و دست به کمر ا یوسواس با
 شدم.  
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رنگ_ که هنوز هم در هال قرار داشت._ نشسته بود و لبخند   یر ی ش یبا رگه ها یمبل قهوه ا یرو آهو
  یتر کرده بود و من و شهاب دو طرف او رو انیو چروک صورتش را نما نیچ شهیمهربانش چون هم 

 . میگرفته بود یمبل جا یدسته 

من و شهاب بود و انگشت    یقرار گرفتن دست ها  گاهیکه جا دیاز آهو به پشت سرش دو نگاهم
 که ناخودآگاه پشت دستم را لمس کرد! یمردانه ا

 بود! دا یبه وضوح پ نی جا خورده ام در لنز دورب نگاه

 وابسته بودم. دأیبه شهاب شد  ییتر نداشتم و به خاطر تنها شیزمان ها هفده، هجده سال ب آن

 شده بود.  یر یمرتب و گردگ  شهیبه اتاق انداختم که چون هم یاجمال  یو نگاه دمیکش یآه

 نیمرتب بود و ا شهیگذاشت، اتاق شهاب هم یاتاق من که در نبودم آهو پا به آن جا نم برخالف
 اش بود.  یپسر  یوافر آهو به نوه  ینشان از عالقه 

انواع کتب  یکوچک شهاب افتاد که در بردارنده  یخارج شدن از اتاق چشمم به کتاب خانه   نیح
 بود.   ی و پزشک یو پژوهش یعلم

 رفتم. رونیدورمان لبخند زدم و از اتاق ب  یها  طنتی ش یادآور ی اب

گفتم که جز به درس خواندن و گرفتن نمره   ی کردم و به او بچه مثبت م یشهاب را مسخره م شهیهم
سر من   ی باال تی تمسخرها با جد نیا یرغم همه  یکرد و او هم عل  یفکر نم یگر ید زی برتر به چ ی
 نکنم.   یکوتاه  میتا در خواندن درس ها ستادیا یم

تلفن باعث شد   یبه آهو_ که در آشپزخانه مشغول پختن غذا بود._ را داشتم که صدا وستنیپ قصد
 بدهم.   ری مس رییبه طرف اتاق خودم تغ 

آهو به سرم زد و از نبود شراره استفاده کردم و برگشتم  یاز خانه، هوا یهفته دور  کیبعد از  امروز
 شد.    یکرد و مانع م یاش را بهانه م ییبود قطعأ تنها چون اگر 

 تعلل پاسخ دادم.  یشراره ب  یشماره   دنیبرداشتم و با د  زیم یرا از رو  تلفن

 کردم!  ی. داشتم بهت فکر می_ حالل زاده ا
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 ؟ یالزم ندار  ی ز ی . چکمی. فکراتو نگه دار اومدم. نزدکی_ عل

 دادم، سر باال انداختم.   یم هیتک زیو همان طور که به م برگشتم

 آهو هستم!   شی_ نه. من پ

 مطلب را نداشت.   نیا دنیداد که اصأل انتظار شن یکوتاهش نشان م سکوت

 که!  یگرد یحاال، حاال ها برنم   ،ی_ تو االن رفت

 از آن برگشته بود.  یافتاد که گوشه ا یزدم و نگاهم به روتخت   لبخند

 کار کنم؟!  ی_ خوب چ

 .  ادی یآهو تنگ بود. سامان هم که گفت بهت شب م  یبرا دلم

 یحرص خوردن ها یرا مرتب کنم و در همان حال با لبخند شنونده   یطرف تخت رفتم تا رو تخت به
 او شدم.   

  یپیکه اون ه نیل ابهت بگم سامان تماس گرفت. مث امیخواستم خونه ب  ی. مزی خب زبون نر لهی_ خ
 !یباشگاه داره. سامان هم در مورد تو حرف زد و قرار شد براش کار کن 

 طور که خم شده بودم، ماندم!  همان

 !؟ی_ چ

 دور داداش سامانه... یاز آشناها یکی  کای . رادمیزبون سامان رو کش  ریز ی. راستیدیکه شن  نی_ هم

   .دمیحرف شراره پر  انیو م ستادمیصاف ا  تی عصبان با

 ! ستین سویگفت. بهش بگو، گ یبه من م دیخواد باشه. سامان اول با یم  ی_ هر ک

 کرده! ی_ خره، سامان تو رو معرف

 هدف به طرف پنجره رفتم.  یو ب  تند

 !؟ی_ رو چه حساب 
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 خواد؟! ی_ مگه حساب، کتاب م 

 کنه! یواست کار جور م  ستیبارش ن نی. سامان هم که اولنهیا کارت

کوچک خانه انداختم که آهو تازه   اطیبه ح  یاجمال  یکردم نگاه یطور که چفت پنجره را باز م همان
 کرده بود.    یآب پاش

 تونه. سرش شلوغه! ینم  سویخوام نکنه. بهش بگو گ ی_ م

را انجام دهم که اصال به  یبتواند با قدرت کالمش من را متقاعد کند کار  دیرا باال برد تا شا شیصدا
 ودم!نب یآن راض

تو   ،یشده حاج  یروزه حرفه ا هیمغز، سامان خودمونه. شوهرم. اون وقت برم، بگم خانم   ی_ آخه ته 
 برو رد کارت؟! 

 .  دیچ یکه عطر خاک در مشامم پ دمیکش  قیعم  یپلک بستم و نفس یا لحظه

 خوام باشگاه برم. خوبت شد؟!   ینم گهی_ آره. اصأل د

 ! ؟یکه به نفس زدن افتاد ییکجا

همون  سو یگم گ یم اد،ی بهم فشار ب ادیبه من نداره. ز  یگردم. اصأل دخل یدکتر برم شی _ دارم از پ
. خودت باهاش تماس  نیمن بش  الیخ  یکرده پس ب  خچالی قواره رو  یهست که اون دراز ب ییابوی

 . خداحافظ. ریبگ

 آوردم.  ن یمضاعف دست پائ یا حرصبوق در گوشم نشست و من ب یدهان باز کردم، صدا  تا

 !ردی ام رنگ بگ یبخواهد دوباره در زندگ   کای که را نیکردم جز ا یرا م  یز یهر چ فکر

 !جامی _ دردت به جونم ک

 برگشتم و لبخند زدم.   قیعم یآرام آهو، من را به خودم آورد و همراه با نفس یصدا

 _ خدا نکنه!

 پا؟! زیغزال گر یطور  چه
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 را باز کرد.    شیزد و دست ها یپر مهر  لبخند

 آهو هم خوبه!  ن،ی_ شما خوب باش

 داد. یم هیبود که بدون چشم داشت آغوشش را به من هد  یقطعا تنها کس او

 ! یر یگ یم لی . پسرت خوب باشه، اون وسط مسط ها ما رو هم تحوگهی_ آره د

کم  یدست ها انیبود و م ستادهیدر ا یتعلل سمت او رفتم که در آستانه  یعمق گرفت و ب  لبخندم
 توانش پناه گرفتم. 

 شده بود! دهیو خم  ریمن پ یآهو

 !؟یخونه گذرگاهت شده که رهگذر شد نیا جامی_ ک

 اش چسباندم و آب دهانم را فرو دادم.  نهیبه س سر

 داد.  یو کوچک عطر بهشت م  دیسف  یاش با آن گل ها یبلند محل  راهنیپ

تا سامان    رهیگ یزنه، منو گروگان م  یره که گه گاه دوز غر، غرهاش باال م اما شرا  ی_ تو که تاج سر من
 نکنه! یرو عاص 

 فاصله گرفت.   یو کم د یسرم را بوس  یکرد و رو یآهسته ا ی خنده

 ! نتتیسرگردون بب  یچشم ها  نی. نذار با اادی یم گهی _ جوونمردم دو روز د

چنان تکان دهنده بود که پلکم   شیکم سو یرا حفظ کنم اما حرف چشم ها ممی کردم نگاه مستق یسع
 افتاد! 

 ! جام؟ی_ ک

 یو آهو با حفظ همان لبخند دست رو دمیمشتم فشردم و با مکث نگاه باال کش انی را م یگوش
 . دیکش میموها

 ! ادیب  رونی اش ب نهی گره ها جا گذاشت. نکنه آه از س نیا ی_ نور چشمم دلش رو ال
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 و نگاهم مات لبخند دل واپسش شد! دیرب  نفسم

  یرساند و من به حجله  یداماد کردنش را به سرانجام م یآمد و آهو آرزو ی م گریدو روز د شهاب
 کالم بود! یباز شاهد عاشقانه ها رینشستم که د  یم یکس

بست و بعد از   نانیاطم یرا به نشانه  شیو آهو چشم ها دیافکارم را بر یزنگ تلفن رشته  یصدا
 پشت کرد.   یمکث کوتاه

 یبرا دیرنگ زل زدم و فکر کردم چگونه با  یآب یبایاش در آن لباس ز دهی پشت به قامت خم از
 بازگشت شهاب آماده شوم؟!

 درنگ پاسخ دادم.  یدر افکارم غرق شوم و ب نیاز ا شی ممتد زنگ خوردن تلفن اجازه نداد ب یصدا

 گه؟!  ی م  یشراره چ سو،ی_ گ

 !؟ی کن  یکار نم یچ یعنی

 !ه؟یچه باشگاه بزرگ یدون یم

 دادم. هیزدم و شانه ام را به چهار چوب در تک  یپوزخند

 _ سالن معتبر هاتف بزرگ!

 !خوب؟

 . دیبار یم شی از صدا بهت

 خوب؟!  یچ یعنی_ 

 ! ؟یزن  یلگد به شانست م ی. چرا دار یپرش برات باشه تا شناخته بش  یسکو هیتونه   یکار م نیا

 شد.   شیها یو با آب پاش مشغول آب دادن به شمعدان ستادیا وانیا یرو آهو

  ی. اصأل بهش گفتیزن  یندارم که ازش دم م یبه بخت و اقبال   یاقیخوام بپرم و اشت  ی_ سامان من نم 
 تازه کاره؟! یکه مرب
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 نشست، کالفه ام کرد.   شیکه در صدا یدیام

 _ آره بابا! 

 . یگفتم کجا ها کار کرد أاتفاق

 را تکرار کردم و برگشتم و دوباره وارد اتاق شدم.   پوزخندم

باسابقه هست. اگه هنوز هم اصرار داره که من براش   ی لیخ  ی_ خوب حاال هم برو بهش بگو که مرب 
 شخصأ تقاضا کنه! دیکار کنم با

 که ناخودآگاه باال رفت، دستم مشت شد.  شیصدا

 _ زده به سرت؟!

 ! ؟یفرض کرد یرو چ  دتخو

 !فته؟یآدم براش کمه که دنبالت ب  مگه

 !گهید یکی ینشد تو

داشته باشه پس   یکرد آقا سامان چون ممکنه تاوان سخت یباز   قتی شه جرأت و حق ینم  ی_ با هر ک
رو به   قتیحق  دیتازه کار بسپره با هیتونه کارش رو به   یبرو بهش بگو اگه اون قدر جرأت داره که م

 خودش بگه! 

که سامان کوتاه آمد اما او با   دمیباور رس  نیچند لحظه سکوت شد و من به ا یطرف خط برا آن
 من را خطاب قرار داد.  یتر  شی ب  تیعصبان 

 ! ه؟یمگه باز سوی_ گ

که با هم  ام ی  یتا سوخت نشده. من سرم شلوغه. م یاز فرصت ها استفاده کن  دیکه با هیواقع  یزندگ
 . خدا حافظ.  می حبت کندر موردش ص

 نشستم.   یصندل  یتلفن را رها کردم و رو یکه تماس قطع شد با ناراحت  نیاز ا بعد
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کردم اما اصرار   یبا او آماده م  ییرو ای رو یخود را برا  دیگشت و من با یباز م گریدو روز د شهاب
 موضوع به شدت آشفته ام کرده بود! نیو ا رندیگذاشت افکارم نظم بگ  ی سامان نم ندیناخوشا

 

 

 زدم!  یو لبخند تلخ دمیآهن خاک گرفته دست کش یرو

آن را  دیآهو بگو ایکه به من  نیو بدون ا دیدستگاه پرس را خر نیماهش ا کی  یبا پول کارگر  شهاب
 به خانه آورد.  

و   طنتیگفت و شهاب با ش  یو اهلل اکبر  دیبود، دورش چرخ  دهیند یز یچ نی که تا آن زمان چن آهو
 نشست و وزنه را بلند کرد.   زی م یبه من رو یچشم ری ز ینگاه

من  یآهو و دست انداختن ها  یبرم که با دستپاچگ ی وقت آن نگاه پر غرورش را از خاطر نم  چیه
 رنگ باخت! 

 گشت که پر از غبار و تار عنکبوت شده بود. کیتار  یدور هالتر مشت شد و نگاهم در انبار  دستم

نوه اش  یدوباره  دنید یرا برا  شیها یلحظه شمار  نیو آهو آخر  دیرس یاز راه م  یبه زود شهاب
 کرد.   یم

 .  تمفیشود و به سرفه ب میها هی باعث شد گرد و خاک معلق در هوا وارد ر دمیکه کش یق یعم  نفس

 یکردم، خم شدم و دبه را برداشتم و از انبار  یدهانم گذاشتم و همان طور که سرفه م یرا رو دستم
 آمدم و پله ها را پشت سر گذاشتم.  رونیب

 شد دردت به جانم؟! ی_ چ

کم تر آزارم دهد و نگاه غرق آبم را باال آوردم و به آهو دوختم  میگلو یدهانم را فرو دادم تا خشک  آب
 کرد.   یبهار خواب را مرتب م  ی سنت یت پشتکه داش

 !؟ی کن یم  نییپله ها رو باال و پا یپا درد ه  نی_ خدا نکنه. چرا با ا
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 .وستمیپله گذاشتم و به او پ یهمان جا نشست و من دبه را رو  یخستگ با

 ها!  یآروم و قرار ندار  ادی ی_ حواسم هست شازده پسرت داره م

 اش دستم را گرفت و صورتم را نوازش کرد.   دهیدست چروک  با

 من! ی_ اون نور چشم منه و تو صبح روجا

 ! جا؟ی با خودت ک یکن  یفکر م یچ

 چشم به دبه اشاره کردم.  یاز محبتش عمق گرفت و با گوشه  لبخندم

 کلم محبوب شازده تون هم آوردم...  ی_ ترش 

رفت که قامت بلند   یدر زنگار گرفته ا یدم سوو نگاهم در  دیدر قفل، کالمم را بر دیکل دنیچرخ  یصدا
 داده بود!   یشهاب را در خود جا

گردد اما اکنون  یبر م   یرود و تا چشم بر هم زدن  یاش م یدانشگاه الت یتحص لیتکم  یبود برا گفته
 بازگشت! یبعد از سه سال دور  قأیدق

 من! ری _ ش

 برخاستم.  یث از جا به خود آمدم و بعد از او با مک دیآهو که از شوق لرز یصدا

 !ی_ پهلوونم خوش آمد

 بلند سمت آهو آمد.   ییو در را بست و با قدم ها دیبا لبخند چمدان را داخل کش شهاب

 جون!  زی _ سالم عز

 یچشم رو یزدم و با دل تنگ  یمردانه اش پنهان شد، لبخند تلخ یدست ها انیکه آهو م یوقت
 قامتش چرخاندم.  

 بود.  دهیمدت ورزش را کنار نگذاشته که بدنش هنوز هم ورز نیدر تمام ا انگار

 همه وقت؟!  نیا ی_ کجا بود
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 کنه؟! یمن چه م یبا دور   رزنی پ نیا ینگفت

 برق زدند. شیسر بلند کرد که نگاهش به من افتاد و چشم ها یشهاب عمق گرفت و کم   لبخند

 !زی _ قربونت برم عز

 _ خدا نکنه زور بازوهام!

 به درد آمده بود.  میبغض بود که گلو یز ی بار از ت نیو دادم اما ادهانم را فر آب

 کنه! یجونت ما رو آدم حساب نم   زی... عزگهی_ آره د

 را پاک کرد.   شیچشم ها ریو ز  دیشمرده سمت آن ها رفتم و آهو خود را عقب کش  ییقدم ها با

 _ استغفراهلل! 

 استغفراهلل و سبحان اهلل شد آهو خانم؟!  دی_ نوبت ما که رس 

 . اشکال نداره. باشه

 ام زد.  ینی کرد و دست دراز کرد و با انگشت به نوک ب یخنده ا  شهاب

 حسود خانم؟!  ی_ تو هنوز درمان نشد 

 را باال انداختم.  میاز ابروها یکی به کمر شدم و  دست

 من کو؟! ی... سوغاتری _ خ

 له ها رفت.  گفت و سمت پ یلب ذکر  ریز آهو

 باال! نیا ی . بری رو به حرف نگ دهی _ مسافر تازه از راه رس

 از آهو گرفتم و طلب کار به شهاب زل زدم.  نگاه

 ! ؟یگ یم یچ نمی بب میخب. بر یل ی_ خ

 !؟ی قدر سوخت نی_ چرا ا
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  یمدت سع نیو به طرف در رفت تا چمدان را بردارد و من در تمام ا دیپشت گردنش کش یدست
 نه؟!  ایکرده است   رییما تغ  نیب ی ز یچ ای م آداشتم بفهم

 شه! ی نم نیبهتر از ا  یکه باش ابونی چهل درجه وسط ب یدما ری_ ز

 باال انداختم و جلوتر از او حرکت کردم.   شانه

 خوب دلم سوخت!  یل ی_ خ

 در پنهان کردنش داشت.  یاز خنده بود که سع یی رگه ها شیصدا در

 !؟ی _ تو مگه دل هم دار 

ام تعجب   ی راه از حرکت ماندند و باال تنه ام را سمت او چرخاندم که از توقف ناگهان  یها انهیم میپاها
 کرده بود!

 گرفتنت! یم ری اس دی_ با

 کرد و سر تکان داد.   یجا خورد سپس خنده ا ابتدا

 !یکرد  یسفارشم رو م  دی_ با

 از پله ها باال رفتم.   یترش یگرفتن دبه  نیدادم و رو برگرداندم و ح نیام را چ ینیب

 ؟یباز هم بر  دی با  ای_ کارت تموم شد 

 درنگ به طرف اتاقش رفت.   یو شهاب ب  میدو وارد هال شد هر

 شون گذروندم.   یتو مناطق محروم و جنگ  یسال و خرده ا کی... دوره هام تموم شد. گهی_ نه د

 در اتاق او ماندند. یمن در چند قدم یزد وارد اتاق شد اما پاها یهمان طور که حرف م  شهاب

 کم عرض بود! وارید کیاتاق من و او تنها  ن یب ی فاصله

 !فتم؟ی ها ب یداعش  ریگ ی_ راستش رو بگو، چه قدر دعا کرد

 و دست به کمر شد و با لبخند به اطراف نگاه کرد.  ستادیاتاق ا وسط
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 شه!  یآدم نم یخونه جا   جی_ ه

 !؟یاز خونه ات دل کند نهی_ واسه هم

 کردم.  یلبش ماند و به من نگاه کرد که هم چنان از رفتن به اتاقش امتناع م یرو  لبخند

 که راه خونه رو گم کرده؟!  ی _ تو دلت رو کجا برد

 زده بود. کنکاش گرش نگاه کردم که در صدد پاسخ به من زل یبا شتاب باال آمد و به چشم ها سرم

از  یآمدند و در گوشه ا یبه زبان نم  گریکه د ییکرده بود مثأل حرف ها رییمان تغ نیب  زهایچ  یلیخ
را   اطی جانب احت نکیکه ا یت یمی صم  ایکردند  یخوردند و نگاه مان را گرفته م  یقلب مان خاک م

 انداخت!  یمان م  انیم  ندیناخوشا یکرد و فاصله ا یم تی رعا

 به عقب برداشتم.   یرا نباختم و قدم  خود

 . ایدرست کرده. لباست رو عوض کن و ب  یکه دوست دار  ی_ آهو برات خوراک آلوچه ا

شهاب و بازگشت   ری و به آشپزخانه رفتم تا به آهو کمک کنم اما تمام مدت فکرم درگ دمیمکث چرخ با
 اش بود!  یناگهان

مدت   نی از گذشت سه سال بازگشت و در تمام اگرفتن تخصص به عراق رفت و اکنون بعد  یبرا او
 یکه م ن یرغم ا یکه به خاطر عدم حضورم در خانه بازخواستم کند و من عل  امد ین  شیوقت پ  چیه

خبر هستم   یب  ایکردم که گو یوانمود م یطور  شهیهم د،یگو ی به او م میکارها  اتیدانستم آهو از جزئ 
 بستم. یبعدش م یشکل راه را بر سؤال و جواب ها نیو به ا

 ؟ی _ ننه حوله براش برد

 . دمیچ زیم یخوش رنگ کرده بودم با وسواس رو یها  یرا که پر از ترش   یو کوچک یبلور  یها کاسه

 !؟یکن  ی_ ننه مگه تو هر روز اتاقش رو مرتب نم

 نبود؟!  حوله

 تر بازداشت.   شیب یها یعتاب آلود من را از حسادت ورز  یبا لحن آهو
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 نداشته باشه! اجی احت یز یچ نی به دو نکن. برو بب کهی آن قدر با من  جای_ ک

 گفتم و دوباره به طرف اتاق شهاب راه افتادم.  یچشم زانی آو ییلب ها با

 جون تون فرمودن حوله خدمت تون هست؟  ز ی ... عزکاکی_ مستر ج 

  کیبار یکه در راه رو دمیشن  سیاو را از سرو ینگرفته بودم که صدا یادیز یاز آشپزخانه فاصله  هنوز
 خانه واقع بود.  یضلع غرب 

 _ آره. تو اتاقم بود، گرفتم. 

 _ باشه. 

پر حجمم را باز کردم و دوباره   یهدف موها  یکنار کانتر رفتم و ب ی نهیسمت آئ  یاراد ریغ یحرکت  در
 بستم.

 تخم مرغ ها رو بشکن.  نیا ای _ ننه ب

که تخم مرغ ها را از   نیزدم و دوباره وارد آشپزخانه شدم و بعد از ا  نهیدر آئ رمی به تصو یکوچک  بخندل
 برداشتم به طرف گاز رفتم. خچالی

 !؟یکار کرد  ی_ به، به آهو خانم چ

 به آهو نگاه کردم.   یچشم  ری که بر گردم تخم مرغ ها را در قابلمه شکستم و ز نیا بدون

 ! ییکموی_ بس که ش 

 .  دیکش رونیبشقاب ها را از آب چکان ب ینثارش کرد و به کند یلبخند پر مهر  وآه

 راحته! المیخ یخودم شیپ گهی_ آهو دورت بگرده پهلوونم... د

  یصندل  یپشت  یرا باال انداخت و دستش رو شی از ابروها یکی که  دیشهاب دو یسو یبه تند نگاهم
 ماند ! زیکنار م 

 گاز رو خاموش کن. غذا ته گرفت! جامی_ ک
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سامان  یکه حرف ها  نیضمن ا زم ی حرف نشست و من برگشتم تا خورش را در بشقاب بر یب  شهاب
 . دی کش  یدر گوشم زنگ م

خورم،   ی را ندارم و از کنار آهو جنب نم  کای کار را رفتنی کردن سنگر و پذ  یکه قصد خال دیفهم  یوقت
  کایبا را ییفرصت موضوع آشنا  نی در اول دیو با  ستین دنیهمبر نف یخاطر نشان کرد که سکوتش مبن 

 او شرح دهم! یرا برا

 دکتر گفت!  یبهت آقا  دی. االن بایمدرکت رو هم گرفت ی_ به سالمت

 گذاشتم و به شهاب نگاه کردم که در فکر بود! زیم  یلبخند برگشتم و بشقاب را رو با

 _ ماشااهلل ال حول وال قوة اال باهلل! 

 . دم یخند دم،یچ  یم زیم  یکه رو نیا نیها را از آهو گرفتم و ح وانیل

 زنه، آهو خانم؟!   یشما رو چشم م یشازده   ی_ آخه ک

 ! ختی فرو ر نهیسرش را بلند کرد و قلب من از  نگاه گرفته اش در س شهاب

 ! جایک  ری _ زبون به دهن بگ

پر مهر نگاه از من گرفت و دست دور گردن آهو  ینشست و او با لبخند یصندل  یکنار شهاب رو آهو
 انداخت.  

 یکه خودش از دانشکده  نیمن رو نداشت. نه ا تیموفق دنیشما از اول هم چشم د یجایک نی_ ا
 انصراف داد! یمهندس

رم.  یکنن، طرفش نم زونیرو اگه از سقف هم آو  یکی بسه. من   ختنیهمه دکتر، مهندس ر نی_ ا
 تو خوندم.  یهمون دو ترم هم به خاطر اصرارها

سر آهو کاشت و من با مکث مقابل آن ها نشستم  یرو یهمان طور با لبخند خم شد و بوسه ا شهاب
 کلنجار رفتن با شهاب را نداشتم. یحوصله  گریاما د

چه کار   ن یبعد از ا  دیکردم که با یبودم و فکر م   رهیابم خبه بشق  یلیم  یتمام مدت صرف غذا با ب در
 کنم؟!
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و آن وقت بود که   دیفهم  یزود موضوع را م  ای ریگفتم خودش د یبه شهاب نم  کایاز بازگشت را اگر
 بود!  یتر از گذشته م نی سهمگ دیشدم که شا ی م یمنتظر طوفان  دیبا

 

 

 

 تکه اش کم بود! کی

 !دمینفهم  یز یباز کافه چرخاندم اما باز هم چ ینگاهم را در فضا  دوباره

هنگامه راه  یبا هم راه  لیو با صفا واقع بود را سه یمیقد یاز محله ها یکیدنج که در  یکافه  نیا
مورد استقبال قرار گرفته   دشیبه خاطر ظاهر خاص و جد دیرس  یکرد و آن طور که به نظر م یانداز 
 بود. 

 سرم آمد.  یاز باال ل یسه یبود که صدا یبه گل دان بزرگ سرخس کنار در ورود  نگاهم

   اد؟ی ی_ شراره هم م

  زی م یآب را رو وانینگاه کردم که خم شد و ل لیجا به جا شدم و لبخند زنان به سه یچوب یصندل یرو
 گذاشت.  

 که! یرو مرخص کرد ستات ی _ بار

  مانیشراره ا ی دهیتر به عق شی و من ب دیعقب کش  یرا باال برد و خود را کم  شیاز دست ها یکی
 برد!  یاز هنگامه حساب م لیکرد سه یآوردم که ادعا م 

 خودش بگو! یجلو ی_ جرأت دار 

 دادم و سرم را باال بردم.  هیتک  یصندل  یعمق گرفت و به پشت لبخندم

 _ خوب حاال... خودش کجاست؟!

 مدرسه بکنه.   دیخر ی_ رفت واسه هست
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نسبتأ بزرگ کافه اشاره کردم که به خاطر آفتاب کم  اطی و با چشم به ح چاندمی پ وانیرا دور ل دستم
 دادند.   حینشستن ترج  یرا برا رونی ها ب یرمق اواخر تابستان مشتر 

 چون خاصه!  رهیگ ی_ من که گفتم. کارت م 

 و متفکرانه به اطراف نگاه کرد.   دیت گردنش کشپش یدست

 رو جلب کنه.   یاما خدا رو شکر تونسته نظر مشتر  میهفته هست که باز کرد هی_ تازه 

 شه.   یاش حل م  هی_ عجله نکن. مهم مکانه که مال خودته بق

د و من که تازه آمده بودن  ردیرا بگ یسر تکان داد و رفت تا سفارش دو دختر جوان  تیبا رضا لیسه
 دستم را باال آوردم و به ساعت نگاه کردم.  

گذاشت نور   یبود، نم یکه هوا آفتاب یبود چون در مواقع یخوب ی دهیا زیهر م  یباال بانیسا ی هیتعب
 ها شود.  یموجب آزار مشتر  دیخورش 

 افتاد و دستم در هوا ماند! یکه نگاهم به ورود دمیآب خنک نوش  یرا باال بردم و جرعه ا وانیل

نردبان با توهم   نیداشت و من از ا  الیخ  یبه بلندا  ینردبان دیبا  دیکه بتوان به ستاره ها رس نیا یبرا
 آن لق بود! یها هیاز پا یکیکه  نیباال رفتم غافل از ا یعاشق 

د و پشت  ش  اطیراست وارد ح  یچرخاند با قامت یرا در اطراف م قشیهمان طور که نگاه دق کایرا
 سرش سامان آمد.

 بود!  نیهم

 !اموزندیب  یکرد تا آدم ها افتادگ یارتفاع در را کم م دیبا لیسه

پلک  یو لحظه ا  دمیآب را سر کش وانیباره گر گرفتم و ناخودآگاه ل کیچندان گرم نبود اما من به  هوا
 درونم غالب شوم.   جانی بستم تا بر ه

 کردم! ی برخورد م  یاحساس دی داشت پس نبا یکار  یفقط جنبه  دارید نیا



 ان یتاس

40 
 

  یشد اما حرکت سامان اجازه  میو چند لحظه مات چشم ها دیمن لغز یکه نگاهش رو دینکش یطول
 تر را به او نداد.   شیتوقف ب

 ؟یمنتظر موند یل ی_ سالم. خ

م رغم لحن دوستانه اش با چش ی که عل دیسامان دو یسو  کایجست و جو گر را یاز چشم ها نگاهم
 . دیکش  یخط و نشان م میبرا

 _ سالم. نه. 

 اشاره کرد.   زی زد و باال تنه اش را چرخاند و با دست به م  یلبخند عجول سامان

 . نی_ داداش بش

در   زی شد و سامان ن  رهیپروا به صورتم خ  یمن نشست و ب یرو به رو قأیدق یبعد از مکث کوتاه  کایرا
 گرفت.   یکنار او جا

 !کی _ امان از تراف

 مدرسه ان!  د یهم خانواده ها هستن که مشغول خر اکثرأ

کردم. حاال   یم  سشیقبل تابستون سرو دی. باستیجواب گو ن گهیهم د نی گرما کولر ماش نیا تو
 . فتمی ن  بتیتو مص گهی حواسم هست سال د

دور بدنه   م یگشت هامن بود که ان ی رهی موقر تنها خ یدر سکوت  کایزد و را یوقفه حرف م  یب سامان
 از تالطم درونم بکاهم.    یقفل شده بودند تا اندک  وانیل یا شهیش ی

 _ به، دادا! 

 .یآورد صفا

نگاه   ریشانه اش گذاشت و من ز  ینگاه کرد که خنده کنان دست رو لیسر باال برد و به سه سامان
 .  دمیلرزان کش ینفس  کای را قیو دق  رهیخ

 . یخودت رو راه انداخت یشد، کار و کاسب   فتی ... باالخره هنگامه حرمی_ مخلص
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 موجب شد که دوباره سامان را مخاطب قرار دهد.  کای و به من نگاه کرد اما حضور را دیخند  لیسه

 ؟ی_ دادا، مهمون دار 

 جان بود!  کای _ از خودمونه. شب افتتاح کافه را

را باال انداخت و    شیاز ابروها یکی ع کرد سپس جم یفکر کردن کم یرا به نشانه   شیچشم ها لیسه
 چرخاند. کایمن و را  نینگاهش را ب 

 اومد!  ادمی_ آره... 

بود که   نیاز ا یکه به من انداخت حاک یدراز کرد اما نگاه معنادار  کای دستش را به طرف را لیسه
 کرده است!  جادیا  یعالمت سؤال پر رنگ  هیبرخالف تصورم آن رقص کوتاه در ذهن بق 

 . نی_ خوش اومد

  یو گرفتن سفارش ها داخل کافه رفت و سامان هم بعد از مکث کوتاه یبعد از احوال پرس لیسه
 برخاست.  

 _ من برم دستم رو بشورم. 

 لطافت قبل را ندارد.   گریشده است و د نیکافه سنگ یدر فضا یجار   یکردم هوا یم حس

 هستن! یخوب  یآدم ها دت یجد ی_ دوست ها

 . دمیزدم و نگاه باال کش  یرغم التهاب درونم پوزخند یعل

 بار تو انتخاب دوست اشتباه کردم! هی_ فکر کنم فقط 

 قلبم را فشرد اما قصد چشم برداشتن از او را نداشتم.  مشیو نگاه مستق  سکوت

نکردم و عاقبت   ین یعرق کرده بود اما عقب نش میگر چه کف دست ها د،یکوب  یچه قلبم سخت م  گر
 مان را شکست!  انیبود که سکوت گنگ م  کایرا نیا

کنه. سامان تو زمان   یتونه با ما هم کار  ینم گهید یسانس بانوان به خاطر مسائل شخص  ی_ مرب 
 ات کرد.  یمعرف یمناسب



 ان یتاس

42 
 

 در هم گره کردم. زیم یرا رو  میو دست ها دمیخود را جلو کش   یرا تکرار کردم و کم پوزخندم

 بودم.  افتهیمرد  نی حضور در مقابل ا یبرا  یتر   شیجرأت ب شیپ  یقینسبت به دقا انگار

ازم در   دی که با نهی. درستش انهی چ یخودش م یرو طبق خواسته ها ی_ سامان عادت داره همه چ
 که کار رو قبول کنم! یخواست کن 

لبش   یو گوشه که جا خورده است اما خود را نباخت   دی شد فهم یم  یبه راحت  شیحالت چشم ها از
 باال رفت.   یکم

 بدن! یهستن که درخواست هم کار   یبا تجربه اون قدر  یها  یشهر مرب نی_ تو ا

 کافه چرخاندم و دوباره به او چشم دوختم. اطی زدم و نگاهم را در ح یشخندین

 تازه کار!   یمرب هیرو  یتو دست گذاشت  ی_ ول

 را به من دوخت.   مشیگذاشت و نگاه مستق زی م یرا رو ش ی از دست ها یکیبار او هم جلو آمد و  نیا

 رو بهم بزنم!  یخوام قانون باز   ی_ نم

 ! دیو قلبم از تقال دست کش  دینفسم را بر ییکذا یبه آن باز  مشیمستق ی اشاره

او با   نکیمن را تحت الشعاع قرار داده بود و ا  یو جوان  یزد تمام زندگ  یاز آن حرف م کای که را یباز 
 آن حماقت وحشتناک را داشت؟! ی د تداعوقاحت قص

 کنه!  یدم که باهام باز  یهم اجازه نم یکنم. به کس  ینم یباز  گهی_ من د

 یانداخت و بعد از قدر  نیکه نگاهش رنگ تأسف گرفت و سر پائ دیچه د می دانم در چشم ها ینم
 زد که در انگشتم جا خوش کرده بود! ینگی انگشت به ر یتعلل با گوشه 

 !؟یدونم چرا بزرگ انتخاب کرد یبهت بگم که هنوز هم نم دی_ با

که در جوار هم قرار داشتند و    دیمان دو یدست ها یو نگاهم سو دیباره لرز  کیوجودم به  تمام
 !دیدست چپم پر یانگشت حلقه 

 مم؟!فه  یهمه اصرارت رو نم  نیا لیبهت بگم هنوز هم دل دی_ با
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 انگشت سبابه و اشاره اش کردم!  ی چشم او را متوجه  با

انگشت   یبه همان فرم رو نکیانگشت سبابه اش حک شده بود ا ینی که در قسمت پائ یس یانگل حرف
 خورد! یاشاره اش هم به چشم م

 زل زد و فکش منقبض شد.  رمیدل گ یو به چشم ها د ینگاه باال کش ریتأخ  با

 پر حرفش لب جنباندم.   یه چشم هاب رهی زدم و خ  یتلخ  لبخند

 !یشناس   یپرسم پس تو هم فکر نکن من رو م ینم  یز ی_ من ازت چ 

  فمی ام را از کنار ک یآفتاب نکیکالفه ام کرد و موجب شد که به سرعت خم شوم و ع رشی گ یپ نگاه
 را بپوشانم! میبردارم و چشم ها

  یسک یر ن یتونم هم چ یام هست. نم  یبردن تموم دوران جوون ادیاز  متی_ تصور نشناختنت به ق
 بکنم! 

گرفته اش  یبودم به چهره  دهی کش میکه مقابل چشم ها ی کی تار  واریخوردم و از پس د یسخت  تکان
 شدم!  رهیخ

 ! ندیپر آبم را بب  یتوانست چشم ها یخوب که نم چه

 بردار! یبار هم که شده دست از خودخواه  هی ی_ برا

 در خودم جمع شوم.  یکرد موجب شد کم  یرا طوفان شیچشم ها یکه هوا یرعد

 !یو طلب کار نبود  ینشست ینم ی طور  نی_ اگه خودخواه بودم تو االن جلوم ا

 میهست  کایتنها من و را نیفرو رفتند و ا ظیغل یدر مه ا شی چند لحظه حس کردم کافه و آدم ها یبرا
 .میهست گرید کی یو مشغول محاکمه  مینشسته ا یسنگ  یز یغم زده پشت م یابان یکه در ب

 _ پس من منتظر شما هستم! 

 پرت شدم. رونی ب یایو با شتاب به دن دیخط کش  االتمی خ یرو شیصدا

 . نیبهم خبر بد نی _ هر زمان مساعد بود
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 . دمیسامان را از پشت سر شن  یکه صدا میبگو یز یچبا تعجب ابرو باال انداختم و خواستم  

 ن؟ یدی_ به توافق رس

 بلند شدم.   ر ی زدم و با تأخ یتلخند

 میبخواه انیکردن ذهن اطراف ری آمد که بعد از آن رقص دو نفره و درگ یمسخره م یل ینظرم خ به
 .  میکن ینقش باز 

 _ ا... کجا؟! 

 نگاه کنم، لب باز کردم.    کایکه به را نیشعف سامان دلم گرفت و بدون ا از

 آهو برم.    شیزودتر پ دی_ با

 . ستادیگذاشت و صاف ا زیم یرا رو   یسنت یها یبستن یحاو  ینیس سامان

 _ چه طور؟!

 افتاده؟! ی. اتفاقستی ن یروز ازت خبر  چند

رحمانه لب   یو ب  دیبار یاز آن ها م یجکاوزل زدم که کن یمشک یبار سر چرخاندم و به چشم ها نیا
 جنباندم.  

 ام برگشته... ییهست که پسر دا ی_ چند روز 

 زدم.  یاز هم فاصله گرفتند و من زهر خند شیخورد و لب ها  یتکان  کایرا

 زنه!  یباال م نی _ آهو داره براش آست

 تاب سر چرخاندم که با صورت بشاش سامان مواجه شدم.   یگرفت و ب  شیچشم ها یاز سردرگم  قلبم

 _ شهاب اومده؟! 

 خبر؟!   یچه ب پس

 شد.    یسامان مانع م  یدر پ  یپ یپا و آن پا کردم و درصدد رفتن برآمدم اما سؤال ها نیا
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 .  رمی . اصأل شماره اش رو بده باهاش تماس بگنمشی بب دی_ با

 کرد.   ی م  بیترغ زی گر یرا برا  میفشرد و پاها یقلبم را م کاینگاه را ینیسنگ

 _ حالش خوبه؟

 گرده؟ یبر نم گهید

نشسته بود را پس زدم و با پشت دست سامان را کنار زدم و به طرف   میکه در گلو یکوچک بغض
 رفتم.   یخروج

 فرستم. فعأل.  ی_ شماره رو برات م

ها گذشتم که اکثرشان پر بودند و از کافه خارج شدم و   یو صندل  زیم فیتند از کنار رد ییقدم ها با
 نشستم که همان لحظه تلفنم زنگ خورد.   نی بالفاصله در ماش

نشسته بود و  میغلبه کنم که در گلو یتا بر بغض دمیکش ق یرا دور فرمان فشردم و چند نفس عم دستم
 خارج کردم و بدون توجه به شماره پاسخ دادم.   فیتلفن را از ک

 تلف شدم!  یاز گشنگ ا یبابام زودتر ب  سو،ی_ گ

 لرزاند سرانجام بغضم را آب کرد. یفرو خورده آن را م یشهاب که خنده ا یدرمانده  یصدا

 _ چرا؟!

 پس؟! ی. دتر کجا موندادیگه دترم ب  یده. م یبهم غذا نم  زی _ عز

 زدم و با پشت دست گونه ام را پاک کردم.    یتلخ  لبخند

 بار هم تو! هیشدم،  همه من معطل تو نی_ ا

در   یسرعت داد و نگاهم با سر گردان میصدا یب یکه آن طرف خط برقرار شد به اشک ها یسکوت
 خلوت گشت.   یکوچه 

 !یتو بخوا هیمونم فقط کاف یهم باشه، منتظر م ای _ تا آخر دن
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 بود. دهی فا یگرفته ام به گوش او نرسد اما ب یلبم را به دندان گرفتم تا صدا یزدم و گوشه  هق

 ! یر یگ یآب غوره م ی_ باز که دار 

 تموم شده؟!  زیعز یآذوقه  نکنه

 دهان باز کردم.   یو به سخت چاندمی تر دور فرمان پ شیرا ب دستم

 بکن!  یفکر  هی یکنه. تو که دکتر  ی_ قلبم درد م

 در آن نبود.   شیپ  یقیاز نشاط دقا یخبر  گریشد و د نیاو هم سنگ یصدا

 _ من تو کار خودم هم موندم!

 افتاد.  نیسر خورد و کف ماش  میانگشت ها انیبار با صدا شکست و تلفن از م نیا بغضم

ترساند که در  یم یا ندهینواخت و من را از آ یدر وجودم هشدار گونه م یداد و زنگ یگواه بد م دلم
 بود! ستادهیاز وهم به انتظارم ا یا هیسا

 

 

 

 .  نیمد نظر قرار بد دیرو با  یتون عرض کردم که رنج سنخدمت  ،ی_ خانم احمد

 را از نظر گذراندم.   ییغذا میرژ دیتلفن را دست به دست کردم و دستور جد کالفه

 موضوع رو از قبل به شما اطالع داده بودم! نیکه من ا نی ریرو در نظر بگ ن یا دی_ اما شما هم با

فرق   یلیچهار ده سال دارن خ ریهمه شون ز نمیکه من بب نیچند تا دختر نوجوون با ا نیکه بگ نی_ ا
 کنه. یم
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به  دی. به هر حال با میری اون چند نفر در نظر بگ یبرا  ییزمان جدا  میتون یما نم  ،ی _ اما خانم مرب
رو با هم  یمختلف سن یباشگاه ها رنج ها یمنفعت صاحب باشگاه هم فکر کرد. در ضمن همه 

 شنوم!  یم  یز ی چ نیبار دارم چن  نیدن. اول یم  نیتمر

.  ادهیز یل یساعت خ  کی ی. در ضمن تعداد شون برامیخوب بهتر جدا شون کن   یبازده ی_ بله اما برا
کارمون    تی فی خودشون باشن ک یدو تا گروه بشن و به نظرم هر گروه تو رنج سن  دیدر هر صورت با

 به نفع باشگاه هم هس...  نیره و ا  یباال م

 . دیحرفم پر  انیتند شد و م یجوان باشگاه کم  ریمد

 !ن؟یداد یجواب م رترید یکم  دیخودتون هم که شده با ژیپرست یبرا  نیکن  ی_ فکر نم

 شد!  وتریکامپ یصفحه  ی رهیو نگاهم خ  ستادیموس از حرکت ا یو دستم رو دندیباال پر میابروها

 دادم!  یرو مد نظر قرار م یتعهد کار  دی_ بله. حق با شماست. نبا

تلفن را قطع کردم و   یکوتاه  یرا به او بدهم با خداحافظ   یتر  شی صحبت ب  یکه اجازه  نیاز ا قبل
 انداختم.  ز یم یرو

اگه صد بار دور   ستمی ن سویبگرد. گ ژیده. حاال بدو دنبال پرست یم ادیتازه کار داره به من  ی_ دختره 
 خودت نچرخونمت! 

 موس شکست! _ اون

 ستادهیدر اتاقم ا یکم شد و سر چرخاندم و به شهاب نگاه کردم که در آستانه  میفشار انگشت ها از
 بود. 

 ! ؟ی_ چرا سرخ شد

 دادم.   هیتک یو به صندل دمیدر هم کش ابرو

 !گهید یکن یم فیک ی_ االن دار 

 داد و لبخند زد.   هی تک   واریشد و شانه اش را به د نهیبه س دست
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 ؟!_ چرا

 زبان چرخاندم.   یتر  شیحرص ب  با

  یبه دردت نم  یبدن  تی ترب سویگ  یگفت یم ،یومدی یچپ م ،یرفت  یمگه راست م ینبود ی_ جنابعال 
 خوره؟! 

 تکان داد.  د ییعمق گرفت و بدون حاشا کردن سرش را به تأ لبخندش

  یرو نم   ییخطا نی و کم تر یهست یدونم چه قدر تو کار جد یشناسمت. م ی _ صد در صد چون م
 کردم.  یدونستم که منعت م یکار رو م نیا یها یاز اون طرف هم سخت یر یپذ

 ؟یخوا  یم یخودش رو داره. چ یسخت  ی_ خوب حاال عقل کل هر کار 

 آورد.  نیپائ یرا کم  شی کوتاه به پشت سرش انداخت و صدا ینگاه

 ! ؟یکن  یشم، کمکم م میخوام ج ی_ م

  دمیرا عقب کش  یصندل یدادم، پشت یفشار م زیرا به م م یرا تنگ کردم و همان طور که پا میها چشم
 و به پشت سرش نگاه کردم.  

 _ گروگان گرفتتت؟! 

 زدم.  ی ثیسر تکان داد و من لبخند خب  یچارگ یب  با

 کشم!  یداد م ی_ جم بخور 

 خنده زدم و بلند شدم.    ریکه درشت شدند ز شیها چشم

 !دمید ،یآورد زی عز یخوشگله که برا  ی_ اون روسر 

 . ستادیگرفت و صاف ا یبهت در صورتش را اندک، اندک لبخند پر مهر  یجا

 خرجش بکنم! دیکه با نیکنم اما مثل ا یخواستم گرو کش  ی_ م

 اشاره کرد.   زمیم یابرو به آونگ رو یندانستن تکان دادم که با گوشه  یرا به نشانه  سرم
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 ! ی_ از نبودم استفاده کرد 

 !یداد ی_ خودت که با زبون خوش نم 

 نگاهم کرد.  شیچارچوب گذاشت و از سر شانه ها یدستش را رو د،یچرخ  یطور که م همان

 داشتم! ازیبهش ن یکه پا تو اتاقم بذار  نیا ی_ برا

 شد!  یاز حضور او خال هیو چشمم به در ماند که بعد از چند ثان  دیلبم ماس یرو  لبخند

به   زیشد همه چ یزد و موجب م یخانه را برهم م  یآونگ برخالف رسالتش تعادل موجود در فضا نیا
 !دیای در ب قیحال تعل

مبل    یرو دمیباز کردن آن از اتاق خارج شدم که آهو را د یو برا دیافکارم را بر یدر رشته  یصدا
 سته و مشغول بافتن بود. نش

 باش!  ان یبذارم برم، در جر یکن   یم یکار  ی_ ننه دار 

 ام شد.  رهیدستش گرفت و با لبخند خ ر یز یپشم  یپر حرصم نگاهش را از نخ ها یصدا

 جان!  جا یچپونم ک یتار و پودها م ن یا ی_ دارم دلت رو ال

 !دی کش دنیدست از تپ  یباال رفته بود در هوا ماند و قلبم لحظه ا فونیگرفتن آ یکه برا دستم

آهو زده شد و از همان لحظه دل  یآرزوها یخانه گذاشته بودم جرقه  نیکه پا به ا یروز   نینخست از
 به وصل من و شهاب بست!

 معطل نکن! نیتر از ا شی که پشت در هست رو ب  یی_ بنده خدا

 اب دادم. از آهو نگاه گرفتم و جو یکند به

 _ بله؟

 ! یآفتاب من رو نکار  غیت ر یتا ز یببند خی  ی_ اله
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  رونیاستقبال از او ب یدرنگ در را باز کردم و برا یلبم کاشت و ب یرو  یشراره لبخند کوچک یصدا
 رفتم. 

 ! ؟ییمعلوم هست کجا تی خاص  یب یزنده  لی_ فس

 کردم.   ی زد و من با لبخند به او نگاه م  یآمد، غر م یم  شی طور که پ همان

 !یمغزم رو به جون من انداخت ی تو سنگرت، اون شوهر ب  یدیچپ ی. خودت اومدیهم بخند دی_ با

 !؟یگ  یم یچ نمیباال بب  ای _ خوب حاال، ب

 نازک کرد و از پله ها باال آمد.  میبرا  یچشم پشت

 خوشگلم؟  ی_ چه طور 

 شهاب مانع حرف زدنش شد.   ینرم شد و تا دوباره دهان باز کرد، صدا  یکم نگاهش

 _ سالم شراره خانم.

به  نیمت یبرگشتم و به شهاب نگاه کردم که با لبخند  زیشراره به پشت سرم ماند و من ن  یها چشم
 شده بود.   رهی شراره خ

 ن؟ی_ سالم آقا شهاب. خوب هست

 .  ریبه خ  دنیرس

 کرد. یو به او زل زدم که با لبخند شهاب را برانداز م دندی شراره باال پر یبقه سا  یاز نزاکت ب  میابروها

 .داری_ ممنونم. مشتاق د

 . خدا رو شکر باالخره درس تون تموم شد؟  نی_ زنده باش

 خاطر از کنار آن ها گذشتم و داخل شدم.   نی نمانده بود به هم میبرا یتر   شیبهت ب یجا

 ! نیادامه بد نیای _ هوا گرمه. داخل ب
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مبل   یمعمول رو یها یسر پا شد و شراره بعد فارغ شدن از احوال پرس ییخوش آمد گو یبرا  زین آهو
 پا انداخت.   ینشست و پا رو

 م شما شدم.  مزاح نیذاشتم به خاطر هم  یم ونیجان در م   سویبا گ  دیبود که با یکار  هی_ 

 مادرانه زد.  یو کاموا را کنار گذاشت و لبخند لیم آهو

 ... شوهرت خوبه؟ جای ک ی_ مراحم 

 جان سالمته؟! پر

 هسه؟! یچت خاله

 _ همه خوبن. ممنون. خاله هم سالم داره خدمت تون!

 _ سالمت باشن.  

 لب جنباند.   یشد و به آهستگ لیبه طرف من متما  یکم دیآهو را دوباره مشغول بافتن د یوقت  شراره

 !ینکن  عمیضا  یطور  نیتا ا ی_ سامان گفت شهاب اومده اما باور نکردم. الل بمون

آوردن شربت به   یکه جوابش را بدهم، بلند شدم و برا نیشانه باال انداختم و بدون ا  یبدجنس با
 آشپزخانه رفتم. 

 . اریها هم ب ی _ ننه از اون نون محل 

 _ باشه. 

در آشپزخانه شدم و به   یحضور کس یمتوجه  ختمی ر یم وانیشربت آلبالو را داخل ل  که نیا نیح
 عقب برگشتم. 

 تخت تون گذاشتم. یشما رو، رو ی_ امانت

 زدم و آب سرد را هم به شربت اضافه کردم.  یپوزخند

 آدم ها رو کشف کنه انگار! نیب یرفت قانون دافعه   ادشی  وتنی_ ن
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 شدنش موجب لرزش دستم شد اما من با تمام قدرت پارچ آب را محکم گرفتم. کینزد

 _ چون وجود نداره! 

گذاشت و باال تنه اش را سمت من چرخاند و دست من از   نتیکاب  یرا رو شیدست ها  یکی پشت  از
 گذاشت!  دنیتند تپ  یو قلبم بنا ستادیحرکت ا

 ما!  نی _ نه حداقل ب

ام   ی تنفس یمجار  ش،یآرام نفس ها تمیخم شد و صورتش مماس با صورت من قرار گرفت و ر یکم
 را تنگ کرد.  

 !؟یجاذبه رو دار   نی_ طاقت ا

بسته شدند و دستم شل  اریاخت یب میاز حدش چهار ستون بدنم را لرزاند و چشم ها شی ب یک ینزد
 شد.

 !؟ی_ تاب تکرار دار 

 مانع شد! یز یچ که فتدیبود پارچ از دستم ب کینزد

  وانیداخل ل ظی غل عیما یرا به رو میچشم ها ینشسته بود را پس زدم و به آرام میکه در گلو یبغض
 داده بود.  یاو را در خود جا یعسل یباز کردم که طرح چشم ها

 !یخت یرو نر  یکی_ 

  یاز چشم ها یمتر  یلیم یشدم که به فاصله  رهی پر حرفش خ یچرخاندم و به چشم ها یرا قدر  سرم
 من قرار داشتند. 

 _ از اون!

و او با   دم یمن را به خود آورد و با شتاب و نفس زنان خود را عقب کش ،یخال  وانیاش به ل اشاره
 را پر کرد.  وانیمحزون پارچ را خم کرد و ل  یلبخند

 _ بخور گرمه!
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 برو!  رونی _ ب

 را به من دوخت.  رشیباال آورد و نگاه دل گ سر

 ه! لرز ی_ دستت م

 و پوزخندم را تکرار کردم.   دمیخشکم کش یلب ها یرو زبان

 !یاداها خودت رو موجه جلوه بد نینکن با ا یپس االن هم سع یهمه مدت نبود  نی_ ا

 ! ؟یکجا موند جای_ ک

پشت کرد و از آشپزخانه خارج   یآهو قفل نگاه مان را شکست و شهاب بعد از مکث کوتاه یصدا
 شد.

به آهو  یبه نحو  دیماند پس با یم  ینسبت باق نیبود و تا آخر هم در هم من  یی فقط پسر دا شهاب
 در سر نپروراند!  یی ایفهماندم که رو یم

 در بشقاب به هال برگشتم.  یمحل یو بعد از گذاشتن نان ها  دمیکش  قیعم  ینفس

 ها برام فرستاد.   یاز مرب یک یمتخصص کارکشته هست.  هی دی. دستور جدزمی _ فلش رو بده برات بر

تفاوت   یکردم نسبت به حضور شهاب ب یگذاشتم و سع زی م یشربت را رو یها وانیل  یحاو  ینیس
 باشم.  

 گفت کار اون دراز...  ی سامان م  ی_ باشه ول

از هر   یر یجلوگ یکردند و من برا  یکه نگاه مان م دیشهاب و آهو لغز یو نگاهش رو دیلب گز شراره
 به دستش دادم.   شربت یوان یل ییگونه خطا

 کنم! یخوب خودم باهاش صحبت م  یل ی_ خ

 که آهو او را مخاطب قرار داد.  دیشربت نوش  یجرعه ا اورد،یب  کای از را یاسم دیکه متوجه شد نبا  شراره

 ! یگه معده درد دار  ی م  سوی_ دختر جان، گ
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 گرفت و سر تکان داد.   شیدست ها نی را ب وانیل  شراره

 ...النهیخوبه. دست گ یل یکه استفاده کمه. خ هیاهیگ یدارو هی_ 

 یو به من نگاه کرد اما تمام حواس من کنار شهاب بود که نگاهش به تند د یحرفش را سر بر آهو
 !دیمن دو یسو

 . اریپاشو از تو اتاقم بردار ب  ینیبب   ریخ  جای_ ک

 واریو کمرم به د خم شدند می بلند شدم و به اتاق آهو رفتم اما در لحظه زانوها یحرف چیه بدون
 خورد. 

در آمد   یبه عقد مرد ییشد و بعد از چند سال تنها وهیب یآهو بود که در جوان  یدختر نازپرورده  النهیگ
 که همکارش بود!

که آهو از آن حرف زده بود را برداشتم و دوباره به  یاهیگ یطاقچه رفتم و دارو یو سو دمیکش یآه
 هال برگشتم. 

 یگروگان م ادی  یجون م سویهر وقت گ نیمثل شما رو ندارم به خاطر هم یک ی  سوی_ من که مثل گ
 ! رمشیگ

 نکند.  ن ی ریخود ش  نیاز ا شی شراره انداختم تا ب یپا  یکوچک را رو یقوط

 ؟ یرسون  ی_ شهاب، شراره رو م 

 .ادی  یم ری هم االن سخت گ نیبره. ماش  ادهیته پگرمه سخ هوا

 _ البته!

 هست ننه؟! ی_ چه عجله ا

 زد و بلند شد.   یلبخند عجول شراره

 _ باعث زحمت تون شدم. 
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قدر شناسانه به من  یبود، نگاه دهیو شهاب هم بلند شدند و شهاب که به خواسته اش رس آهو
 آماده شدن به اتاقش رفت.    یانداخت و برا

 بازه!  شهیخونه هم نی. در اایب یر وقت دوست داشت_ ه

و بعد از گرفتن قرص و دستور استفاده اش از آهو، فلش را   دیآهو را بوس یرفت و گونه   شیپ  شراره
 به من داد.

 توش هست.  یخانوادگ ی_ کور شده بازش نکن. عکس ها

 پر حرصش من را به خنده انداخت و مثل خودش پاسخ دادم. ی زمزمه

 شوهرت!  یبه هواخواه  یسر زده سر من هوار نش ی_ تا تو باش 

رفت و من    یتر را به شراره نداد و بعد از تشکر به طرف خروج  شیحرف زدن ب   یکه آمد اجازه  شهاب
 را به شهاب دادم.   نیماش چییسو

 _ ننه آروم برون. 

 کردم.  یآن ها را همراه  زیگفت و به دنبال شراره روان شد و من ن   یچشم یبه رو شهاب

 هم نباشه.  هی. بگو نگران اون قضرمیگ ی_ فردا با سامان تماس م

کج   میلبش را برا د،یکفش د دنی او را سرگرم پوش یبه شهاب انداخت و وقت یچشم  ری ز ینگاه  شراره
 کرد. 

 !یدون  ی _ باشه. خودت م

توجه به  یقابل تصور برگشتم و ب ری غ یآن ها با سرعت یتکان دادم و بعد از بدرقه  دییرا به تأ سرم
 نگاه متعجب آهو وارد اتاقم شدم!

 ام بود! یسوغات  شیزدم تمام حواسم پ  ینشسته بودم و حرف م هیکه کنار بق یتمام مدت در
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تختم قرار داشت و قلبم  ید که روپر کر  یبزرگ ینگاهم را بسته  یاتاق خشک شدم و محدوده  انیم
انداخته   هیآن سا یکه رو رهیو خ اهیس ییچشم ها یکرد اما جاذبه   یم یتاب یباز کردن آن ب یبرا

 شد!  یبود، مانع م

 

 

 

 

 آوردم و به ساختمان چند طبقه نگاه کردم. نییسر پا یپارک کردم و کم  ابانیرا کنار خ   لیاتومب

 جاست؟! نی_ ا

 زمزمه وار شد.  شیآورد و صدا نییسرش را پاهم مثل من  شراره

 که!  نی_ آره، مثل ا

 . میشد ادهیو با مکث پ  میهر دو متعجب بهم نگاه کرد یا لحظه

 نیا نایا ی بره. مطمئن  یم نهیهز  لیساله کار کرد سه هیساختمون قد   نیمحله و ا نیا یگم شر  ی_ م
 جاها دنبال خونه ان؟! 

 هم مثل من سردرگم شانه باال انداخت.  او

 بود!  دیبع ییها ی طور ول خرج نیبگم واال، از هنگامه ا ی_ چ

 زنگ بزن، بگو درو واکنه! هی_ 

 آمد با هنگامه تماس گرفت.   یسر تکان داد و همان طور که پشت من به طرف ساختمان م شراره

 باشگاه؟  یرفت  سو،ی_ گ
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خلوت انداختم که در  یبه کوچه  یجمع کردم و نگاه  نه یس یرا رو میدست ها یپوست ری ز یحرص  با
 و سکوت فرو رفته بود.  یکی تار

 _ نه!

 در باز شد.  هیدوباره دهان باز کرد، هنگامه پاسخ تماسش را داد و بعد از چند ثان تا

 بودا!  شی دختره آت نیا سویگم گ ی_ اوه، اوه، م

 داخل ساختمان شدم.  میبگو یز یکه چ نیو بدون ا  دمیچرخ کالفه

و افکارم را به آن سمت و سو   ختهی در رفتن به باشگاه دوباره ذهنم را بهم ر میدهایو ترد  کای را یادآور ی
 جهت داده بود.

 چنده؟  ی_ طبقه 

 را دست به دست کرد و با چشم به پله ها اشاره کرد.  فشیک

 !میاز پله بر ای _ دو، ب

 سر تکان دادم و بهمراه او از پله ها باال رفتم.  تیرضا با

 هم اومده؟  لی_ سه

 تکان داد. دییو سر به تأ دیکش یق یعم  نفس

  یع یطب طیچون در شرا نی ایکم تعجب کردم هنگامه تماس گرفت و گفت شمام ب هی_ آره، راستش 
 خواست!  یاز ما نم ینظر 

 واال من که حوصلم تو خونه سر رفته بود.  سو،یگ الیخ  ی_ ب

 . میباز بودن در داخل رفت مهیبا توجه به ن میدیکه به واحد مورد نظر رس نیاز ا بعد

 !؟یمهمون دار   یی_ صاب خونه، کجا
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خارج شدند و با خنده به طرف ما    یبلند شراره از اتاق یبا صدا لیاز چند لحظه هنگامه و سه بعد
 آمدند.

 ! نیو بپاش کرد زیبر   یحساب نمی ب یوس و دوماد، م_ به، تازه عر

 انداختم و لبخند زدم.  یبه سالن بزرگ و خال  یکل نگاه

 گم!  یم کی_ تبر

 به تاسف تکان داد.   یبا خنده سر  هنگامه

 ! ؟یکی _ چه تبر

 ... یخونه م نیا هیزنه. آخه مگه بودجه ما به کرا یبچه ها نق م  نی کرده. ع وونمید لیسه

آمده بودند، خارج شد و   رونیکه آن ها ب  یاز همان اتاق یحرف هنگامه تمام نشده بود که مرد هنوز
 !دیباال پر  اریاخت ی من ب یاز ابروها یکی

 !؟یجا کشوند  نی_ پس چرا ما رو ا

 _ سالم!

 اشاره کرد.  لیچشم به سه یتمام ماند و هنگامه با گوشه  مهیحرف شراره ن ای ک یصدا با

 کالمه!  هیخواست. واال من حرفم   ی_ آقا شفاعت م

 رد و بدل کرد.  ایو ک  لیسه  انیمشکوک م یکردم و شراره نگاه یمختصر  یاحوال پرس  ای ک با

 ! ؟یپر  یباال، باال ها م   لی_ سه

 با خنده به طرف پنجره رفت و در همان حال زبان چرخاند.  لیسه

 ! م؟ی از دستش بد ستین ف ی. حدیشه نفس کش   یجا راحت م نی. انی_ آخه هنگامه جا رو بب 

 بر...   رمیگ یم فی _ طرف آشناست. تخف 

 . دیدو ایکالم ک  انیم  ست،ی ن یبود اصال راض دایکه پ هنگامه
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 !میچرخ یتر م  شی ممنونم. ما ب ا،ی_ نه ک

 کرد! ی م تمیداشت اذ ایک ی  رهی به خود دادم. نگاه خ یداد و من تکان  هیگرفته به پنجره تک لیسه

 بندازم!  ینگاه هی میجا اومد  نی_ حاال که تا ا

 متعاقب حرفش به طرف آشپزخانه رفت و هنگامه هم پشت سرش راه افتاد. شراره

 ! رم؟ی وقت تون رو بگ قهیتونم چند دق یخانم، م سوی_ گ

او و   انیکه م یگاه  یگاه و ب ینثار شراره کردم. از نگاه ها  ییو در دل ناسزا دم ییهم سا یرو دندان
مطمئن بودم که هنگامه  یو حت دهیبرنامه را او چ نیا  دمیفهم  یشد به راحت   یهنگامه رد و بدل م

 موافق نبوده است! یدرصد

 کنم! ی_ خواهش م

 آمد.  کینزد یکم  ای و مشغول صحبت با تلفنش شد و ک  دیچرخ  ابانی به طرف خ لیسه

 م که سامان باهاتون در مورد من حرف زده!دون یدونم از کجا شروع کنم... اما... اما م ی_ راستش نم 

 لبم را به دندان گرفتم و هم چنان از نگاه کردن به او طفره رفتم.  ی گوشه

 _ بله و من هم جوابت رو دادم!

 رقص من رو...  شنهادی_ اما اون شب پ

 سر باال آوردم و تند شدم.  یو عصب کالفه

 ! ؟یشه ادامه ند ی_ م

 کنم!  یاصرارت رو درک نم نیا لیاما دل یهست  یمرد محترم تو

 . دیاش کش یشانیپ یدستپاچه شد و با پشت دست رو یکم

 تونم، منتظر بمونم! یم نیخواستم ناراحت تون کنم فقط خواستم بگم تا هر وقت شما بخوا  ی_ نم

 کنم، برگشتم.  یاحترام یخواستم به او ب  یکه نم یدر حال تی عصبان با
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 رم! ی... شراره من دارم منی_ نباش

 آمدند.  رونیشراره نماندم و همان طور به طرف در رفتم که آن دو نفر از آشپزخانه ب  منتظر

 _ صبر کن، اومدم!

نکرده که   یبه او فهماندم که کار درست ریچشم به هنگامه نگاه کردم و با همان نگاه دل گ یگوشه  با
 ده است!گونه در عمل انجام شده قرار دا نیمن را ا

 مگه؟!  یی دو یم یدار  ،ی_ وا

 رفتم و با شتاب پله ها را پشت سر گذاشتم.  رونی در ب از

 صبر کن منم... وونه،ی_ د

 که با بهت متوقف شد. دمی و به طرف او چرخ  ستادمیپله ها ا انیم  کهوی

 !؟ید یم  بیمن برنامه ترت یبعد تو برا نمی پسر رو بب  نیگم دوست ندارم ا ی_ مگه من نم

 عتاب آلود زبان چرخاند.  یپر بهتش کم کم به اخم نشست و با لحن صورت

 !یمون  ینکنم که تو تا ابد سوگوار اون دراز م ی_ اگه من کار 

 پر تأسف به او انداختم و برگشتم. ینگاه

 ! نمیبب ستای_ وا

 را باال برد.  شی و صدا دیرا کش  میبازو

 !؟یخودتو عذاب بد  ابویبه خاطر اون  یخوا یم  ی_ تا ک

 گرفته لب جنباندم.  یکردم و با لحن  نگاهش

 کنم! یرو نم  یکس ی_ من سوگوار 

 را برانداز کرد.   میرنگ تمسخر گرفت و سر تا پا نگاهش
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 _ کامال معلومه!

 _ تمومش کن! 

 افتاد. شی دفعه ولم کرد و پ کینگاهم کرد و  رهیخ  ره،ی هم فشرد و خ یرا رو شیها لب

 دارم!کار  میبر  ای_ ب

اش بدهم. در واقع اشتباه از او بود که  ینبودم که دل دار  یط یاش شدم اما در شرا یناراحت  ی متوجه
و   میریقرار بگ م،یتوانست  یجمله نم  کیو من هرگز در   ایکند. ک یرا عمل ینشدن یز یقصد داشت، چ

 !دندیفهم  یآن ها م  دیموضوع را با نیا

 

 

 

 

 

 ؟ یر  ی_ باشگاه م 

 آمد! یشوم و ساکت بمانم فقط به من م رهی پر سؤالش خ یکه به چشم ها نیا

ماهانه اش با درد او را  یوقت ها  یآورد و حت  یخوردن نام او را بر زبان م نیکه با هر بار زم ییسویگ
اش لب از لب باز   یکه در برابر نگاه سؤال  نیفرستاد پس ا یبه داروخانه م  ازیلوازم مورد ن دنیخر یبرا
 بود!  یناسپاس تی شک نها یکردم ب  ینم

گلوت گذاشتم. تو  ری هم به من زل نزن که فکر کنم چاقو ز  یطور  نی. ایبخور  ادی_ حواست باشه آب ز
و   یو کنار گذاشت یدیرو بوس یکه برخالف انتظار من مهندس یموقع  یحت یر یگ  یرو م  میتصم ن یبهتر

  نیا از ریکه اگه غ  یکن یپس مطمئن هستم اشتباه نم   یکار رو کرد نیباز هم بهتر یطرف ورزش رفت
 رفتم!  یذاشتم و نم  یهمه مدت تنهات نم  نیبود ا
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 را سوزاند.   مینشست و چشم ها میدر گلو یکوچک بغض

 نداشتم!  نانیکه من خودم هم به خودم اطم  یحد به من مطمئن نبود در حال نیتا ا کاش

 اشاره کردم.  مارستانیابرو به ب یدادم و با گوشه  اش آب دهانم را فرو رهیفرار از نگاه خ  یبرا

 ! رنیگ  یجات رو م یکن  ری_ د

کم شود که  ییفضا ینیاز سنگ یقدر  دیکرد تا شا یکوتاه  یو خنده  دیکش  شیموها انیم یدست
 .  دیکوب  یم یداشت اما قلب من به سخت انیمان جر انیم

 . ام ی تونستم ب  ینم  زی_ جام ثبت شده. دو روزه منتظرن اما به خاطر عز

 زدم.   یرا برهم فشردم و لبخند عجول   میکه دوباره سر بچرخاند، پلک ها نیاز ا قبل

 خط مقدم که!  یها افتاد ی_ از کنار داعش

 .  امیشه که دنبالت ب  یکارت تموم م  یگم. بگو ک  یاالن بهت خدا قوت م نیهم از

 به من انداخت سپس در را باز کرد.    یطوالن ینگاه

 کم قدم بزنم.   هیخوام   یجا م نی_ بعد از ا

 شهر رو دود برداشته!  نیهات باش جناب دکتر چون آسمون ا هی مواظب ر ی_ باشه ول

پنجره   یگفت و در را بست اما قبل از رفتن خم شد و دست رو  یشد باشه ا  یم ادهی که پ نیا نیح
 گذاشت. 

از مسائل   یشه بعض یره که نم  یم شی پ یطور  یگاه  طی _ من به عاقل بودن تو شک ندارم اما شرا
 کنم! یسکوت نم  یروشن فکر  یبار به بهانه  نیکه ا یرو بدون نیرو کنترل کرد. خواستم ا

 مصممش ماند! یچشم ها یاهم روفرمان سر خورد و نگ  یاز رو دستم

 _ مواظب خودت باش. فعأل. 
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بتواند از   یموضوع سخت تر از دروغ گفتن است مخصوصأ اگر شخص مقابل به راحت  کیکردن  پنهان
 ! یهست یکردن موضوع  یبخواند که در حال مخف تیچشم ها

  یر یرا در مس  لیام را زدم اتومب یآفتاب نکیکه ع نیدادم و بعد از ا رونیب نهی را به شدت از س  نفسم
 !دیرس  یکردم که به باشگاه هاتف م تیهدا

 که شهاب را از آن دور نگه داشته بودم! یپنهان موضوع

 شد! یتکرار م یداشت در بعد بزرگ تر  خی تمام شود و تار یز یقرار نبود چ  انگار

 سرنوشت بود! فقط یار یبود و نه اخت  یرا داشتم نه تصادف  کایکه قصد رفتن نزد را نیا

به  دنی رس  یتا برا میرا پشت سر بگذار ییاتفاق ها می که جوان تر بود یخواست ما زمان سرنوشت
 !میکه اکنون بود میآماده شو ینقطه ا

 دارم! ستادنیتا کجا قدرت ا نمیشدم تا بب یرو به رو م رمیبا تقد دیبا

شدم و   ادهی تعلل پ یکردم و ب ت یهدا ابانیخ یرا گوشه   نیماش دم،یبه آدرس مورد نظر رس  یوقت
داشتند   یکی  ،یکی تازه  شیبنا شده بود که مغازه ها یتجار  یکه در منطقه ا ستادمیا یمقابل باشگاه 

 شدند.  یباز م 

  یحس کنجکاو یآمدنم اغنا لیدل  نیتر شی کردم که ب  یاعتراف م  دیشدم با ی با خودم صادق م  اگر
 بود!

را باز کردم و   یا شهیدر ش  ،یرونی ب یو پشت سر گذاشتن محوطه   رفتم و بعد از ورود  شیتعلل پ  با
افتاد که در نگاه اول  یرفتم، چشمم به سالن بزرگ و مجهز  نیرا پائ  ییابتدا یکه چند پله   نیبعد از ا

 کرد.   یرا مجذوب م  یهر ورزش کار 

 .ستادمیا نیوسط سالن تمر قأیکه دق ییجلوتر رفتم تا جا یرا فشار دادم و کم فمیک ی دسته

 هست؟  ی_ کس

شد حدس زد که حداقل  یم د،ی رس  یکه به گوش م یآرام  یقیموس یصبح زود بود اما از صدا هنوز
 باز کردن در آمده است.   ینفر برا کی
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 ؟ یگرد یم ی _ دنبال شخص خاص

کرده بودم،    نیقکه به خود تل یو تمام اعتماد  دیکه از پشت سر آمد، نفسم را در دم بر ییآشنا یصدا
 شد.   عیضا

 !یکم زود اومد هی_ 

اش فرو برده بود و با   یگرمکن ورزش  بیشدم که دست در ج  رهی خ یبه مرد نهیو از آئ   دمیباال کش نگاه
 آمد.   یم نی از پله ها پائ نهیطمأن

 برم!   ییجا دی_ با

 رهی به من خ نهیی همان طور که از آ کایباشد و را دهیبود که شک داشتم او شن  فیآن قدر ضع میصدا
 . ستادی پشت سرم ا یکم یبود، جلو آمد و با فاصله 

 ! ی_ فکر کردم سامان گفت که فعأل باشگاه ندار 

 نهیمضحکم نباشم، برگشتم و به س  ی افهیتر شاهد ق شی که ب نیا یدل سامان را لعنت کردم و برا در
 که به تن داشت، زل زدم.   یسبز رنگ یدر رکاب دهیپهنش پوش ی

 ورزش باشه؟! دی_ مگه کارم فقط با

 ینشان م یحرکت او را قبراق تر از زمان نیعقب برد و هم  یرا جمع کرد و سرش را کم   شیها شانه
 مالقاتش کردم.   لیسه یداد که در کافه 

کند اما امروز و   یحمل م شیشانه ها یرا رو  یمانیپش  ایدن کیکه  دمید یرا م  یمرد ییروز گو آن
پا   شیکامأل پ  شیتوهم کرده بود که اتفاق سال ها پ ن یاو را دچار ا ایآمدن من به باشگاهش گو

 ها هم به گردن من است! ریاز تقص یافتاده بود و بخش

 _ رختکن باالست؟ 

که عطر   ییباال رفت و من تالش کردم در فضا یلبش کم یگوشه  ردیکه نگاه از من بگ نیا بدون
 آن را محسور کرده بود راحت تر نفس بکشم.   تلخش

 ! ؟یلباس عوض کن یخوا ی_ م
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ادامه   یبدنم ناگهان باال رفت اما او با خون سرد یو دما دیدو شیچشم ها یاز لب ها سو نگاهم
 داد.  

 و بچه ها آشنا شو. از فردا شروع کن.   طی. امروز با محستی_ الزم ن

کردم بر التهاب درونم غلبه کنم گر چه فرار از   یدادم و سعرا مشت کردم و آب دهانم را فرو  دستم
 بود!  یاش کار دشوار  دهیدر هم تن یعضله ها

 جا کار کنم!  نی_ هنوز قبول نکردم که ا

دهند   یقرار م ندی ناخوشا یتیگونه هستند که اول خودشان را در موقع نیآدم ها ا یکنم همه  یم  فکر
 همانند من!  قأیافتند دق یو بعد به فکر فرار م

 ! یار ی به زبون ب ستی الزم ن  یده که قبول کرد ی_ اومدنت نشون م 

از   یو در کمال شگفت ستمیا یمرد م نیمقابل ا یگفتند که به زود یبه من م شی تا چند روز پ اگر
شد لقب   ی م  یبود حت یار گفتم جوک خنده د یزدم و م  یکف م شی حتمأ برا میگو یم میبرنامه ها

  دنشی د یام و برا ستادهیمرد بلند قد ا نیا ی نهیبه س نهیجک سال را به آن داد اما اکنون که س
 وسط جک سال هستم!  قأیفهمم که من دق یگردنم را عقب برده ام، م

او را به خاطر هم تراز نبودن شان ترک کرد   شیکار کند که سال ها پ یمرد یکه قرار است برا یدختر 
 و رفت!

 برگشتم و قصد خروج کردم.   یناگهان  یم یقلبم را به درد آوردند که در تصم یبه حد میها شهیاند

 ! ؟یر  ی_ کجا م 

 آن را کنار بگذارم.  شهیهم یاز حرفه ام هم بدم آمده بود و دوست داشتم برا یلحظه حت  نیا در

 وا...  سوی_ گ

و   دمیام به شکمش کوب یکتان یبا پاشنه  یناگهان  یو در حرکت  دمیپرت کردم و به بغل چرخرا  فمیک
 صدا باال بردم.  

 !ی_ خانمش رو جا انداخت 
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 زنان چشم به او دوختم که با بهت و درد خم شد و شکمش را گرفت.    نفس

 !؟ینزد ط یتو مح ی_ چرا اسپر 

چت کردن با   یپا روقتیکردم که شب ها تا د یم هیرا تنب  یبا زدن او داشتم دخترک ساده لوح انگار
 بافت.    یدور و دراز م یآرزوها طینشست و غافل از شرا یجوان م یپسر 

 ! یرشته داد  ریی _ خبر نداشتم تغ

 _ دروغ نگو!

مچ   یآن یباال بردم که صاف شد و در حرکت  کهویشدم و دستم را  رهی شرورش خ ی حرص به چشم ها با
 .  دیکش کوب میکشاند و به دستگاه س یهر دو دستم را گرفت و من را به گوشه ا

 _ آروم باش!

را از   دنینفس کش یناگهان در قلبم شروع به بال زدن کردند و اجازه  یوحش یپرنده  یدسته ا ییگو
 من گرفتند. 

 گم! یم  ی_ حاال ساکت شو و خوب گوش کن که چ

  شیابرو به دست ها یکه وجودم را به لرزه انداخته بود، پوزخند زدم و با گوشه   یشیرغم تشو یعل
 اشاره کردم. 

 قده؟  نی_ زورت هم 

که متحمل شده بودم   یرغم درد یافزود و من عل  شیچهره اش در هم رفت و بر فشار پنجه ها یاجزا
 تمام تالش خود را کردم تا خون سرد به نظر برسم.

 نیکه ا یبدون   دیاما با یخودت گفت   ی. در مورد دست مزدت هم هر چیر  یو م  یای  ی_ سر وقت م
 !میندار یجا بچه باز 

نشاند و نگاهم با دل  میقلبم را به درد آورد و بغض را در گلو رشی کالم و لحن انعطاف ناپذ خشونت
 . دیسردش چرخ  یدر چشم ها یر یگ
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 _ من قبول نکردم باهات کار کنم!

 بار او بود که پوزخند زد. نیا

 !یبگ یز یچ  ستیکنه. الزم ن  یم  تیکفا  نیاعالم موافقت هم یساعت هشت بشه. برا ی_ نذاشت

 و تلخ شدم.  دمیآمد که دست از تقال کش  نیسنگ میبرا یاش به قدر  یرحم  یب

 نم؟یب  یم یکنم چ  ینگاهت م یوقت ی دون ی_ م

 .  امدیاما زبانم بند ن  دیکوب یاز اندازه اش ناموزون م ش یب  یکی زداز ن قلبم

 شلوارش رو باال بکشه!  پیکه منتظر مادرش ز یغماسیر یپسر بچه  هی_ 

 دو چندان شدند. شیشدند و رگ گردنش باال آمد و فشار پنجه ها کیکلفتش بهم نزد یابروها

 !اریپس ادا در ن ادی یکارها بهت نم  نیکه ا یدست و پا هست ی_ اون قدر ب 

و خود را از   دمیشکمش کوب  ریبا زانو ز رانهی بار صورتش سرخ شد و تا خواست لب باز کند غافلگ نیا
 رها کردم.   شی حصار تنگ دست ها

 پسر جون!  ادی کن که بهت ب ی_ کار 

قلب از نا   در یشد و به نرم یم یکرد، خنجر  یرا سرخ م شیچشم ها یدی که از درد سف  یرد هر
 رفت.   یافتاده ام فرو م

 ...ی_ خوش اومد

 را سوزاند و قلبم را به درد آورد.   میچشم ها شی آشنا نگاه

 !سوی_ گ

 برداشتم.  نیزم  یرا از رو فمی هم فشردم و خم شدم و ک یرا با حرص رو  میها لب

 !یز ی دونم سحر خ یکردم چون م یصبح رو برات خال  ی_ ساعت ها

 رفتم.   یاخم دستم را در هوا تکان دادم و به طرف خروج با
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 کنم! ی_ نگفتم قبول م

 را باال برد.   شیکه از باشگاه خارج شوم شالم را مرتب کردم که او صدا نیاز ا قبل

 ! ادی ی... اصأل خوشم نمای _ از اون پسره... ک

 شدم.  رهی خ شیبه چشم ها میتنه ام را چرخاندم و تند و مستق  باال

 اومد! ی_ شهاب هم از تو خوشش نم

 کمرش افتاد.  یخورد و دستش از رو جا

 .  رهیانجام بده تا نگ ی_ چند تا حرکت کشش

 یر یگرد دل گ ییورود، خفقان آور شده بود و گو ییابتدا ق یبرخالف دقا دهیباشگاه سر پوش نیا یفضا
 کرد.   ی م  ینیام سنگ نهیس یکه رو  دندیآن پاش یرو

 او گرفتم و به سرعت آن جا را ترک کردم.   وسیاز نگاه مأ چشم

همان پسر    تی در نها ستین  یکه او در نظر من شخص خاص  دیفهم یم دیبود اما با  یانصاف یب  دیشا
  قشیرف ن ینداشت و شهاب بهتر یم یدوست صم چیحدش ه  یبود که به خاطر تکبر ب ییدانشجو

 شد!

 

 

 

 

 !ای _ سامان حواسم هست خودت رو انداخت

 .  دیکوب لیسه یسر داد و با دست به شانه   یبلند یخنده  سامان

 نرم!   بیجا بنده، مکان غر نی. خواستم بامرام باشم حاال که دستت اقی_ دمت گرم رف
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 بودند.  ستادهیکه کنار بار ا  وستیاش را برداشت و به آن ها پ یدنیهم نوش  شهاب

 جان!  لی _ زحمت شد سه

او  یشانه   یزد و دستش را رو  یبخش نانیمعذب بودن شهاب شد، لبخند اطم  یکه متوجه  لیسه
 گذاشت.  

 ! ریدارم، شما به خودت نگ  ی داداش... من با سامان شوخ ی_ رحمت

انتظار داره خم به ابرو   ومدهیخونه ن  مهی. چهار روز و نرهیگ یمن م یهم برا یا افهیچه ق نی _ حاال بب
 و بگو صبور باش!   ایمن در ب یشده  لی شوهر ذل نیپشت ا ی. حاال هارمیهم ن

انداختم که به خاطر خنک بودن   اط یبه ح یاجمال  یشراره چشم از مردها گرفتم و نگاه یغر، غر ها با
 پر شده بود.   شیزهایم یهوا همه 

 _ مامانش خوبه؟ 

 آورد.   ن یپائ  یشالش را کم یمن نازک کرد و جلو  یبرا   یپشت چشم شراره

 شل مغز رو مچل خودش کرده.  ی کهی مرد نیدم از من و تو بهتره. ا ی_ بهت قول م

 گه؟ یم  یشوهرت چ نیبب   ای_ شراره ب

 از جا بلند شد.  یدوباره نگاه مان سمت بار برگشت و شراره بعد از مکث کوتاه لیسه  یصدا با

 !؟یکاره شوهر من دار  ی_ باز تو چ

 .  دییپا یهمسرش را م  یچشم  ری شدم که ز رهی و با لبخند به سامان خ دمیآب پرتقال نوش یا جرعه

 !دهیدلش کش ی _ شوهرت آب شنگول 

 !م؟یخبر یزنه ما ب یم یمون چ قی رف  نیمرگ من ا شراره

  یرا م  لی او چگونه پاسخ سه  ندیاش را کنار گذاشت و منتظر به شراره نگاه کرد تا بب  یگوش سامان
 دهد.
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 پرونن؟!  یهات دارن مگس م یکه مشتر  یزد  ی_ تو خودت چ

 . دیسرک کش رونی جا خورد و از پنجره به ب  لیسه

 اومدن؟! ی_ ا، ک

گرفتن  یرا بر آن داشت تا برا  لیکه تازه آمده بودند سه  یشراره به چند دختر و پسر جوان ی اشاره
 برود.  رونیسفارش ب 

 از باشگاه چه خبر؟  سوی_ گ

 شد!  دهیو صاف نشستم و نگاهم در دم سمت شهاب کش دیحرف سامان لبخند از لبم پر کش با

 ...ی_ از اون روز تا حاال را

 _ مادرت بهتر شده؟ 

 د یسمت من دو  یباز داشت و نگاه شراره به تند یرو  شیهل زده ام او را از پ یصدا

 _ خوبه خدا رو شکر. 

 _ سالم.

خوش   ایک دنیبار از د نینخست یکشاند و من برا  یآشنا نگاه هر چهار نفره مان را سمت ورود ییصدا
 حال شدم! 

 م یکرد یم  یجات رو خال میکه داشت ای _ سالم برادر. ب

 به من سمت بار رفت.    ینگاه میرا خوشنود کرد و بعد از ن ایامان، ک گرم س استقبال

 بزنم.  لیسر به سه هیها بود گفتم   یک ینزد نی_ سفارش دکور مغازه داشتم. هم

هم   ادیساعت به کافه ز نیدر ا ای سامان و شراره به من فهماند که آمدن ک  یچشم  ریز یها نگاه
 نبوده است.  یتصادف

 کنم.  یبرادر. بذار شهاب رو بهت معرف  ای_ ب



 ان یتاس

71 
 

 برداشت.   یصندل  یرا از رو فشیمن برگشت و ک شیدوباره پ دیکه مردها را مشغول صحبت د شراره

 ؟ یای یخوام برم. م  ی_ من م

 جا ندارم.  نیا یرسونمت. کار  ی_ آره. بذار م 

 بلند شدن به شهاب نگاه کردم.   نیرا برداشتم و ح  لمیوسا

 ...یرسون  ی. شراره رو هم سر راه میای یخوام برم. م  ی_ شهاب من م 

 . دیحرف من پر انیکه به شراره نگاه کند بالفاصله م نیبود بدون ا  ایکه مشغول حرف زدن با ک سامان

 دارم.  نی . من ماشنی_ شما بر

آشکار سامان خون  یمحل یبه شراره نگاه کردم که از ب  یچشم  ریخشک شدم و ز میسر جا یا لحظه
 اما لب از لب باز نکرد.  دیدر صورتش دو

 خوش حال شدم. فعأل. یل یاز مصاحبت با شما خ ونی_ آقا

 . راحت باش! ری به خودت سخت نگ ادی. زمیشما هم هست یخورده   نی_ دکتر جون، ما زم 

 رفت.  یوارد کافه شده بود و سمت بار م ینیزد که با س  لی به مزاح سه  ینیلبخند مت  شهاب

 _ به هنگامه سالم برسون. فعأل.

دل گرم کننده لب   یبا لحن  دمیبوس ی شراره را م یسر تکان داد و من همان طور که گونه  میبرا لیسه
 جنباندم.  

 باهاش حرف بزن.  نی_ قربونت برم. خلق خودت رو تنگ نکن. قشنگ بش

  یر یادگیفهمه. اختالل  ی نم یز یکه چ نهیمشکل من ا یکنم ول  ی_ اگه بفهمه حتمأ قشنگ روشنش م
 داره بچم!

 ! ؟یاون دکل رو گرفت یعزا  ،ینی ب یرو نم  ییآقا نیات. مرد به ا ییهم بچسب به پسر دا تو

 با شهاب از کافه خارج شدم.  ،یاجبار زدم و بعد از خداحافظ  یاز رو یلبخند
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 جمعه! المی خ قهیکه سامان باهاشون رف  نیهستن. هم یخوب ی_ بچه ها

 را زدم و سر تکان دادم.  موتیر

 ... دی_ آره. با

 خانم؟! سوی_ گ

 که نفس زنان وارد کوچه شده بود! دیدو ای سمت ک  یماند و نگاهم به تند  نی در ماش یرو دستم

 خواستم بهتون بگم! یرو م یمطلب  هی_ 

 ! ستینگر یو با تعلل به شهاب چشم دوختم که کنجکاوانه به من م  دیلرز قلبم

 ...ن ی_ البته اگه عجله دار

 زد.   ایبه ک  ینگاه کش دارش را از من گرفت و لبخند کوچک شهاب

 . ستین  ی. عجله انی_ بفرمائ 

 . ندیبنش ن یانداختم و منتظر شدم تا شهاب در ماش نی خطاکاران سر پائ چون

 خانم...  سوی_ راستش گ

 میدر استخوان ها قیعم یکف دستم فرو رفت و درد چ ییسو میتر انگشت ها شیفشرده شدن ب  با
 . دیچ یپ

خواستم   ی. نم هیمنف شنهادتیدارم که با رفتارم بهت بفهمونم که جوابم به پ  یوقته سع یل یخ  ای_ ک
 به خودت بگم اما انگار اشتباه کردم!  میمستق

را بسته و سرش را به   شیبود که چشم ها یمرد ریرگنشست اما ذهن من چنان د أسیبه  نگاهش
 را نداشتم!  ایک  یبه ناراحت دنیش یداده بود که فرصت اند هیتک یصندل  یپشت

 خوام!  ی فرصت ازت م هی_ من فقط 
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  یشهاب به خوب نیباال بردم تا با توجه به در باز ماش  یرا کم  میانداختم و صدا ایبه ک  یکوتاه نگاه
 چه بود؟! دمیدو یکه به دنبالش م یاثبات نیا لیدانستم دل یکه خودم هم نم نیبشنود ضمن ا

 فرصت رو ندارم!  هی_ اما من همون 

 نشستم.  لیدر اتومب یکوتاه  یبشنوم و با خداحافظ  ی ز ی نگاه کردم و نه ماندم که چ اینه به ک گرید

 !؟ی_ هوا گرمه چرا کولر رو روشن نکرد

 دشوار کرده بود! میرا برا چیسوئ یجا گذار  ن،یو هم  دیلرز یم میهم به همراه انگشت ها میصدا

 خاموش بود!  ن ی_ آها... ماش

 مردانه مانع شد! یرا جا بگذارم که دست چیکردم سوئ یسع ی با دستپاچگ  دوباره

 ! یکن ی_ خوش حالم که کار م 

 را بست و نگذاشت لب باز کنم و شهاب استارت زد.  میکه چون سنگ سخت بود، راه گلو یبغض

 . میهم بودم. بر نیگرم تر از ا ی_ من تو هوا

 رفتم.  یچنان از نگاه کردن به او طفره م هم

 _ باشه! 

 شدم.  رهی پر آب به جاده خ یرا به حرکت در آوردم و با نگاه   نیماش

 _ اون پسره... 

 _ فراموش کن!

 اومد! یم  یبه نظر جوون خوب  _

 را سوزاند.   میکرد و چشم ها یر یبکشم اما بغضم بهانه گ  یق ینفس عم خواستم

 _ خدا به مادرش ببخشه! 
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 به من انداخت که هم چنان مصرانه چشم به مقابل دوخته بودم.   یکوتاه نگاه

 !؟یزن  ی_ چرا باهاش حرف نم 

مراعات شهاب در حرف زدن   نیاست و ا دنیمغزم در حال از هم پاش یکردم سلول ها یم حس
 انداخت.  یوجودم را به لرزه م

 باهاش صحبت کنم؟!  دیبا یعنی_ 

 و کجا؟! ی چه طور  یشه بگ یم

 !؟یتو هم باش  یخوا یم اصأل

 نامم را خواند.   یچرخاند و با دل خور  سر

 !سو؟ی_ گ

ترمز   یو رو دمیکش ابانینار خرا ک نیکه ماش میاز راه را نرفته بود یز یکردم و هنوز چ انیطغ ناگهان
 ! دمیکوب

 ! ؟یکن  یکار م ی_ چ

 شدم!  رهیمبهوتش خ یزنان برگشتم و به چشم ها  نفس

  ادی یمضحک و بخشنده ات بدم م ی افهیق نیزارم بچه مثبت... از ا  یهمه مالحضه ات ب نی_ از ا
 خرس مهربون!

داشتم او را شماتت   ری نفس گ یشد که با بغض رهی رخنه کرده بود به من خ شیکه در چشم ها یأسی با
 کردم.  یم

 زارم!  یبودم ازت ب یچه خر  ی فهمون ی که هر روز و هر روز با نگاهت بهم م  نی_ از ا

 . دمیکش غیو ناگهان ج  دمیمن را به مرز جنون رساند و مشتم را به فرمان کوب  سکوتش

 ! نی_ برو پائ 
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شد   ادهیپ  نیاعتراض از ماش  یو ب   دیکش یآه یطوالن  یاندوه چهره اش را پوشاند و بعد از مکث غبار
 گرفته من را مخاطب قرار داد. ییکه در را ببندد خم شد و با صدا  نیاما قبل از ا

 پولم رو خونه جا گذاشتم! فیگم... ک ی_ م

 .دمیشکست و نگاه از او دزدچنان قلبم را به درد آورد که سرانجام بغضم با صدا  تشیمظلوم

 کار کنم؟! ی_ چ

 برو! ادهیپ

  ی که به شهاب م یاز اضطرابم بکاهد و ظلم  یدادم تا دردش کم  یرا به کف دستم فشار م  میها ناخن
 کردم را از خاطر ببرم. 

 _ باشه! 

فرمان گذاشتم و از   یخبر از رفتنش داد و من سر رو نی بسته شدن در ماش ینگذشت که صدا  یز یچ
 کردم.  هیته دل گر

 کرد؟!  یقلبم را اضافه م  یکرد و با آن نگاه پر مهر، بار عذاب وجدان رو یوقت سرزنشم نم چیه چرا

 شدم. ادهی پ نی متالطم به سرعت از ماش یناگهان به خود آمدم و با درون  ،ییتنها قهیاز چند دق بعد

و   بیغر ییلرزاند فضا یرا م ابانیکنار خ فیرد یز ی تبر ی که درخت ها یو باد کم جان  یبر غروب ا نیا
 دل تنگ کننده به وجود آورده بود. 

 جلب توجه کند.    یر یخواهد با بهانه گ یهستم که م یکردم دختر لوس یم حس

 یکردم پشت سر او روان شدم و به شانه ها یرا پاک م میطور که با پشت دست اشک ها همان
 افتاده اش نگاه کردم. 

  یکه داشت ما را از پا م میکرد یمان حمل م یاز درد را بر شانه ها یهر کدام مان سهم بزرگ ییگو
 انداخت. 

 _ آخ!
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به   یآن  یبودم، برگشت و درد  دهیکه پوش یدر ونس خاکستر  میخورد و انگشت ها یبه سنگ میپا
 کرد. ل یتحم میاستخوان ها

 شده؟! ی_ چ

برگشت و مقابلم زانو زد و من با حرص و بغض تشر   ی نداشت با نگران یچندان یکه فاصله  شهاب
 ! ؟یکشون ی زدم: چرا من رو دنبال خودت م

 بابا!  ی_ ا

 ! گهیرفتم د یکاره تو دارم. داشتم م یچ من

 ! ؟یبالم افتادپس چرا باز خودت دن  یپولم بهم نداد ،یام کرد ادهیکه پ  نیماش از

 توجه به نگاه کنجکاو عابرها صدا باال بردم  یاش زدم و ب  نهیبه س یغضب مشت کم جان  با

 ! یخسته بش ییخواستم تنها ی_ خوب نم 

 را گرفت.  می بازو یگرم شد و بعد از درنگ کوتاه  نگاهش

 ! میخسته نش  ییکه دو تا نیتو ماش می_ پس بلند شو بر

 آسفالت فشردم.  یو رو دمیرا با سماجت پس کش دستم

 فکر؟!   ی قدر ب نی_ مرد هم ا

 !؟ یار ی پولت رو همراهت ب فیک ،یای یم رونی از خونه ب یوقت  دینبا

 کمکت کنم؟  ید یخوام. بله، حق با شماست. االن اجازه م  ی_ عذر م

 و سر باال انداختم.   دمیبغض لب برچ با

 !؟یبر  ،یخواست  یتا کجا م  یی _ بله که حق با منه. اصأل تنها

بار مقاومت نکردم و به   نیرا گرفت و من ا میو با تعلل دوباره بازو دیدرخش  شیدر چشم ها یبرق
 .ستادمی ا میپاها یکمک او رو
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 کنم؟!  نیتمر ی_ ورم کنه چه طور 

 و دستش را دور شانه ام انداخت.   دیکش یآه

 ! ؟یکن یم هیگر  یدار  نی_ به خاطر ا

 را پاک کردم. میعبث با پشت دست اشک ها  یاو راه افتادم و در تالش یزنان با همراه  لنگ

 کنم! یتونم رانندگ یکنم. من نم  ینم هی_ گر

 را به دست گرفت.  میها یقرار  یآرام بخش نبض ب یمیآهسته اش چون نس ی خنده

 فقط خواستم مطمئن شم! یکن ینم  هیدونم گر ی_ م

و او باالتنه اش را سمت من چرخاند و انگشت شصتش را    دمیکش سمیخ یپلک ها ریز  یدست دوباره
 باال برد.

 _ راننده تون در خدمته!

 چهره اش سرانجام لبخند به لبم آورد.  یبامزه  حالت

 نشو! نیری _ ش

 کنم!  یرانندگ دیجون من فرهادم، فرهاد فقط عوض کوه کندن با  زی_ بابام، به قول عز

 !؟ یرفت یم  یداشت ی_ کو پس سرت رو انداخت

را به حرکت در    لیراننده جا گرفت و اتومب   یدر صندل ینشستم و شهاب با چابک نیکمک او در ماش  با
 آورد. 

 کردم تا دلت برام بسوزه! یم ی_ داشتم نقش باز 

 نازک کردم و صاف نشستم.  شیبرا  یچشم شتپ

 !؟یسر پات در آورد ییچه بال نمیبب  می_ خونه بر

 _ من نه، تو!
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 آورد و استارت زد.  نیپائ  میتسل یرا به نشانه   سرش

 ! یگ ی_ همون که تو م

وقت در برابر مشکالتم جا نزنم و از پا   چیداده بود تا ه هیدوست را قطعأ خداوند به من هد نیا
 !فتمین

 

 

 

 

 

تفاوت باشم اما هر زمان   یذهنم ب  یکردم به سر و صداها یتر در بالش فرو بردم و سع  شیرا ب سرم
 شدم.   یافکارم م میناخواسته تمام جان تسل ایشد، خواسته   یم کایکه صحبت از را

  یشستم و تو آفتاب پهنش نم  ی. به خدا من اگه بودم تا نم یدل دار  یلیخ سو یگ میخودمون  ی_ ول
  یکه دم به دقه جلوت ظاهر م هی دنبال چ گهیگذاشت، رفت االن د کهیکردم دست بردار نبودم. مرد

 شه؟!

 . یاون جا کار کن ستمی ن یبهت بگم که راض دیسامان بودم وگرنه با یحرف ها ری من تحت تأث اصأل

شراره در   ی فشار دادم تا حرف ها میش هاگو  یرا دو طرف بالش گرفتم و آن را باال آوردم و رو دستم
 ممکن بود! رینامفهوم شود اما غ یحد زمزمه ا

 !؟یمحلش ند تی خاص  ی که به خاطر دکل ب  ستیاون ن فیپارچه آقاست. ح  هی_ واال شهاب 

شناسم. اون دراز رو هم تو کافه  ی کنم. شهاب رو از قبل م ینم  فیتعر یاز کس  یکه من الک یدون یم
 یز یچ هی به، ی عج زیچ هیکم نداره اما تو چشم هاش  یز ی. درسته از لحاظ قد و باال چدمید لیسه ی

 ترسونه!   یکه آدم رو م
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تخت چهار زانو نشستم  یحرکت رو  کیکنارم خورد و در   واریو کالفه بالش را پرت کردم که به د خسته
 شد!  رهی و مبهوت به من خ  دیکش وهیدم که دست از پوست گرفتن م به شراره نگاه کر یو با زار 

 ! یزن  یدو تا حرف م نیدر مورد ا یدار  زیر هیاومدم  یبس کن. از وقت  گهید سوی_ جون گ

 رفت و چاقو را به طرف من گرفت و تکان داد.   یغره ا چشم

  نیتو ا یخوام بدونم با چه جرات   یره. اصأل م  ینم  یخانم. به خورد هر کس سوی_ حرف حق تلخه گ
 !؟یکن  یموضوع رو ازم مخف نیا یتونست میکه با هم دوست یچند سال

 واریبه د  دمیمال  یرا م میو همان طور که مچ پا دمیتخت فشردم و خودم را عقب کش یرا رو دستم
 دادم.  هیتک

اومدم شمال که   ی. وقت یانیبود. خودت که در جر کایام با را  ییآشنا یمن با تو به اندازه  یی_ آشنا
 آشنا شدم. کای هم بود که با را یبرم تو رو شناختم. تو همون عروس النهی پسر گ یباهات عروس

 طلبکار شراره پس رفت و اخم کرد.   ی چهره

و من هم به دام سامان افتادم.  یآشنا شد کای من و تو بود. تو با را نیانگار نفر ی_ آره، اون عروس
 نکنه!دست آهو خانم درد 

 و دستم را دور آن ها حلقه کردم.   دمیرا باال کش  میپاها

 یگرفته. من هم که تو اون خونه   شی سکوت پ ی هیکنه. شهاب هم که رو یم ی ز ی_ آهو داره برنامه ر
 شم! یشه من گم م یم  داشیاون پ یکنم. وقت یم  یباشک باز  میبا شهاب دارم قا کیکوچ

 !؟یرو فراموش کرد  کایواقعا را سوی_ گ

 !؟یبهش ندار  یحس چیه گهیاالن د یعنی

 ! یآهو رو رد کرد شنهادیبه خاطر اون پ   یخودت گفت آخه

  دیکوب یگونه در صورتت م نیا رونی از ب یتلخ بود مخصوصا اگر کس  یلیخ  قتی حق داشت. حق  شراره
 بود!  دهیشده شن  فیکه او داستان را از زبان من به صورت تحر نیولو ا
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 تونم نفس راحت بکشم.  یکه نم دیشدم. انگار شهاب آه کش  نیکنم نفر ی_ حس م 

 لب جنباند.  اطیو با احت  دیباال کش نگاه

 حق داشته؟!  یکن  ی_ فکر نم

 .دمینکند و نگاه دزد   سیرا خ میدهانم را فرو دادم تا بغض چشم ها آب

 _ آره حق داشته... قطعأ حق داشته!

کن   یشه درست کرد اما از حاال به بعد سع یکه تو گذشته شده رو نم  یخب ناراحت نباش کار  لهی_ خ
طرف مقابلت   یهدر بره که برا  یاحساس  یات پا یدوران جوون نی. نذار بهتریر ی بگ میدرست تصم 

 نداره.  یارزش  چیه

 داشت.  دنیبار یشدم که بهانه   رهیشب خ  اهیقاب پنجره به آسمان س از

 شدم! یبا آن آماده م ییاروی رو یبرا دیرو داشتم و با  شیپ  یسخت زی پائ

ترسه. خوب فکر کن.  یکه دوباره انجامش بده، نم  نیبار ولت کرد و رفت پس از ا هیکه  ی_ کس
. خدا  ریبگ می دفعه باعقلت تصم نی راه ولت کنه پس ا ونی که م ستیهم ن ی. آدمهیشهاب مرد محترم 

 هم از اون دکل کمتر ندار...  یز یرو شکر چ 

 گذاشت و بلند شد. زیم ی بشقاب را رو یو او بعد از مکث کوتاه دیدر کالم شراره را بر یصدا

 _ سامان اومده؟!

  یاش نم  قهیرفت، غر زد: اون سل یم  رونی من نازک کرد و همان طور که از اتاق ب یبرا  یچشم پشت
 تعارفش کنم! دی. باادیخودش ب  یخونه  رهیگ

 چسباندم.  واریبستم و سرم را به د چشم

باز هم به احساسم    دیگرفتم. حق با شراره بود نبا یم ی درست میکردم و تصم ی افکارم را جمع م دیبا
 دادم که غرورم را لگد مال کند.  یم دانیم

 ورا؟! نیاز ا ی_ سالم. عجب
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 .  نمیباز مخاطب شراره را بب مهیبه جلو خم شدم تا از در ن  یشدند و کم زی ت میها گوش

  یکمک هی نی د یاما به خودتون زحمت نم  مهیعروس گهی. چند وقته د ستمیمعرفت ن ی_ مثل تو که ب 
 ! دیهم به من بکن

 .وندمیآمدم تا به جمع آن ها بپ نیتخت پائ  یو از رو دمیکش یسرد آه

لباس و   دیخر یداد برا شنهادیبهت پ  سویگ یوقت انمیکه من در جر   ییجا _ هنگامه جان، واال تا اون
  یدون یخودت م  یو گفت  یرو رد کرد  شنهادشیاز اشناهاش صحبت کنه پ یک ی تونه با  یم شگاهیارا
 ! یکار کن یچ

 _ سالم.

 پا انداخته بود برگشت و به من نگاه کرد.   یمبل نشسته و پا رو یکه رو هنگامه

 ! ؟ییجا نی_ ا، سالم. تو هم ا

 و به طرف آشپزخانه رفتم.  اوردمیخودم ن  یاش شدم اما به رو یدستپاچگ ی متوجه

 خواد! یدوستت کمک م سو،ی_ گ

 رگشتم. و به طرف آن ها ب ستادمیزد، خنده ام گرفت. کنار کانتر ا  یکه در کالم شراره موج م یخباثت از

 _ چرا؟ 

 شده؟! یز یچ

 زد.  یا انهی و شراره هم لبخند موز دینگاه دزد هنگامه

 اش مونده! یکه تو تدارک عروس نی_ مثل ا

بقبوالند که قادر به انجام تمام   انیداشت به اطراف یسع  یق یبود که به هر طر یاز جمله افراد هنگامه
 نیبه هم رهیکافه جز یندارد مثل راه انداز  گرانیبه کمک د ازیاش است و ن یامور مرتبط به زندگ 

  تیخصاو را ش یگر یکمک از د یکرد تقاضا یو فکر م  ردیرا بپذ شیتوانست ضعف ها  یخاطر نم
 دهد. یجلوه م یوابسته ا
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 کنم.  یمن  غیدر ادی یاز من بر م  ی_ اگر کمک

 اشاره کرد. میزد و با چشم به پاها  یلبخند کوچک هنگامه

 !؟یلنگ  ی_ چرا م

 به من انداخت.  یباال انداختم و تا خواستم دهان باز کنم شراره نگاه سر

 ؟ یار ی یم وهی_ تازه شروع کرده چهار دست و پا راه رفتن. م 

 به او رفتم و وارد آشپزخانه شدم. یغره ا چشم

کنه که  یکمک م  ل یداره به سه ای پام کافه. ک هیپام اون جاست و  هیشروع شده.  یهست ی_ مدرسه 
 یمعطل کنم. نامزد ادی تونم ز یکنم. نم فیکارهام رو رد د یوسط من موندم که با نی. امیکن  دایخونه پ

 !ادی در ب لیسه یخانواده  یخوام صدا  یشد. نم  یمون طوالن

 زنگ تلفنم بلند شد.  یخارج کردم که همان لحظه صدا خچالی را از  وهیم سبد

.  نیاون ها هم حق دارن. چهار ساله که عقد کرد زمیخوره. خوب عز یات داره زنگ م یگوش سوی_ گ
 .  نیسقف بر هی ری بهتر زودتر ز

 ذاشتم و به اتاق رفتم تا تلفنم را بردارم. گ زیم یآن ها رو یرا جلو وهیهال برگشتم و ظرف م به

 تعلل پاسخ دادم.   یشهاب ناخواسته اضطراب وجودم را فرا گرفت و ب  یشماره  دنید با

 _ سالم.

 تخت آوار شدم.   یلبه   بأیرا سست کرد و تقر میزانوها  سکوتش

 حرف بزن!  سوی_ شهاب، جون گ

 که برام از جون با ارزش تره رو قسم نخور دختر جون!  ی_ جون کس

 کرد. ر ی قلبم نشست و درد را به وجودم سراز یرو یبود که چون وزنه ا  نیسنگ  یبه قدر  شیصدا

 کنم... یو من همش دارم فکر م  یست یشبه که ن ن یخونه برگشتم، اول نیدوباره به ا ی_ از وقت
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 ه چرخاندم. پر آبم را در حدق یباال بردم و چشم ها سر

 ذاشتم!  یوقت پا تو اون خونه نم  چیشکست و ه  ی_ کاش قلم پام م

 !ستادم؟یاالن کجا وا  ی دون ی_ م

تماس دل   نیکرد تا به ا یم بی و هر لحظه من را ترغ  دیکش یاعصابم خط م  یگرفته اش رو یصدا
 خاتمه دهم. ریگ

 ندارم!  بی_ علم غ

 .دیچند لحظه بر یرا برا  شینفس ها یسردم صدا لحن

 اتاقت! یپنجره  ری_ ز

 گشتم! یکنم کاش هرگز برنم یفکر م دارم

 انداختم.   ریو سر به ز دیتاز میگونه ها ی رو  لیآب شد و اشک چون س  یبه نرم بغضم

 سو؟ ی_ گ

 .  دیچی اتاق پ یوار یعاجزانه اش ضربان قلبم را به اوج رساند و هق، هقم در چهار د لحن

 ن!_ شهاب تو رو خدا نک 

 !ست؟ی. به نظرت حقم ندمیوقت ازت نپرس چیبار آخه من ه هی_ فقط 

 ام را چنگ زدم.   نهیچنان راه تنفسم را بست که سر خوردم و کنار تخت به زانو افتادم و س یخفگ حس

 _ چرا من نه؟!

 کرد.   نی تلخش کامم را زهرآگ ی خنده

و سر   دمیمثل روح تو خونه چرخ  یشه اما وقت  یسؤال مدام تو ذهنم پر رنگ تر م نی_ از سر شب ا
واسه   یرو حت  تیتونه دور یکه نم یچون اون  هیکه سؤال مضخرف دمیفهم دم،ی پنجره رس  نیآخر به ا
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پس سؤال من خود به   یجا بود نیخونه تحمل کنه من هستم نه تو که چند سال ا نیشب تو ا هی
 ده! یمعناش رو از دست م دخو

 از اتاق درز نکند.  رونی ام به ب هیگر یهم فشردم تا صدا ی را رو سمیخ یها لب

 ! دمیکش یم رونی زهر رو از قلبم ب نیهمون موقع ا دیکنم اشتباه کردم. با ی_ حس م 

 ی رهی اق افتاد و نگاه من خسر خورد و کف ات میانگشت ها انی تلخش روحم را آزرد و تلفن از م کالم
 زد! یدست چپم برق م  یشد که در انگشت اشاره  ینگیر

برزخ نجات   نیمان را از ا یتا هر دو دمیوقت نفهم چیبود که خودم هم ه یز ی سؤال شهاب چ جواب
 دهم! 

 

 

 

 

 

 چون او را محسور خود کند! ی را داشت که مرد سرسخت نیا لی مخمورش پتانس یچشم ها دنید

 .  یکن نی که با ما تمر اری بعد لباس هات رو ب یجون از دفعه  میگم نس ی_ م

شد که بعد از  کینزد یا شهیبه در ش  یکم اریاخت یلبش نشاند و ب یرو  یلبخند کوچک سویگ سماجت
 کرد.  یکوتاه سالن اسکواش را به دفتر مجتمع متصل م  ییگذر از راه رو

 _ ممنونم.  

کنار گوشش را داخل شال   ی دهیرم  یشد که موها سویگ ی دهیکش یمعطوف به انگشت ها نگاهش
 باال رفت.   ی راند و ضربان قلبش به طور نامعقول یم

 ! ؟یممنون ی_ از چ
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 که خراب شه؟! ست ی اندام ن نیا فیح

 به رحمت انداخت.   ینگاه میو ن  دیلبش کش یانداخت و انگشت شصتش را گوشه  نیسر پائ کایرا

 گرفت.  یانس نم یبا کس  یداشت که به راحت  یدرون گرا و محافظه کارانه ا ت یدختر شخص  نیا

 نی. هر روز، هر روز که ایش ی تلف م  یاز تشنگ ایوسط در یجون از ما گفتن. دار  می_ خالصه نس 
 خوب به خودت برس دختر!   ،ییجا

  دیکرد و دخترک بعد از آن همه کلنجار رفتن، فهم را برانداز سویگ  ،یرحمت با همان نگاه خنث یوقت
 عمق گرفت! کاینتوانست او را متقاعد کند، وا رفت و لبخند را 

 شم. به کارت برس!   یرم. مزاحمت نم یم گهی_ من د

  تی درنگ وارد دفتر شد و رحمت را با جد یبعد از کم  کای رفت و را  یدمغ شد و به طرف خروج سویگ
 .  دیمشغول کار خود د

 نکرد! سویگ یدلسوزانه  یها هیتوص ریهم فکرش را درگ هیثان کی  ینداشت که حت شک

 . نیبد  نیبچه ها رو تمر دی. شما باانی یبعد هم نم  یهفته  یمالک ی_ آقا

آن جا ترک کرد و به طرف   یکوتاه یپاسخ رحمت تنها به تکان دادن سر اکتفا کرد و با خداحافظ در
 رفت.    نگیپارک

 شده؟! ی_ چ

 .  ستادیاز حرکت ا نگیکنار پارک  وارید یتوجه اش را جلب کرد و ناخواسته گوشه  سوینگران گ یصدا

 رم.   یآهو م ش ی_ باشه. خودت رو نگران نکن. من شب پ

 . ندی را بهتر بب سوی فاصله گرفت تا گ واری از د یرا باال انداخت و کم  شیابروهااز  یکی

 .  ری تماس بگ یدی_ مواظب خودت باش. رس

به خود   زین  کای برود که را نگی تماس را قطع کرد و برگشت که داخل پارک یبعد از خداحافظ  سویگ
 بلند از کنار او گذشت.   ییداد و با قدم ها یتکان 
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 ! یش  یوسط راه سبز م  یاوهون ،یاهن هی. دمی. خب ترسگهید  یدکل  ،ی_ به قول شر 

  نشیبرگشت و به او نگاه کرد که در عقب ماش تی را به خنده انداخت اما با جد  کای را سو،یگ یزمزمه  
 کرد.  یرا باز م 

 ! ؟یمون ی_ کجا م 

  جیخورد و به سرعت برگشت و گ  یشوکه شده بود، تکان   کای را یکه از به حرف آمدن نامنتظره  دخترک
 و گنگ به او زل زد.  

 !؟ی_ خونه جدا گرفت 

 و تند شد.   دندیدرهم تن  سویگ یابروها

 !؟یکن  ی_ استراق سمع م

 افتخار رو هم تو پرونده ات بذارن!  نیا دیبا

در آن ها موج  یقیعم  یکالمش دل خور  یرغم تند یلرزان او شد که عل  یمردمک ها ی رهی خ  کایرا
 زد.   یم

 ! ست؟ین یانصاف  ی کم ب هی_ دکل 

باشد اما خود را نباخت و   دهیرا شن شی غر، غرها کایکرد را یچون گمان نم دیپر  سویاز رخسار گ رنگ
 پوزخند زد.  

 صدات کنم؟   یچ ی_ دوست دار 

 !عشقم؟

کوتاه   یبعد از مکث  سویشت، مات ماند و گحرف را از جانب او ندا نیا دنیانتظار شن چیکه ه کایرا
 شد و به سرعت آن جا را ترک کرد.  لشیتوجه به او سوار اتومب یپوزخندش را تکرار کرد و ب

 را باز کرد.  نی برگشت و در ماش تی اخم کرد و با عصبان سویگ نی ماش یخال  یبه جا رهی خ  کایرا

 خارج از تحمل او بود.  طیشرا   نیاز حد تلخ و گزنده شده و کنار آمدن با ا شیدختر ب  نیا زبان
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قبل تماس   یآذر برود چون ساعت  دنید یکرد تا برا تیشهر هدا  یانیاع یرا به طرف منطقه   نیماش
 حتمأ نزد او برود.  نی گرفته و خواسته بود که بعد از تمر

 را در گوشش چپاند.  یزنگ تلفن از افکارش فاصله گرفت و هندزفر  یصدا با

 _ بله حامد؟ 

 پس؟! ی_ پسر کجا موند

 !؟یایقرار نبود امروز شرکت ب  مگه

 . دیاش کوب یشان یبا مشت به پ  کایرا

 _ حواسم نبود! 

 کرد! یرا پررنگ تر م  کایمطلب اهمال را نیو ا دیبار یم ی حامد کالفگ  یصدا از

شهرستان هم تماس   یهفته رو جواب گو باشه. از شعبه  نیانبار به زور ا یجان، جنس ها  کای_ را
 !زم؟ی سرم بر یمن چه خاک یگ یگرفتن، االن م

 را باال برد.   نیماش ی شهیدست فرمان را چرخاند و ش  کیبا   کایرا

 کنن پس مشکل کجاست؟  نیکه جنس رو تأم میقرار داد نبست   دی_ مگه با شرکت جد

 برآمد.  کایرا  یحرف ها لی نش داشت در جهت تکمدر پنهان کرد یکه سع یتیبا نارضا حامد

 !یباش  دیامضا هست که با  یسر یبه   ازی اما ن ستی ن نیتو ا ی_ آره. حرف

 کشاند و ترمز کرد.   ابانیخ یرا گوشه   ن یماش کایرا

 حساب و کتاب شعبه ها رو کرده؟ نیبب   ر،ی_ باشه. با سامان هم تماس بگ 

آن را برعهده داشت و به   تیمسئول کای توسعه شرکت واردات لباس هاتف بزرگ بود که را ریمد حامد،
 شد.  یمحسوب م کایدست راست را ینوع
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شدن سمت خانه رفت اما  اده یخاطر دادن به حامد تماس را قطع کرد و بعد از پ نانیاز اطم بعد
 شدند.  دهیرو به عقب کش  شیشد و پاها نیسنگ  رهیدستگ یدستش رو

  یسلطنت یدخمه  نیکرد تا هرگز به ا یزد و تمرد م یگمان او را پس م یب دندیپرس  یاز قلبش م راگ
پشت کرد و رفت چون  یراحت  نیتوان به هم یشد که نم  یوارد نشود اما عقلش مدام متذکر م

 آن ها بود.  دیو او تنها چشم ام دندیکش ینفس م  ییطال یوارهاید نیپشت ا زانشیعز

انداخت و در را باز کرد که بالفاصله حجم   دیسپس کل  دیکش یقیچشم بست و نفس عم  یا لحظه
 ها به طرفش هجوم آوردند!  هیاز سا یموهوم

  اطی که چشم در آن ح نیو بدون ا  دیشده بودند به دنبال خود کش  نیآهن یرا که چون وزنه ا  شیپاها
به   شیرفت اما قبل از آن که پا  بگرداند به طرف ساختمان  دهیسر به فلک کش یبزرگ با درخت ها

 آمد.  رونیپله برسد رامش با سر و صدا ب  نیاول

 _ داداش جون سالم.  

خشت   انیپر نشاط بود که م یلبخندها نیتوانست او را آرام کند هم  یلحظه م نیکه در ا یز یچ  تنها
 هاتف خشک نشده بود.   نی قصر دروغ یها

 وروجک؟!   ی_ چطور 

 او چسباند.   ی نهیتعلل خود را به س یدر آغوش گرفتن رامش باز کرد و دخترک ب  یرا برا  شیها دست

 ؟ ی_ خوبم. شما خوب

 دلم برات تنگ شده بود.  یلیخ

 محکم تر شدند.  فشی دور تن نح شیسر او کاشت و دست ها یرو یکش آمد و بوسه ا لبش

 !؟یشده که تو دلتنگ من شد ی_ باز چ 

 ...ایمدل  نیآخر  یلپ تاپ، گوش ،یخوا یم مانتو

 . چاندی و لب پ دیبا اخم خود را پس کش رامش
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 _ ا، داداش!

 . ختیو کوتاه او را بهم ر ییطال یعمق گرفت و دست انداخت و موها کایرا  لبخند

 . یکه چه قدر دوستم دار   دمیخوب فهم یل ی_ خ

 برادرش حلقه کرد.   یدخترک جوانه زد و دست دور بازو یلب ها  یلبخند رو گل

 !؟ی کجا بود دمتیوقته ند یل یداداش خ ی_ وا

 که پاسخ رامش را بدهد، هم قدم با او از پله ها باال رفت.  نیا بدون

گوشه  شهیفرصت آن جا را ترک کرد اما هم  نیخانه عادت نکرد و عاقبت هم در اول نیگاه به ا چیه
 نیتوانست آذر را متقاعد کند تا خود را از بند ا یموضوع بود که چگونه م ن یا ریاز ذهنش درگ یا
 رها کند؟!  وارهاید

 _ رامش؟ 

دور   کایرا  زیت یرفتار از چشم ها  رییتغ  نیجمع کرد و لبخندش رنگ باخت و ا  یخود را کم رامش
 نماند. 

 داش اومد!_ مامان، دا

گشت که   یس ینف یستون ها و تابلوها یرو اریاخت یو نگاهش ب  ستادیسالن مجلل خانه ا وسط
 شده بودند. یتوسط آذر گردآور 

 _ باال هستم.

 نگاه کرد که قصد باال رفتن از پله ها را داشت.   کایو دمغ به را دیخود را پس کش  رامش

 . ارمی ی_ شربت م 

 لب جنباند.  ت ی رفت با جد  یبلند از پله ها باال م ییهمان طور که با قدم ها کایرا

 برم.    دیشه. با  ی. کارم زود تموم مستین  یاز ی_ ن
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 باال و اتاق مخصوص آذر رفت.  یبه طبقه   میمستق کای نگفت و را یز ی چ گرید دخترک

مامان   یگفت ی. م یترف یکه مدرسه م  ییهست اون موقع ها ادمی. هنوز یخوش قول بود ی_ از بچگ
 که سر وقت قرص هات رو بدم... امی یزود م

بوم    یرو یطرح  دنیبود که مقابل پنجره نشسته و مشغول کش رهی خ ی فیپشت به زن الغر و ضع از
 بود. 

 نکردم! ری وقت د چی_ ه

 ستادهیدر اتاق ا یآورد و سر چرخاند و به پسرش نگاه کرد که در آستانه  نییو قلم مو را پا دیخند آذر
 بود. 

 خان؟!   کایبر وفق مراده را ی_ زندگ 

غروب زل   ی فروغ آذر گرفت و از قاب پنجره به آسمان نارنج یب ینگاه کش دارش را از چشم ها  کایرا
 زد. 

 ؟یزنگ زد نی_ واسه خاطر ا

 بلند شد.  یگذاشت و به کند هیچهار پا یمو و پالت را روشد سپس قلم  رهی به او خ یکم  آذر

 کار کنم؟! یچ دیکه از حال پسرم با خبر بشم با  نیا ی_ بگو برا

 اش فرو برد.  یگرمکن سرمه ا بیرا در ج   شیو دست ها  دیکش  نیینگاه پا  کایرا

 ! یمورد به من زنگ نزن  یب گهی_ فکر کنم گفته بودم که د

تنها پسرش   یبرنده  یاش را به چشم ها دهیو نگاه رنج  ستادندیحرکت اآذر وسط اتاق از  یپاها
 دوخت.  

 !سیمن و خواهرت ننو یرو پا گهید یکی _ انتقام از 

 زد و انگشت اشاره اش را به طرف آذر گرفت.   یصدادار   پوزخند

 کنم. خودت رو با رامش جمع نبند! ی_ صد بار گفتم، باز هم تکرار م
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 _ اما...

ام، من   یدوران بچگ یحماقت ها فینکن با تعر ی: سعدی با خشم کف دستش را باال گرفت و غر  کایرا
به مقاصد   دنیرس  یوقت هم از رامش برا  چیخورم. ه ی نم بیفر گهیچون د ی قرار بد ری رو تحت تاث

و   نخود م  یگم که ب یبار دارم بهت م  نیآخر یبراخودت استفاده نکن چون اون دختر خط قرمز منه. 
 خراب شده نکشون!  نیتو ا

 . دندیچسب  نیبه زم شیبرگشت و قصد رفتن کرد اما با حرف آذر پاها  بالفاصله

 . هر چه زودتر! یازدواج کن  دی_ با

قلبش   ینیاز سنگ  یز یکوتاه بست و آب دهانش را فرو داد اما چ یچند لحظه  یرا برا شیها چشم
 کم نشد.

 تو رو اون بخوره!  یپس نذار چوب سرکش یدونم دار   یکه م یقدر رامش رو دوست دار  نی_ اگه ا

که به عقب برگردد از   نیبه درد آمدند و بدون ا شیرا چنان مشت کرد که سر پنجه ها  شیها دست
 آن جا رفت.  

  یموضوع را بر نم  نیا کایسوزاند و را یخود م یبا آتش خشم و بددل زیزن عاقبت رامش را ن نیا
 .  دیتاب

 آرام رامش او را متوقف کرد.  ی رفت که صدا  یآمد و به طرف در خروج نییپا   یکی ها را دو تا  پله

 ؟ی ر  یم ی_ داداش دار 

  تی گره کرده به خواهرش نگاه کرد که با مظلوم یکرد لبخند بزند اما نتوانست و با همان ابروها یسع
 بود.   ستادهیدم در اتاقش ا

 ؟یر   یآموزشگاه م ی_ ک

 پاسخ داد.   یجینشده بود با گ کای منظور را یکه متوجه  رامش

 _ فردا!
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 سر تکان داد.  تی با رضا  کایرا

 دنبالت!  امی ی_ خوبه. منتظر باش م 

 به جلو برداشت.   یو با شوق قدم د یدخترک درخش یدر چشم ها یاز شاد یبرق

 ! ؟ی_ راست

 از سر اجبار زد و برگشت.   یلبخند کایرا

 _ آره. خوشگل کن! 

زد   رونیبود، ب بندهیفر یاو دخمه ا ری تعلل از آن خانه که به تعب یب  کای گفت و را  یبا ذوق چشم  رامش
 . دیکش قیعم  یو نفس 

 کرد!  یبا اهورا مالقات م  دیبا

 

 

 

 

 گاه کردم. ن اطیگرفتم و از پنجره به ح میانگشت ها انیلباس را م فینرم و لط ی پارچه

رمق تر   یماه ب نکیو رفته بود و ا ده یکش واریتن زمخت د یرا رو  شیمدت ها بود که پنجه ها آفتاب
 نم داشت.  یاما هوا بو دیدرخش یگذشته در آسمان م یاز شب ها

را    زیبازگشت پائ  دیشکل نو نیببارد و به ا یشب باران سخت  مهی ن یقرار بود برخالف آرامش کنون  انگار
 بدهد.

چند شب   ی اما بعد از مکالمه  دمی شن یبرگشته بود._ را م مارستانیآهو و شهاب_ که از ب یها زمزمه
خود را در اتاقم حبس    بأیخاطر تقر نیبه هم  دمید یرو به رو شدن با شهاب نم یخود را آماده  شیپ

 کرده بودم! 
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عمل   دیبره با  شیطور پ  نینکرده هم ییگم استراحت کن. اگه خدا ی... چه قدر بهت مزی_ زانوته عز
 !یکن

 تا بر تالطم درونم غلبه کنم. دمیکش قیعم  یبستم و نفس  یرا لحظه ا میها چشم

 !ه؟یپات چطور تیوضع نمیداروها رو فعأل استفاده کن تا بب  نی_ ا

توانستم فرار   ینم  شهیهم یکردم چون برا یم  تیرفتن از اتاق را در وجودم تقو  رونی شهامت ب دیبا
 کنم.

 کار کنم پسر جان؟! ی_ چ

 من ره برسه! یکار خونه   ادیب هیتا همسا نمیتونم که بش  ینم

بدهم بالفاصله از اتاق خارج شدم    یتر  شی ب دانیکه به افکارم م نیرا از دست ندادم و بدون ا فرصت
 زبان باز کردم.   د،یآهو بگو یسالمت یبرا شی ها یاز نگران  گریکه شهاب بار د نیو قبل از ا

 کاره ام؟!  ی_ پس من چ

 مبل نشستم.  یآهو، رو گریتوجه به او جلو رفتم و طرف د یشهاب شدم اما ب  ی  رهینگاه خ ی متوجه

 !یکن یشوهرت خونه دار  یتا برا یکم، کم آماده بش دی... تو باجای_ قربونت بشم ک

 من و شهاب کرد که قلبم را به درد آورد.  یحواله  یحرفش نگاه معنادار   ریتأث دنید یبرا آهو

 ! یخسته و گرسنه ا ی. حتمأ حساب نمیره بچ  زی_ برم م

بلند   انیگو یعل   ایکرد و آهو  یمان دوخته بود، تشکر کوتاه یپا ری ز یکه متفکرانه چشم به قال شهاب
 شد. 

 جا نشست.   هیشه که  یزاد به کاره. نم  یقسمت باشه. آدم ی_ هر چ

 یبرا  ییبلند شدم تا دوباره به اتاقم پناه ببرم چون اشتها یمعطل  یر شد، من هم بآهو دو یوقت
 .  ستادمیشهاب از حرکت ا یخوردن غذا نداشتم اما با صدا

 زنم! ی_ خودم باهاش حرف م
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 نلرزد.  میکردم صدا یرا مشت کردم و سع میطور که پشتم به او بود، دست ها همان

 پوشم! یخوشگله. دستت درد نکنه. تو عقدت م  یلیخ ید یکه برام خر ی_ لباس 

 شدم.   ستادنشیا یقدم برنداشته بودم که متوجه  هنوز

 ! یلباس نداشت ، یبر   یخواست یم یکه شمال عروس ادتهی_ اون قول من به تو بود. 

 شدم.   رهی گرفته اش خ یبرگشتم و ناباورانه به چشم ها یام حبس شد و به تند نهیدر س نفس

 که همون رو تو عقدمون بپوشم! یخر   یحتمأ برام م  یگفت_ قبل رفتنم 

  زیکه تو رو ناراحت کنه. من با عز فتهیب  یاتفاق  ستیچون قرار ن یکن  تیخودت رو اذ  ستی_ الزم ن
 نکشه!  شیموضوع رو پ نیا گهیزنم که د  یحرف م

 را برانداز کردم.   شیسر تا پا  ری کردم و با تحق ییپر استهزا ی خنده

 قصه!  یبشه آدم بده   سوی_ آره. که باز هم گ

  یچ  زیبه عز یکرد یولم م یکه داشت یکنجکاوم بدونم اون وقت ،یدیکش شی که حرفش رو پ  حاال
 سر و صدا موضوع رو بست؟! یکه ب  یگفت

و    یآن عروس دنیکش شی نبودم چون با پ مانیشکل اصأل پش نیمسئله به ا انیخورد اما من از ب جا
 ! دیاو به صورتم کوب ندی ناخوشا یمکالمه  نیرا در ا یلیس ن یکه کردم اول  یحماقت

 !ی ر یبگ میاز جانب من تصم  گهید ی_ حق ندار 

 ام را داشت و شهاب خشک شده بود! نهیس دنیقصد در ایگو دیکوب ی سرکشم چنان م قلب

 مجازات بشم! دیداره پس با ی تاوان  هی یی_ هر خطا

کالمش مانع   ت یتاب خواستم آن جا را ترک کنم اما او با قاطع   یهم فشردم و ب  یلرزانم را رو یها لب
 شد. 

 تو ندونستم!  یرو متوجه  یر ی تقص چیهم ه شیخوام تو رو مجازات کنم. چند سال پ  ی_ من نم
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 وچه؟! نی_ کجا موند

که در چشم   یدیبا ترد شیرو به جلو برداشت و لب ها یو قدم از غم پوشاند  یشهاب را غبار  ی چهره
 زد از هم فاصله گرفتند.   یموج م شیها

 گفتم که اشتباه کردم...  زی _ به عز

 را به درد آورد.  میگلو د،ی روشنش درخش یکه در چشم ها  یاشک برق

 !یمن نبود یالی_ تو ل

  یک ی به من داد و خانه در تار یآسمان پشت سر شهاب را شکافت تکان سخت ی  نهیکه ناگهان س یرعد
 مطلق فرو رفت.  

 رسه شمع بردارم! ی_ ننه برق رفت. من دستم نم

پشت کردم و به  ینگاه مان را بهم گره زد و بعد بدون حرف اضافه ا یحاصل از رعد و برق لحظه ا نور
  لیکرد تنها به گفتن م یصرف شام دعوت م  یرا برابعد در پاسخ به آهو که من  یاتاق رفتم و مدت 

 ندارم، اکتفا کردم.  

لوس در   یدخترک  ایبودم گو ریدرگ  ضمیضد و نق یشب با حس ها یها مهی بود و تا ن یسخت شب
  یکه او را مالمت م یبرخالف دختر عاقل  دیتاب   یشهاب را برنم یمهر  یکرد و ب  ی م یر ی وجودم بهانه گ

که بداند شهاب   نیدارد همه به او توجه کنند فارغ از ا  لیاست که م یر ی گفت موجود حق یکرد و م
 کشد.   یم  یچه رنج

خاطر کالفه بلند شدم و   نیشده بودم به هم  یخواب  یشدت گرفته بود و من هم که دچار ب باران
شبانه اش سبک بود و   یها ک یرفتم چون خواب شهاب به خاطر کش وانیبه ا  نیپاورچ  ن،یپاورچ 

 شود.  داریب  ییصدا  نیامکان داشت با کوچک تر

 یاز هوا قیعم یرا بستم و دم  میلبخند زدم و چشم ها اری اخت یب  دمیدر هال را بستم و چرخ  یوقت
 گرفتم.  یز یمطبوع پائ 

ن  تند بارا ینرده ها گذاشتم و با لذت به قطره ها یو دستم را رو دیرس  یآشفته ام به آسودگ ذهن
 سر داده بودند.  ین یها آهنگ تند و دل نش کیشدم که از برخورد با موزائ   رهیخ
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باز شدن در موجب شد دست عقب   یرا جلو بردم تا باران را لمس کنم که در همان هنگام صدا دستم
 بکشم و به سرعت برگردم. 

 ؟ یخوا  ی_ همراه نم

 باال انداختم و دوباره برگشتم. تفاوت شانه  یخندانش نگاه کردم و بعد ب یدقت به چهره  با

 گرفته!  ی_ چه بارون تند

 . ستادیگرم شدند و او در کنارم ا م یشدنش را حس کردم و بعد شانه ها کینزد

 گذاشته بود قرار دادم و به طعنه لب باز کردم.   میشانه ها یکه رو یژاکت یرا رو دستم

 من اوقاتت رو تلخ نکنه؟ ی_ همراه

 نبود.   یاندوه سر شب را نداشت و از سرزنش هم خبر  شیصدا

اما هر   دمی بحث شون رو نشن  ایبلند   یوقت صدا چیکه ه ی_ بابا و مامانم عاشق هم بودن به حد
آروم   الیگفت ع  یم  عیشه، بابام سر  یزد که محصول خراب م  یاومد و مامانم غر م یوقت بارون م

 داره که االن سر گرفته! ی حکمت   هین رحمت خداست. حتما باش. بارو

 که دور نرده ها محکم شدند اما نگاه باال تر نبردم.  دمیرا د  شیچشم انگشت ها یگوشه  از

 خدا بخواد! ی گفت که هر چ  یم یمون ی _ مامان هم با پش

 شد.   یساکت م گهیهم د بعد

تا بابا و   ادی گفتم که کاش بارون بند ب یشدم و به خدا م  یاون ناراحت م  یاز نگران یتو عالم بچگ من
 ناراحت نباشن...  گهیمامانم د

شدم که نور    رهیرخ گرفته اش خ میبند دلم را پاره کرد و به سرعت برگشتم و به ن دیکه کش یآه
 آن را روشن کرده بود.   یمهتاب

 بارون اون ها رو ازم گرفت.    نی_ آخرش هم هم

 _ شهاب! 



 ان یتاس

97 
 

 زد.   ینیسرخش را به من دوخت و لبخند غمگ یو چشم ها  دیچرخ  یبه نرم  سرش

  یکردم. م  یم  یباف  الی خودم خ یکه نبودم برا  یتو رو ندارم. تو تموم مدت یطاقت ناراحت ی دون ی_ م
تفاوت   یهم نسبت به من ب  از قبل یحت  دمید یشه اما وقت یم گهیگفتم برگردم نگاهت به من جور د

 ...سویاشتباه کردم. گ دمیفهم  یتر 

ضرباهنگ تند باران را   شیآورد و صدا شی که سرش را پ دمیرا فرو دادم و با شرم نگاه دزد بغضم
 شکافت.  

 ها؟! م،یمثل قبل باش  میتون ی_ حداقل م

 . یجا اومد نیکه تازه ا  یموقع همون

  رونی گذشته رو از ذهنت ب ی. اتفاق هایدیخند یو م یکرد ینگاهم م یال یخ  یکه با ب یوقت همون
 و همون دختر باش! ز یبر

 . دمیکش میاش گرفت و دست باال بردم و ژاکت را از سر شانه ها یالیاز خوش خ دلم

رو از دست بدم پس بهتره خودت رو آماده  یخوام فرصت خوش بخت  ینم گهیتونم. د  ی_ من نم
 !یکن

نرده ها گذاشتم و  یژاکت را رو ی و نگاهش رنگ باخت و من بعد از مکث کوتاه خورد یسخت  تکان
 به او پشت کردم.  

  یب  یگشتم تا به عاقبت کار  یتر باز م نیسنگ یام آمده بودم اما اکنون با بار   یخواب یدرمان ب  یبرا
 که قصد انجامش را داشتم! شمیاند
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 ؟ یرس  یم یسر رفت. تو ک   ... آره بابا تو خونه حوصله امرهی_ اومدم جز

 شراره زل زدم.  یرخ کالفه  م یبود و دوباره به ن یز ی باران پائ یرایانداختم که پذ اطیبه ح  ینگاه

 _ باشه. فعأل.  

 پا انداختم.  یتلفن را قطع کرد، صاف نشستم و پا رو  یوقت

 !؟ ینموند  ششی_ چرا پ

تفاوت به اطراف   یب  یمقابل مان پرت کرد و نگاه یچوب  زیم یرو بأی کرد و تلفن را تقر  ینچ شراره
 انداخت.  

 یگشت. من هم اومدم. حاال به پسر عموم سپردم که حواسش باشه اگه کار   ی_ سامان داشت، برم 
 اومد بهم خبر بده.  شیپ

 گلوت گذاشته بودن؟!  ری ز یز ی_ مگه ت

 ! ؟یا یخواست که ب سامان

 بود را داخل شال راند و سر باال انداخت.   ختهی اش ر یشان یپ یکه رو ییخفته چند تار مو یحرص  با

 ام رو به امون خدا ول کنم. یشه که خونه و زندگ ی_ نه بابا. آخه نم 

 که؟ یاونه. پسر عموت نزد شی_ االن که بد تره. همش فکرت پ

 . دیکش یتکان داد و آه سرد  سر

برم. اون رحمت   می. قربون اوسا کرنمیب  یخودم م یو هزار درد، دارم با چشم ها یر یگن پ  ی_ آره. م
 که تو رخت خواب افتاده کجا؟!  یمرد  نیکجا و ا کی مکان

امان باران زل زد و من هم  یتند و ب یدر هم گره کرد و از پنجره به قطره ها زیم  یرا رو  شیها دست
  دیا هنوز چند لحظه نگذشته بود که ناگهان از جا پراو نداشتم، سکوت کردم ام ی تسل  یبرا  یچون حرف

 باال رفت.    شیو صدا

 !کهی. نزدادی یرفت. سامان داره م ادمی_ 
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 کوتاه با تعجب و اخم بلند شدم و تشر زدم.  یاز مکث  بعد

 !ستادی. قلبم وادهی _ خوب بابا. شوهر ند

 خوان رفتم.   شیتفاوت به طرف پ  یو ب دمیگفت که نشن یز یچ

 خانم خوشگله؟ ی_ چه طور 

 بود، سر بلند کرد و با لبخند نگاهم کرد.   فش یمشغول انجام تکال  تی که با جد یهست

 _ خوبم.  

 بردم.    نیکانتر خم شدم و صدا پائ  یرو یو کم  دمییاطراف را پا  یچشم ریز

 ده برا قر دادن!  یکردم مخصوص خودمون. جون م  دایآهنگ خفن پ  هی_ 

 . د یپر نیپائ یصندل  یو از رو دیدرخش  شیدر چشم ها یشاد از یبرق

 خاله؟! یگ ی_ راست م 

 تکان دادم.   دییهم فشردم و سر به تأ یرا رو میها لب

 دم.  ی _ بذار االن نشونت م 

کرد و منتظر بود تا   یپا و آن پا م نیا یتاب یدرس از سرش افتاده بود با ب  ال یفکر و خ  گریکه د او
 کنم.   دایآهنگ را پ

 ات کجا رفت؟  ی_ آبج 

 و سرش را سمت آشپزخانه چرخاند.   دیدخترک دو یبه چهره   ترس

 تو آشپزخونه هستن! لی _ با عمو سه

 کانتر گذاشتم.  یرا رو یپخش زدم و گوش  یکردم بالفاصله رو دایآهنگ را پ  یوقت

 ؟ یدوست دار  نی_ بب 
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 .  دیو باال پر دی بر ترسش چرب اقیاشت

 ! هی_ عال

 بستم شصتم را باال بردم.   یو همان طور که دور کمرم م  دمیسر کش  یرفتم و شال را از رو عقب

 !می_ پس بزن بر

کرد تا همانند من دست ها و   ی من شد و سع  یهم پا به پا یکردم، هست دنیشروع به رقص یوقت
 را حرکت بدهد.   شیپاها

 رقصه؟! ی_ مسابقه 

 را به خنده انداخت.   یدر هوا پخش شد و هست  بلندم یرا چند بار چرخاندم که موها سرم

 ! ادی  یم ری ها کم گ تیموقع نیدختر. از ا زی _ بر

 .  دیپر ی م نیباال و پائ  بأی حواسش به من نبود و تقر  گریغرق رقص شده بود، د یکه حساب  یهست

 _ حوصله ندارم! 

 .  دیبلند خند یبا صدا  یزدم که هست یآن چرخ  ری زنان دست شراره را گرفتم و از ز  نفس

 ! قیغمت رو رف نمی _ نب

 را باال بردم.  شیزد و من با خنده دست ها یا مهی لبخند نصفه و ن  شراره

 راحت... ن یبه هم نی_ بب 

فراخ در    ییشد که با چشم ها ی و حرف در دهانم ماند و نگاهم مات شخص ستادم یاز حرکت ا کهوی
 و به من زل زده بود! ستادهیدر ا یآستانه 

 ! دی_ گاوت زائ

با   یفرو رفتم و نفس زنان چشم به مرد یکی کرد و در اعماق تار ری نافذش گ یچاله ها  اهیدر س نگاهم
 آمد! یم  شیپ  یبه نرم یاهیدوختم که در دل س یخاکستر  ئتیه
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 گرفته! ی_ عجب بارون 

اطراف را از نظر   یتفاوت   یگرفتم که با ب کایسرحال و بلند سامان به خود آمدم و چشم از را یصدا با
شد._ قطع کنم اما همان  یمزاحم تصور م یعامل نکیرا_ که ا  یقیموس یگذراند و برگشتم تا صدا یم

 شد! دایهنگامه پ یلحظه سر و کله 

 هنگامه!  ی شد لی سه ی_ ستاره 

انداخت و   ی چرخاند به سامان نگاه  یم یهست یسر و وضع آشفته  یکه با تعجب چشم رو هنگامه
 آمد.   رونی با خنده از آشپزخانه ب لیسه

 با من کار داشت؟! ی_ ک

 !؟یکرد یکار م ی_ چ

به خود بدهم و مداخله   یآن دو خواهر کرد و باعث شد تکان ینگاه ها را متوجه  یهنگامه همه  تشر
 کنم. 

 باهام برقصه!_ دعواش نکن. من بهش گفتم 

و شانه   دی کوب  زی م یکه در دست داشت را رو یمن کرد و دستمال یسرزنش گر حواله  ینگاه هنگامه
 استراحت بود.  یبرد که کنار آشپزخانه و برا  یخواهرش را گرفت و او را به طرف اتاق کوچک ی

 !؟ییچرا سر پا  نی_ دادا بش

 !یصفا آورد  کا،یداداش را به

که من و  ییمبل کنار پنجره_ همان جا یو سامان رو  کایفضا شد و را فیموجب تلط لیسه  تعارف
  نیاز ا ینبودم به نوع  یراض  کایبا را  لیسه  تی می._ نشستند اما من اصأل از صم میشراره نشسته بود

 نداشتم!  یندیاو در روابط دوستانه ام باز شده بود حس خوشا یکه پا

 _ شالت رو بذار! 

 شال را از دور کمرم باز کردم.  ،یتذکر شراره به خود آمدم و ناراحت از سرزنش شدن هست با
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 ها!  دهیات خوب به سامان چسب ی_ نخود چ

اش   یذات یآزاردهنده  یتفاوت ینگاه کردم که در سکوت و با همان ب کایچشم به را یگوشه  از
 سر انداختم.   یبود و در همان حال شال را رو لی سامان و سه یصحبت ها  یشنونده 

شه و کار    یباز م ایک یهستم پا  نجایا یوقت یتصادف ا ی. نی کن یک یکم تر دست به  ی_ زن و شوهر 
 !کایرا  ایداره  نتیکاب

 جا بود!  نیدر صد فکر کن االن شهاب ا هی فقط

ما سه نفر را  انیبد م  تیموقع باور رساند که هنوز نینازک کرد و من را به ا میبرا   یپشت چشم شراره
 .  ونددیدرک نکرده است سپس برگشت تا به جمع مردها بپ 

 ! ؟ی_ خوب که چ

 در ضمن من خودم طرف دار سفت و سخته شهاب هستم! یترس ی باباته که ازش م مگه

 ! میچون نامزد کرد  یدی_ خوب به خواسته ات رس

 ناخودآگاه باال رفت!  شیو صدا دیچرخ رتی و با ح یبه تند شراره

 !؟ی_ چ

 ! ؟یشهاب نامزد کرد با

 به ما جلب شد!  هینداشت چون توجه بق یا دهیفا گریدهانش بگذارم اما د یرا جلو بردم تا رو  دستم

 نامزد کرده؟!  ی_ ک

 شراره بود!  یمهار نشدن جانی سکوت من و ه ل،ی بهت سه پاسخ

 ! سوی_ شهاب و گ

 !د یجلو کش  یخورد و خود را کم   یشدم که تکان سخت  کایرا یبود اما متوجه  لیبه سه نگاهم

 مگه؟!  می ا بهیخانم. ما غر سوی_ به، به... مبارکا باشه گ
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 رفتم.   سیسامان زدم و چشم از آن ها گرفتم و به طرف سرو اقی به اشت یاجبار  لبخند

 _ شراره باز شلوغش کرده! 

 رو شلوغ کردم؟!  ی_ چ

 کرد!  ینده رو نم   ینیری که به ما ش نیواسه ا نیا اصأل

چنگ  میو بغض ناخواسته به گلو  دمیشن  یاعتراض شان را م یآن ها دور شدم اما هم چنان صدا از
 انداخت.  

 کشاندم.   سی سالن شدم و خود را به داخل سرو یکم نور ضلع جنوب  یراه رو وارد

  یکنم اما من سرسختانه رو یه مزد که باز هم اشتبا  یم ادی در وجودم فر ییزد وصدا  یکند م قلبم
 ! ستادمیا یم ممیتصم

شدم که حسرت و اندوه از چشم  رهی خ یدختر  ی دهی تک ریآب گذاشتم و به تصو ری ش یرا رو دستم
 کرد.   یشره م شیها

و   ییتنها یزده  خی یدستش را رها کردم و او را به پرسه زدن در کوچه ها یکه در جوان  یدختر 
 محکوم کردم. یسرگردان

به تاراج رفت و    کایاش را بدهکار بودم که با قساوت را یو طراوت و ساده دل  یدختر جوان  نیبه ا من
 مانده بود! یروح باق یب  یاز او تنها جسم نکیا

و   دیگونه ام غلت یچشم رو یسرگردان بود که از گوشه   یاش تنها قطره اشک جه ی آب شد و نت بغضم
 د. چانه ام ادامه دا  ری بعد راهش را تا ز

  ی فیضع  یبا صدا رهیآب سرد به صورتم بپاشم که دستگ یآب بردم و خواستم کم ری ش ریرا ز دستم
 شد!  کایرا یچشم ها خیو در باز شد و نگاه من در دم م  دیچرخ

 او شدم! ی نهیبه س نهیو س  دمیزمان برد تا به خود آمدم و دستپاچه و متعجب چرخ یکم

 _ تو...
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خاطرات   ی سردش گره خورد و عطر آشنا یهنش باال رفت و به چشم هاپ ی نهی بهت زده ام از س نگاه
 . دیچیدر مشامم پ یرنگ باخته ا

 ! ر؟یقدر د نی. اما چرا ایخودت رو گرفت   می_ پس باالخره تصم

  ری عطوفت ز یذره ا افتنیاز  د یروحش گشت و گشت و در آخر ناام  یب یمردمک ها انیم نگاهم
 افتاد.

 دل ببنده! یبه هر رهگذر   دیبره تا بفهمه نبا یزمان م   ،یرنگ یآرزوها ی دختر ساده با کل هی_ 

تعلل دست    یاش به ظن نشست و بعد از کم دهیدرهم تن یخون سردش در پناه ابروها یها چشم
 قرار گرفت!  میموها یحلقه  یباال آورد و انگشت اشاره اش کنار صورتم و رو 

 _ عطر بارون رو داره! 

 آورد؟!  یم مینوا یقاعده اش داشت چه بر سر قلب ب  یب یها  یک یمرد با نزد نیا

چانه ام  ری آمد و ز  نیپائ یبود، چشم بستم و انگشت او به نرم دهیکش دنی که دست از تپ یقلب  با
 آن آتش گرفتم.  ی نشست و من از گرما

 _ لب هات... 

 ! رمی توانستم از عقلم کمک بگ  یگرفت تا م یفاصله م یکم  کاش

 مانده بود! میلب ها یخمار او شدم که رو یبه چشم ها  رهیباز شدند و خ  ریلرزانم با تأخ  یها پلک

 _ طعم انار داره؟! 

 خورد.   وندینم دارم پ یباال آمد و به چشم ها کایرا لرزاند و نگاه را  میلب ها بغض

 ! ؟یکن یبا احساسم باز  ی_ چه طور تونست 

 : تو رو... خدا! دم یقلبش نشست و نال یاراده رو یاز کمبود هوا به درد آمد و دستم ب ام نهیس

  میبمش در گوش ها یو صدا دیگردنم لغز  یتر رفت و رو ن یزده اش شکست و انگشتش پائ خی نگاه
 .  دیزنگ کش
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 ! یام کرد  وونهی_ خودت د

 ...یکن یام م وونهید خودت

  میرا برا دنیگشت نفس کش  یم میچشم ها و لب ها  انینگاهش که م یاش و حالت آواره  زمزمه
 ممکن کرده بود! ریغ

 ...ی گل رهنی ... پیی... مو حنای... دختر... دختر لپ قرمز ی_ دختر... ه

جان   شیتک، تک واژه ها انیکه به تن داشت چنگ زدم و م یخاکستر  راهنیپ  یاش را از رو نهیس
 دادم.

 ...الی و خ  ای... دختر رویی... چشم آهوی. دختر... دختر لب انار ..ی_ ه

شدم که با دست   یم دهیکش  نیشل شدند و داشتم به طرف زم میزدم و زانوها ییصدا یب هق
 پشت سرم چسباند.   واریرا گرفت و من را به د  میبازو گرشید

 _ تو رو خدا... ولم کن! 

 به چانه ام وارد کرد.    یمینشاند و فشار مال شیلب ها یوار رو وانهید یلبخند عجزم،

 !؟ی دیشده که ترس  ی_ چ

اما او با   زمیبگر شیبر تنم نشاند و تقال کردم که از دست ها  یآن یلرز  شیچشم ها  بیعج حالت
که با   ی از کس دی. بایاز من بترس دی. بایبترس ی: حق دار دیدست من را مهار کرد و غر کیهمان 

 دختر!  یسبتر ،یکرد یاحساسش باز 

من را چرخاند و مقابل   یآن یحرف زدن و نگاه تازه اش، وحشت به دلم نشاند و او با خشونت  لحن
 کشاند و چانه ام را محکم گرفت!  نهیآئ

 هست خوب نگاه کن! نهی که تو آئ یر ی_ حاال خوب نگاه کن. به تصو

گشت و او همان  میکه داشت یتی وضع یتارم رو یبود و چشم ها  دهیفا یتقال کردم اما ب ییرها یبرا
 بکنم.  یحرکت  نیگذاشت کوچک تر یچانه ام را، نم  یگر یرا داشت و با د میدست بازو کی طور که با 
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 دوست داشته شدن رو نداره! اقتی که ل نمیب  یکار رو م انتیدختر خ  هیفقط  ری تصو نی_ من تو ا

 زد.  شخندیمانع شد و ن حرص و بغض خواستم سر عقب بکشم که او محکم تر من را گرفت و با

 !؟ی نامزد کن  یخوا ی_ م

سر شدند و در امتداد  میزد، عمق وجودم را تکان داد و دست ها یکه در نگاهش موج م یتمسخر 
 او نگاه کردم! زی جنون آم یوار و دردمند به خون سرد  میبدنم افتادند و تسل

 ! ؟یو بر  یراحت بذار  یخوا  یحاال م یکه بهم داد دی_ بعد از اون همه وعده و وع

 ! ؟یخودت عازم بهشت ،یکه من رو تو جهنم پرت کرد نیاز ا بعد

اش زل زدم که  یو وحش اهیس یها لهیبه ت  نهیو از آئ ختمیالتماس و خواهشم را در نگاهم ر تمام
 !دیجوش  یگر در آن ها م رانی و یان یعص

 !؟یخوا  یم یحاال از جونم چ ی_ تو ولم کرد

تونم باز هم بهت    ی. منمیات رو بب یخوام خوشبخت  یکنار گوشم پچ زد: مآورد و  ش یرا پ  سرش
 اعتماد کنم؟!

حال   نیداشت اما او اجازه نداد ا  یکهنه شدم که تازگ  یهم افتادند و غرق در حس  یرو میها چشم
 . دیحرکت من را رها کرد و عقب کش  کیدوام داشته باشد و در  

 ات لذت ببر تا بعد!  ی_ فعأل از نامزد

از مقابل نگاهم   یچه زمان دمیبودم که گفت و نفهم ییها انیاز حد و هذ شیب  یک ینزد ریقدر درگ آن
 ولو شدم. س یسرد و نمور سرو یها کی سرام یگذشت و من همان جا رو

 خودش بود!  ییمقصر آن جدا یکردم وقت یرا درک نم نهیخصومت و ک  نیا لیدل

از   یل ینگذشت که س یز یو چ  دیاشک چک یره قط  نی اول میانگشت ها ریبه خطوط منظم ز   رهیخ
 و غصه صورتم را شست. یناراحت 

 فهماندم که با شهاب خوش حال هستم؟!  یبه او م دیبا
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 .  دیچی شراره در فضا پ یبهت زده  ی نگذشت که در با شتاب باز شد و صدا یز یچ

 !سو؟ی_ گ

 . ستمیبرد و کمک کرد تا با میبازو ری شد و دست ز کینزد میایاز آن که به خود ب شیپ

 شد؟!  ی_ چ

 گنگ و سرگردان دادم. یسوالش را با نگاه پاسخ

 !؟ی_ خوب 

آب به   یآب را باز کرد و مشت  ریکه شراره دستپاچه ش  دمیو از درد آن چهره در هم کش  دیکش ری ت سرم
 . دیصورتم پاش

 ! ؟یزن  ی_ چرا حرف نم

 شده؟! یچ

 شراره را بدهم.  یدر پ  یپ یحالم را جا آورد اما نه در آن حد که بتوانم پاسخ سوال ها یکم آب

 بهت گفت؟!  یز یچ کای_ را

 سوزانم را به او دوختم. یو چشم ها دمیکش سمی صورت خ  یرو دست

 _ کجاست؟! 

 آمد.  یم رونیاز قعر چاه ب ایگرفته بود که گو یبه حد میصدا

 _ رفت! 

 کرد. تیهدا س یرا گرفت و من را به خارج از سرو میبرگشتم که شراره دوباره بازو یسست با

 _ دعواتون شد؟!

  هیراه رو تعب  یرها کردم که ورود ی مکتین  یخاطر خودم را رو  نینداشتند به هم  ستادنیا یارای میپاها
 م نشست. کنار دیبار یاز آن ها م ینگران که کنجکاو یشده بود و شراره هم با همان چشم ها
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 !ستی برام مهم نباشه راحته اما ن  یتونم... فکر کردم وقت   یتونم تحمل کنم... فکر کردم م ی_ نم

 زبان چرخاند. شانهیگرمش گرفت و مصلحت اند یدست ها انیزده ام را م خیدست  شراره

م  تون ینشو. دروغ نم کیخوام سرزنشت کنم اما بهت گفتم که به اون آدم نزد  ینم  زمیعز سو،ی_ گ
رو ول  یآدم آس نیکه هم چ یهست یقرار گرفتم. گفتم عجب خر  رشیبگم من هم اول تحت تاث

  زشده تو هر روز حالت بدتر از رو دایکه سر و کله اش پ  یگم که اشتباهه... از روز  یاما االن م یکرد
 قبله!

سخن   یگرفتم که از حماقتم نزد کس میبار تصم نینخست یشدم و برا رهی متأسفش خ یچشم ها به
 .میبگو

 !میزود با هم ازدواج کن  یلی. قرار بود خ می_ من و شهاب محرم بود

 با بهت از هم فاصله گرفتند. شی در دم درشت شدند و لب ها شیها چشم

اون  یام داشتم رو تو نگاه و کارها  یکمبود تو زندگ  ی _ دوستش داشتم... دوستم داشت... هر چ
من اونه. جوون بودم   یمن، نجات دهنده  دیکردم مرد سوار بر اسب سف یگشتم... فکر م  یدنبالش م

فرار   یشکل که با خانواده ام داشتم و اون  ییشراره... احساساتم هنوز خام بود. با توجه به اختالف ها
 زود بهش وابسته بشم! یل یبود که خ  یع یکردنم از خونه، طب

 سکوت کرد تا ادامه بدهم.  دستم را فشرد و یبا سردرگم  شراره

آشنا   کای. اون جا بود که با رامیرفت  یکه شمال عروس نی رفت تا ا  یم شیداشت خوب پ ی_ همه چ
طور  هی سامان بود. همون جا حس کردم قلبم  شیحواست پ یچون همه   ستین ادتیشدم. تو 

  یقهرمان م  هی. من، شهاب رو فقط به چشم دیشهاب نکوب یوقت برا چیکه ه یجور  هیزنه.  یم گهید
 شد!  امی دن هوی  کای که توش افتاده بودم نجات بده اما را یکه قرار بود من رو از منجالب  ی. کسدمید

 افتاده؟!  ی_ چه اتفاق

 به من زل زده بود.  یکه دست به کمر و شاک دمیسامان به رو به رو نگاه کردم و او را د یصدا با

 گذاشت، رفت؟! یطور  نیکه ا یگفت کای به را ی_ چ
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 بگو! یز ی چ هینداد. تو   حیهم اصرار کردم توض یدم در باهاش رفتم. هر چ تا

 و به سرعت بلند شد و صدا باال برد.  اورد یشماتت و لحن تند سامان را تاب ن شراره

 چه طرز حرف زدنه سامان؟! نی_ ا

 داره؟! یبنده خدا چه ربط  نیرم کرد به ا هوی دوست شلغمت  اون

 . امدیزنش کرد و کوتاه ن یحواله  ی ز ینگاه تند و ت  سامان

  یثواب، کباب م یرو بند کنم اما انگار دارم جا  سویبکنم و دست گ یلطف  هی_ من خاک بر سر اومدم 
 شم!

 _ چه خبره؟!

آمده  شی موضوع پ  یو من فکر کردم که برا وستندیو هنگامه با تعجب به جمع متشنج ما پ لیسه
 بلند شدم.  نیبدهم به خاطر هم  یحی توض دیبا

 خوام. انگار همه تون رو ناراحت کردم! ی_ معذرت م 

را تنگ کرد و سامان از جانب همه دوباره به   شیبا غصه به من نگاه کرد و هنگامه چشم ها شراره
 آمد.  حرف

اما فکر کنم بعد از  میکه دهن مون رو بست نهیبه خاطر هم یکه تو ناراحت باش  میستین  ی_ ما راض
 ! ه؟یچ کای تو با را یرابطه  میامروز حق مون هست که بدون  یماجرا

 واریشانه ام را به کنج د  نیبرود به خاطر هم جیکه بر من عارض شده بود باعث شد سرم گ یضعف
 دادم و لب باز کردم. هیتک

 رو قبول کنم!  کایکار را یکه اصرار داشت یتو بود  ادیب  ادتی_ اگه 

 _ آره من بودم. گردنم بشکنه. خودم بودم. گناه کردم؟!

 سامان گذاشت تا او را دعوت به آرامش کند.  یشانه   یدستش را رو لیسه

 _ داداش، خودت رو ناراحت نکن! 
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 شده؟! یاصرارت چ ی جهیکه نت یدیدسامان اما  ی_ گناه رو تو نکرد

 جلو آمد و لب باز کرد. یلحظه ساکت بود قدم نیکه تا ا هنگامه

 شد؟!  ی_ چ

 زد قلبم را سوزاند. یموج م شیکه در چشم ها ی شک

 ... میدوست بود کای _ من و را

 لحظه همه شان خشک شدند! کیآن ها بود که در  یبرا  یمی حامل شوک عظ ایام گو جمله

 ... میبا هم دوست شد یکه با شراره آشنا شد یشمال، همون شب   ی_ تو عروس

  یانداختند و من زبان رو گرید کی به  یاستفهام یخبر بودند نگاه  یکه از موضوع ب لیو سه هنگامه
 .دمیخشکم کش یلب ها

 ! میدیرو د گهیال هم د. اون شب افتتاح کافه بعد از چند سدیطول نکش ادیمون ز ی_ دوست

 چیه دمید  یو وقت  نمیرا بب  میحرف ها  ریتک، تک شان نگاه کردم که تأث یکردم و به چشم ها سکوت

هنگامه  یو به طرف سالن رفتم که صدا دمیکش یاز آن ها قصد شکستن سکوت را ندارند آه کدام
 بلند شد. 

 بهم زد؟! ی_ ک

 چشم نگاهش کردم.  یگردن چرخاندم و از گوشه  یزدم و سرم را رو  یپوزخند

 _ مهمه؟!

 . دندیبا تحکم و بدون مکث جنب شیها لب

 !یل ی_ خ

که نگاه شان کنم در سکوت آن جا   نیانداختم و بدون ا  نییتعلل سر پا یو بعد از قدر  دیکش ری ت قلبم
 را ترک کردم. 
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  یشد و با شتاب برگشتم که با چهره  دهیاز عقب کش میرا باز کنم، بازو نی که در ماش نیاز ا قبل
 سامان مواجه شدم! یبرافروخته 

 که اون تو سرهم کردن رو باور کردم! یدرصد فکر نکن قصه ا هی ی_ حت

 ! ؟یکارش دار  ی_ ولش کن سامان، چ 

 شیدندان ها انی را به من دوخت و از م  مشیکند نگاه مستق یکه به شراره توجه ا نیبدون ا سامان
 فهمم! یامروز م نیکه هست هم یهر چ  کای تو و را ی: رابطه دیغر

 و صدا باال بردم.  دمیخود را عقب کش  یو عصب کالفه

 !؟ی_ ول کن سامان، چه رابطه ا

 کردم!  فیبود که تعر یهمون یهمه چ 

 زد و دست به کمر شد.  یصدا دار   پوزخند

 همون بود، آره؟! ی_ که همه چ

 ! ؟یکن یکار م یچ  ی: دار دیو رو به سامان توپ ستادیکنارم ا تیبا عصبان  شراره

 !؟یاز دست داد عقلتو

خودش   نیمن را دوباره محکم گرفت و به طرف ماش یکه جمله اش تمام شود، سامان بازو نیاز ا قبل
 کشاند!

 عقله؟! یب  یک  میفهم ی_ االن م

را باز کرد و با زور من    نشی او در ماش یتوجه به اخطارها  یاما سامان ب  دیمعترضانه دنبال ما دو شراره
: برو تو  دی غر د،یکش  یم ادینشاند و در را قفل کرد و رو به شراره که با بهت بر سر او فر  یصندل  یرا رو

 ! امی تا من ب

چه  یزدم: دار   ادیتر را به او نداد و سوار شد و من نفس زنان و با خشم فر شیفرصت اعتراض ب  گرید
 ! ؟یکن ی م یغلط
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 را روشن کرد و از مقابل نگاه مبهوت شراره گذشت!  لی زد و اتومب یشخندین

 کن! فی_ خوب تعر

 ! ؟یبشنو یخوا یم  ی: دست از سرم بردار سامان، چدم یبه بغض غر ختهی آم یحرص  با

 خوام بشنوم!  یرو م  یکرد ی: هر غلطد یکش ادیان که مالحضه را کنار گذاشت و فربود چن  یهم عصب او

 ره! یکالمون بد تو هم م  یچرت بهم بباف  یجون شراره که از جون برام با ارزش تره اگه بخوا به

 زدم.  شخندیرخ برافروخته اش ن میبه ن خبره

 که! ی_ دوسش دار 

 به من انداخت! یچرخاند و نگاه گنگ سر

 شته باشم؟! _ ندا

 دادم و نگاه به رو به رو دوختم. هیتک نهیبه س دست

 طرفم؟!  یبا ک  نمی خوام بب یکن. م  فی_ تعر

 تر بشناسم! شیآدمو ب نیا دیکنه. با یداره براش کار م داداشم

 . دمیکه ناگهان در وجودم پا گرفت صاف نشستم و دوباره به طرف او چرخ  یآشوب با

 ! یباهاش کار کن دی با یط ی_ تحت هر شرا

 ی شهیکه به جلو پرت شدم و سرم با شتاب به ش دیترمز کوب یبه بهت نشست و ناگهان رو نگاهش
 !؟یکن  یکار م  یباال رفت: چ  ادمیفر یجلو اصابت کرد و صدا 

 شد. و کالفه خم  نگران

 شد؟!  ی_ چ

 ! ؟یخوب
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 . دمیدرد چشم بستم و چهره در هم کش با

 شما نداره!  ی به مسائل کار   یربط کای من با را ی_ تو کار من دخالت نکن. رابطه 

 . دمیام را مال یشانیداد و صاف نشست و من پ  رونی ب نهیرا با حرص از س  نفسش

 شه!  یجا تموم نم نیا هیقض نی_ ا

بار من نکند و من از فرصت به دست  یز یکند تا چ  یدارد خود را کنترل م  یبود که به سخت  معلوم
 آن را بهانه کردم تا ساکتش کنم! یشانیچسباندم و درد پ یآمده استفاده کردم و سر به صندل

 

 

 

 

 

رو   یچ ی ه ی. چند وقته حوصله امی  یدو روز هم به زور م نیکشم. هم ینم  گهی_ گلرخ به خدا د
 رم.  ندا

 _ چرا قربون شکلت بشم؟! 

 افتاده؟! ی. اتفاقیفازا نبود  نیکه تو ا تو

 و شال را باز کردم.   دمیمقابلش کوب زیم یکردم و ساک را رو ینچ

 کنه. یبار عود م هی_ انگار دپرس شدم. هر چند وقت 

 را به طرفم گرفت.    یکوچک آب معدن ی لبخند زد و بطر  گلرخ

 تونم اعتماد کنم؟! ی م ی_ آخه جز تو به ک 

 شه! یتو نم  یک چی نفر اومدن اما ه چند
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 دادم.  هیتک زی م یبه او انداختم و کمرم را به لبه  یکردم، نگاه چپ یرا باز م  یطور که سر بطر  همان

 ! یحاج ستی_ آره جون خودت... فصل هندونه ن

 د. از عطشم کم کن یتا قدر  دمیآب نوش یکرد و من جرعه ا  ین ینمک یخنده  گلرخ

 کنم آخه؟!  دایخوب مثل تو پ  یمرب هیتونم   ی_ خوب بهت عادت کردم. دختر کجا م

 .  چاندمیگذاشتم و لب پ زیم یرا رو یبطر 

 .  یکن داینفر رو پ  هی_ فعأل که هستم تا 

 خم شد تا بهتر به من تسلط داشته باشد.   زی م یرو یبلند و کم  یصندل  یکالفه از رو گلرخ

 که!  یزن یحرف خودت رو م  ی_ باز دار 

 . دمیبود، صاف شدم و چهره در هم کش  زیم یطور که کف دستم رو همان

 !؟یکرد یبود، معرف  ینچسب ک  رهی_ اون مد

 لب جنباند.    یجمع کرد و بعد از مکث کوتاه یتفکر کم  یرا به نشانه  شی ابروها

 !؟ی_ احمد

بدم. انگار قراره   نیجا براش تمر هیخواد  یشه، چهل نفر آدم رو م   ی_ سر و ته سالن دوازده متر نم
 کنم!  یباز  نویباهاشون دوم 

 تاسف تکان داد.   یو سرش را به نشانه  دیخند گلرخ

 موندگار... ششیپ کس چ یطرز برخورد، ه نی_ متاسفانه به خاطر هم

 !ستی ن ی_ ا... فکر کردم کس 

 افتاد!  یخوردم و برگشتم که نگاهم به جوان بلند قد یتکان 

 گلرخ؟! ینکرد لی_ تعط 
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 .دمی کش میموها یرا برگردانده بود، شال را رو شیادب رو یکه مرد جوان به نشانه  یفرصت در

 دوستمه. سویشده. گ  لیوقته تعط یل یارسالن. خ ای_ ب

 ام را به گلرخ دوختم که بالفاصله دهان باز کرد.  یسؤال نگاه

 _ داداشمه! 

 _ سالم. 

  یاهیبا گلرخ داشت مخصوصا در س  یانکار نشدن یبه مرد انداختم که شباهت  یتر  قیبار نگاه دق نیا
 !شی ابروها یچشم و کلفت

 برداشت.   زیم یشورا از ک   نشیماش  چیگلرخ خم شد و سوئ ،یاز سالم و احوال پرس بعد

 طرفا؟! نی_ چه خبر، ا

 . میبا هم بر امی بودم گفتم ب کیکنه. نزد سشیسرو ریرو دادم دست ام  نمی_ ماش

 را دور زد و من هم ساکم را گرفتم.   زیم گلرخ

 ؟ ی_ عازم 

 در پاسخ به او تنها سرش را تکان داد و من به طرف گلرخ برگشتم.   ارسالن

 ؟ یندار  یبا من کار   زمی_ خوب عز

 کتفم گذاشت.   یگونه ام کاشت و دستش را رو یرو یبوسه ا گلرخ

 _ نه قربونت. مواظب خودت باش.  

 یرفتم اما هم چنان صدا رونی کردم و جلوتر از آن ها از باشگاه ب یکوتاه  یهر دو نفر خداحافظ  با
 آمدند.   یاز من م یکم یکه به فاصله  دمیشن یآن ها را م  یگفت و گو

 ! امی یکار دارم. خونه نم  شگاهی_ من آرا

 کار کنم؟!   یبابا پس من چ  ی_ ا
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 هم که ندارم!  نیماش

 جا دربست...  نی_ هم

 برگشتم و به آن ها نگاه کردم.    اری اخت یب

 !دی_ ببخش

 اشاره کردم.   نمیبه ماش دیها که هم چنان سرگرم حرف زدن بودند، نگاهم کردند و من با ترد آن

 رسونم تون!  یم نی_ اگه بخوا

 تعارف جلو آمد.  یارسالن برق زدند و ب  یها چشم

 _ دست تون درد نکنه. 

 . ردیخنده اش را بگ یجلو شی داشت با فشار دادن لب ها یبه گلرخ نگاه کردم که سع یجی گ با

 کم پررو هست. تو ببخش! هی_ 

 آمد.   نیبا خنده به طرف ماش  ارسالن

 داداشت رو داشته باش!  یبزرگه هوا ی_ آبج 

 ساک در آوردم.   بی را از ج  چییبه گلرخ زدم و سو یکوچک  لبخند

 ! ه؟یچه حرف نیکنم. ا ی_ خواهش م

و من با زدن راهنما از پارک خارج   میعقب گذاشتم، هر دو نشست یکه ساک را در صندل  نیاز ا بعد
 شدم.  

 !دمیا رو ندآشنا هستم اما تا به حال شم یگل یبا دوست ها شی _ کم و ب

 کردم.   می تنظ یجلو را کم ی نهیزدم و آئ  یکوچک  لبخند

 بنده بود! ی_ کم سعادت
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 بود!  کای را ریبه جلو انداخت و دوباره به حرف آمد اما تمام حواس من درگ ینگاه ارسالن

 ...ای نی. از دوستان دانشگاه هستنی_ نفرمائ 

بودم،   دهیچون آن طور که فهم فتدی به زحمت ن نیاز ا شی گرفتن پاسخ ب  یتا برا دمیحرفش پر انیم
 بود.   یارسالن، جوان خوش صحبت

 هستم. ی_ مرب 

دانست   یو دوباره دهان باز کرد اما کاش م  دیزانو کوب یکرد و دستش را رو  یکوتاه  یخنده  ارسالن
ا از  ر  کایکه چگونه را دمیشیاند یم یبه چاره ا دیبا یوقت ستمین شی برا  یکه من اصأل مصاحب خوب

 گرفته بود!  رانهیمنصرف کنم که غافلگ ی میتصم

 هم خوب... یل ی_ خ

که ادعا  دی از حس رحمت در گوشم زنگ کش یچون لحن سرد و خال  دمیرا نشن شی حرف ها ی هیبق
 عذر من را از باشگاه خواسته است! کای کرده بود را

 خانم! سوی_ گ

  یتکان سخت نی ترمز فشردم که ماش یو ناخواسته پا رو  دیافکارم را بر یبلند ارسالن رشته  یصدا
 و من وحشت زده به چراغ قرمز زل زدم!  ستادیخورد و از حرکت ا

 _ حال تون خوبه؟!

 ها گرفتم و چشم به ارسالن دوختم.  لی اتومب فیپر تپش نگاه از رد  یدرشت و قلب ییچشم ها با

 ! ن؟یخانم خوب  سوی_ گ

 او تنها توانستم سر بجنبانم.  یو در پاسخ به نگران دهانم را به زحمت فرو دادم آب

 نم؟ یمن پشت فرمون بش نیخوا ی_ م

  هیدلهره آور سر باال انداختم که بعد از چند ثان یلرزانم را دور فرمان مشت کردم و در سکوت  یها دست
 برگشت و کمربندش را باز کرد.    یرگیخ
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 . میجامون رو عوض کن ن،یش  ادهی_ پ

 خوا...  یمعذرت م... ستی_ الزم ن

 قصد تعارف تکه پاره کردن ندارد.  چیداد ه ینگاهم کرد که نشان م یبار با تحکم  نیچرخاند و ا سر

 !اوردمی_ من جونم رو از سر راه ن

که هنوز در تنم  یرغم لرزش  یخاطر اخم کردم و عل نیبه هم  امدیبه مذاقم خوش ن چیاش ه یگستاخ
 زبان چرخاندم.  یبود به تند

 !نی رو خودتون بر  ریمس ی هیبق  نیتون  ی_ م

 نگاه کرد سپس در را باز کرد و در همان حال دستور داد.  میبه چشم ها یکم

 طرف، جون تو االن مهم تره! نیا نی_ بش

  یرد با اکراه خود را رودر طرف راننده را باز ک یاش باز ماند و وقت ییهویشدن   یاز خودمان دهانم
  لیاتومب ر ی و او هم به سرعت سوار شد و با توجه به سبز شدن چراغ و بوق سا  دمیشاگرد کش  یصندل

 ها، حرکت کرد.  

که چه قدر منضبط   یدون ی داشته باشه. احتماأل م ییسر به هوا یدوستا نیبود هم چ  دی_ از گلرخ بع
 !قهیو دق

آشکار مرد   نیتوجه به توه  یدادم و ب  هیدناکم را به دستم تکپنجره گذاشتم و سر در یرا رو  آرنجم
 به سراغم آمده بود.   یب ی ام چشم بستم چون حالت تهوع عج یکنار 

ات شده و حواست رو پرت کرده چون ورزش کار ها در   ی باعث ناراحت  یز یکنم چ ی_ البته من حس م 
 ها قانون مند هستن! نهیزم یهمه 

 خارج شد.   مینامفهوم از گلو ییدهانم را فرو دادم و صدا آب

. انگار خواست خدا بود امروز بر حسب تصادف  ی_ اگه من نبودم مطمئن باش که تصادف کرده بود
 من هم سفرت شدم! 



 ان یتاس

119 
 

  دمیتر کش  نیام قصد کوتاه آمدن ندارد چشم باز کردم و پنجره را پائ یبودم، بغل دست دهیکه فهم من
 حالم را بهتر کند.    ید کمآزا یتا هوا

 کنم. برام درس عبرت شد!  یرو دعوت نم یبعد ندونسته کس ی_ دفعه 

 باز نگاهش کردم.   یخنده زد و من با دهان ری ام ناگهان ز یکنار  مرد

رو    ییزایچ  هی شیدکتر من رو برده. خودم هم کم و ب یگه کل یفعال بودم. مامانم م شی _ بچه بودم ب
 که بزرگ شدم کم، کم خوب شدم.   نیکدوم چاره نشد تا ا چیاما ه ادی یم ادمی

 داشته باشم.   یتر   شیافکارم تمرکز ب  یخنک از تالطم درونم کاست و باعث شد رو باد

 به موضوع بحث ما داشت؟   ی_ ربط

  یژگی و ریمرد در سا نیا ،یکه برخالف شباهت ظاهر  دمی رس  جهینت نیو من به ا دیبار بلند تر خند نیا
 به خواهر متشخص خود ندارد!  یشباهت  چیه یتیشخص یها

دم نذارم   یقول م دمتیاگه د یار یو چه اخت یبه بعد چه تصادف نیربط داره چون از ا قأی_ دق
 ! یکن یرانندگ 

 شدم.    رهیشب خ یابتدا کیپر تراف  ابانیزدم و دوباره به خ  یپوزخند

 کنم! ینم  ی_ من هم اعتراض

 _ صد در صد!

 کدوم طرف؟  از

 !؟یچ_ 

 !گهی_ خونه ات د

  یذهن ی حواله اش کردم تا به او بفهمانم که اکنون دچار عدم رشد سلول ها ه یعاقل اندر سف ینگاه
 به پزشک بکند! یدوباره ا یمراجعه  دیشده است و با

 شما رو برسونم!  دی_ انگار من با
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 باال برد.   یسر داد و سرعتش را کم  یبلند ی خنده

 عقب افتاده هم منتظرن تا فردا گردش ببرم شون! لی ا هی_ قربون دستت. من هنوز جوون هستم. 

 زودهنگامش زبان به اعتراض باز کردم.    تی میاز صم  یناراض

 !ن؟ ی ریگ یقدر زود با همه گرم م  نیا شهی_ هم

 بغل انداخت.   ی نهیبه آئ ی شد و نگاه لینرم تبد یاش به لبخند خنده

 دهیحوصله. چه فا  یب ایافسرده ان  ای. آدم ها هم که همه شون هینگ و دعوا و ناخوشپر از ج ای_ دن
 داره من هم به اونا اضافه بشم؟! 

 لب جنباندم.   متفکرانه

 بود! ی_ استدالل جالب 

 _ خوب کدوم طرف؟ 

 ارسالن گذشت.  یها یراه در سکوت من و پر حرف  ی هیرا به او دادم و بق آدرس

کردم اما واقعا جذب   ینم یو خطرات آن گفت و من گرچه اظهار نظر  دیاز شغلش و فوا ریطول مس در
 کارش شدم.  

 !یگرد عتیطب

 باز کردم.   یکه افتاده بود، لب به عذر خواه  یخجول از اتفاق  یو من کم می دیبه خانه رس باالخره

 _ قرار بود برسونمت اما...

 . ایبار همراه مون ب هی ی_ حاال اگه وقت کرد

 آمد.   نیشدم و او هم متعاقب من پائ  ادهی زدم و بعد از تشکر پ یقدر شناسانه ا لبخند

 ! ؟یر  یم ی_ چه طور 

 اشاره کرد.  م،یکه آمده بود یر یخنده به مس با



 ان یتاس

121 
 

 شه.  یم دایپ  نی_ ماش

 متعجبش متوقفم کرد.   یبرگشتم که صدا یرا داد و من بعد از خداحافظ چیسوئ

 ! ن؟ی_ هم

 ام را به او دوختم.  یماند و نگاه سؤال رهیدستگ یرو دستم

 _ بله؟

 م؟ یکن دا یهم رو پ یخواستم بگم بعدأ چه طور  ی_ م

 و کامأل به طرف او برگشتم.  دندیباال پر میابروها

 ! ؟یچ یعنی_ 

 فرو برد.   نشیشلوار ج  بیبه جلو برداشت و دست در ج یقدم

کارتم رو داشته  نانی ره. محض اطم یم  ادشی دونم ی_ گلرخ هست اما اون قدر سرش شلوغه که م
 باش. 

 . دمیکش رونیب  شیانگشت ها انی که طرفم گرفته بود، نگاه کردم و با مکث آن را از م  یتیزی کارت و به

 خبر بده.   ،ی _ هر وقت آماده بود

 _ حتمأ. ممنون.  

 سته بود. نش میکنج لب ها  اریاخت  یب  یکه لبخند یوارد خانه شدم در حال  یاز خداحافظ بعد

که مشکالت را به طور موقت از ذهنم   یبا او لذت بخش بود به طور  یبود اما هم صحبت   یپر حرف پسر
 زدود. 

 . ستادمی آشنا نظرم را جلب کرد و از حرکت ا ییپله ها، صدا یقدم کی در

 .  میریبگ  یمرخص می تونست یاما هر دو مون با هم نم ادیهم دوست داشت، ب  دی_ جاو

 دلم تنگشه!  ،یاردی_ وچه ره ن
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حسم رها شد و همان جا کنار پله    یب  یانگشت ها انیتهوع دوباره به سراغم آمد و ساک از م  حالت
 ها آوار شدم!

 بهت سالم رسوند.    یلی . خزی عز ادی  ی_ نم

 ام!  یکه خوب باشه من راض نیهده. هم ی_ خدا سالمت

 کرد.   یرو شیده ام تا حلقم پ مع اتیسوختند و محتو  میو چشم ها  دیکش ری ت سرم

 ز؟ یعز ی_ خودت خوب 

 کنه!  یپات درد م یگفت یم

تفاوت باشم که چون چکش در   یآن زن ب  یپله گذاشتم و تالش کردم تا نسبت به صدا یرا رو دستم
 نواخت و جانم را به درد آورده بود.  یسرم م

 !سو؟ی_ گ

 بلند سمت من آمد و مقابلم زانو زد.   ییرا بست و با قدم ها  اطیهراسان در ح  شهاب

 چت شده؟! زمی _ عز

 : شهاب... دم یدل واپسش دوختم و نال یتار و سوزانم را به چشم ها نگاه

 عق زدم!  ناگهان

 خم کردم و پشت سر هم عق زدم و فقط زرداب باال آوردم.   سر

 شهاب را ترس لرزاند.   یداشت را باال آوردم و صدا انیکه چون سم در خونم جر یزدم و تمام درد عق

 !زم؟ی شد عز  ی_ جانم... چ

 و نگاه تب دارم را به او دوختم و نفس زنان زبان چرخاندم.  دمیپله کش یرا رو  میها ناخن

 ... من و ببر شهاب!_ من و

 صورتم خم شد.   یرو  یرا گرفت و با نگران میها شانه
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 ! ده؟ی قدر رنگت پر نیدلم آروم باش. چرا ا زی _ عز

 !؟یبود کجا

 توجه به وضع رقت بارم هق زدم.  یو ب ختمیخواهش و التماسم را در نگاهم ر  تمام

 ! یبغض و ته بدون

 شه؟! ی_ چرا... تموم نم

 زدم. ی گر یگشت و من هق د میچشم ها انیاش م دهیترس  یها مردمک

 جان... شهاب پسرم!  سوی_ گ

 یشهاب شد که جا خورده و سردرگم به باال یبه من داد و نگاهم مات چشم ها  ی تکان سخت شیصدا
 سرم دوخته شد.  

 ! ن؟یاومد ی_ ک

 _ عمه جان! 

 _ جان عمه... قربونت بشم.

وارد کرد و با   میبه شانه ها یم ی کوتاه فشار مال یشد و بعد از مکث دهیشهاب به طرف من کش نگاه
 میلب ها یمانتو رو نیو من با آست ستمی لرزانم با یپاها  یبخش کمک کرد تا رو نانیاطم ینگاه
 .  دمیکش

 ! ی_ سالم عمه، خوش اومد

 شده؟! ی... چسویگ یپسرم... وا ی_ خوش باش

 !ده؟یچرا رنگت پر دخترم

 حلقه کرد.  میپناه خود را به شهاب چسباندم و او دست دور شانه ها یب  یطفل همانند

 .  نی_ فشارش افتاده. نگران نباش 
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 قطع شد. یلحظه ا یبر تنم نشست و نفسم برا یآن  یقرار گرفت لرز  میبازو یآن زن که رو دست

 شده؟!  ی_ مادر چ

  یو نگاهم با سرگردان  دندیچی پ یکردم روح از بدنم جدا شده و صداها در مغزم در هم م یم حس
 هوش شدم!  یآن در آغوش شهاب ب کی و در  دیدو یم  النهیشهاب و گ انیم

را فراموش کنم. پس   کایهم که شده ظلم را یمدت کوتاه یداشتم تا برا اجی احت یهوش  یب نیا به
خبر، منت وار   نیا دنیبود که از زمان شن   یتاوان قلب یهوش یب  نیببرم. ابار دوم را از خاطر  یزدنم برا

 کرد.   یام نم  یار یو  دیکوب یام م نهیدر س

سرم در حرکت   یکه باال ییها هیو سا دمیشن  ینامفهوم و آشنا م  ییسوختم و صداها یدر تب م  انگار
لرزاند   یام من را م یشان یپ  یرو یس یحس خ  یاز زمان و مکان نداشتم فقط گاه یدرک چیبودند اما ه

 . دمیپر یم قیعم  یسوخت و من از خواب یپوست دستم م ای

موجب باز شدن  یناگهان یآب بود و سرفه ا یقطره ا یخشک شده که در پ ییچون صحرا میگلو
 شد.  میچشم ها

 . زمی... آروم باش عزسی_ ه

 لب زدم: آب!  یتخت نشسته بود و به سخت یشهاب نگاه کردم که کنارم رو به

 یسرم را گرفت و کمک کرد تا جرعه ا ری و ز  ختیآب ر یوان یکنسول ل یخم شد و از پارچ رو  شهاب
 بنوشم.  

 ؟ یخور   ی_ بازم م

 سرم را مرتب کرد.   ریبالش ز متیباال انداختم و او با مال سر

 ؟ی_ بهتر 

 شد.  دهیبه طرف پنجره کش شانشیپر یسرخ و موها یاز چشم ها نگاهم

 _ ساعت چنده؟
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زانو گذاشت و در همان حالت    یرا رو  شیاز دست ها یک یو آرنج  دیکش  شیموها انیم یدست
 نگاهم کرد.   دهیخم

 _ چهار صبحه! 

 انداخته بود.  نیآن را چ یگوشه ها قیعم یدوختم که درد شیتب دارم را به چشم ها نگاه

 !؟یدیاب _ چرا نخو

 تلخ باز شد.  یبه لبخند  لبش

 _ به نظرت چرا؟!

قصد بروز دادن ندارد  دمید یبفهمم اما وقت یز یچ شی از چشم ها دینگاهش کردم شا رهی خ  ره،یخ
 و به حرف آمدم. دمیخشکم کش یلب ها یزبان رو

 ره...  یم ششیآهو پ اد،ی یاون نم یکه در حالت عاد یدون یاومده. م النهی_ گ

 گونه گارد گرفت.   نیکه ا میخواهم چه بگو یم  میحرف ها انیدانست که م یشد. م صاف

 مون بهش گفته!  می_ االن که اومده معلومه آهو از تصم

بردم اما او  یبه عمق افکارش م یزد تا پ   یحرف م دی . بادیاش را شهاب بگو هیکردم تا بق  سکوت
 کرد.   تی را رعا اطیجانب احت شهیچون هم

 ! ؟یمی_ چه تصم

 گرفته بود پاسخ دادم.  ینامنظم تمیکه ر یلرزانم را در هم فرو بردم و با قلب  یها انگشت

 !می. قرار شد که هر چه زودتر ازدواج کن میمورد قبأل صحبت کرد نی_ در ا

درنگ چشم از من  هیرا در هم قالب کرد و بعد از چند ثان شی هم فشرد و دست ها یرا رو شیها لب
 گرفت.  

 م؟یگذاشت یو چه زمان   یرو ک ی گ یکه م یقرار  نی_ ا



 ان یتاس

126 
 

 وقته گذشته!   یل یخ  خشیکه در خاطر من هست تار یز یچ

 مرتعش نامش را خواندم.  ییچنگ انداخت و با صدا میبه گلو بغض

 _ شهاب؟! 

از کوره  تی بود چون نها یشهاب هم دوست داشتن تی اش کنم اما عصبان یتوانستم عصبان سرانجام
 شد.    یم شیدر رفتنش گره شدن ابروها

 ؟ یکار کن یبا خودت چ یخوا یصدام نکن. م یطور  نی_ ا

 ؟ یکار کن یمون چ یبا زندگ  یخوا یم

  یتخت یرو قای بفرما االن دق یکه کرد  یخراب شده باز کن نیمن رو به ا یپا یخواست ی... مگهید بفرما
 !میبود دهیچ ایرو ینشستم که براش کل 

 شدم.   رهی اش خ ره یت یو با درد به چشم ها  دندیباال پر میو شانه ها دیمحکم کوب قلبم

 ؟ یکن یباف   ایباز رو یخوا ی_ م

 !؟یای از پسش برب یتون یم

 و بلند شد. اوردینگاهش کردم که تاب ن یدستم را چنگ زدم و با بغض و درماندگ ریز یپتو

 زنه.  یبهت سر م ادی یساعت م میبود. عمه هم هر ن  نییپا یلی_ استراحت کن. فشارت خ 

باز   ی قه یاما قبل از آن که دوباره کمر راست کند دست انداختم و  دیباال کش  یشد و پتو را کم خم
بافم چون  ینم  ایوقته رو یلیلرزان گفتم: خ  ییجانم گرفتم و با صدا مهین یرا با انگشت ها   زشیبل

 کنم! یم ی زندگ تی دارم تو واقع

ما خوش    یای دستم گذاشت و زمزمه کرد: به دن یجا خورده اش گرم شدند و دست رو یها ردمکم
 ! یاومد

 و نگاه آخر را به من انداخت.   ستادیجدا کرد و با تعلل ا یرا به نرم دستم

 !یخوش بخت بش  دی_ تو با
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آب   یو بغضم به نرم دمیبسته شدن در اتاق را شن  یصدا هیزنان چشم بستم و بعد از چند ثان   نفس
 شد. 

  دواریام یخود من را به زندگ  یمنطق یرفتم باز هم شهاب با استدالل ها یمرگ هم م یاگر تا پا یحت
 کرد.   یم

عقل به اتفاق ها نگاه   ی چهیگرفته بود که چگونه احساسات خود را مهار کند و ابتدا از در ادیمرد  نیا
 ممکن کرده بود! ریمن غ یوباره فتح کردنش را براد نیکند و هم

 

 

 

 

 

که در خفا او را دعوت   ییشد. چشم ها یاز خاطرش محو نم  یو خودسر دخترک لحظه ا  یوحش نگاه
که   یا  زهیشد. غر یم یز یغر جان ی ه نیا میمهابا تسل یب  کایکردند و را یتن به تن م یبه مبارزه ا
به   حظهل کی کرده بود و اگر در  یرو   شیکهنه و ناب پ  یتکرار تجربه ا  یتا پا رهیدر جز شیچند روز پ

 رفت! یآمد دوباره در گرداب احساسات فرو م یخود نم

 دهیکش یاز چشم ها  یمحو ریشد که تصو رهی خ رهی پا انداخت و از پنجره به آسمان گرفته و ت یرو پا
 داد!  یتاب م و کمرش را  دیچرخ ی کرد که خنده کنان م ی م میرا ترس یدختر  ی

  ی نهیدر زم یسر تکان داد. معلوم بود که حساب یآن رقص ماهرانه به نرم یادآور یزد و با  یخند کج
توانست ضعفش در انجام حرکات موزون   ینم گرید کایکه را یرفت کرده است به گونه ا  شیرقص پ 

 کند و به او بخندد.   یز یرا دستاو

 .  دیچی در سرش پ سویگ یاو در هوا بود که صدا اهیس یگردش موها یمحو تماشا هنوز

 کرد آن هم با شهاب؟!  یازدواج م داشت
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 .دییهم سا  یشد و دندان رو لیبه پوزخند تبد لبخندش

اش از ابتدا  جهیشود که نت یبا او وارد باز  دیتوانست به آن دختر بچه سال بفهماند نبا یم چگونه
 معلوم است؟!

 یرا به دندان گرفت و غرق در تفکرات خود شد به گونه ا  نشیری و لب ز دیزانو کوب یتلفن را رو یگوش
 آمدن حامد به اتاق نشد.   یکه متوجه 

 !کا؟ی_ را

 چشم به حامد نگاه کرد.  یچرخاند و از گوشه   سر

 کنم؟!  یدو ساعته دارم صدات م  یی_ کجا

تکه، تکه در   یابرها شیبه جا  افتیجو ن  زهیاز آن نگاه ست یخبر  گریبه آسمان نگاه کرد اما د  دوباره
 کردند.   یم یرو شی آسمان پ ی نهیس

 شده؟  ی_ چ

 تکان داد.  شیرا مقابل چشم ها یاو شده بود جلو آمد و پرونده ا بیحال عج یکه متوجه  حامد

 . میر ی بگ  لیها رو امضا کن تا جنس رو تحو نی_ ا

ندا هم به بانک بده تا وام مون رو چند روز زودتر   هیماه بعد رو هم ثبت کردم. قربون دستت  سفارش
 کنن!  یاوک

 پا گذاشت.   یو رو  دیکش رونی اکراه پرونده را از دست حامد ب با

 ست؟ ین  ری گ یپ ی_ مگه صفار 

 و به او داد.  د یکش رونی ب  زشی بل بی خودکار را از ج حامد

 کنه!  یفرق م یپاش شرکت اما خوب تو حرف بزن هیش بانکه و پا هی_ اون بنده خدا که 

 کرد، سر تکان داد.   یبرگه ها را امضا م ری حوصله ز  یهمان طور که ب  کایرا
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 چه خبر؟  سی_ از رئ 

جمع کرد و   یخورد و خود را کم   یو چشم به پرونده دوخته بود، تکان ستادهیسر او ا یکه باال حامد
 زد.   یپوزخند نامحسوس   کایرا

 _ داداش من رو با بابات در ننداز!

 آخر را هم زد و پرونده را بست و آن را باال گرفت.   یامضا کایرا

 شرکت فقط به تو اعتماد دارم!  نیکه تو ا  یدون یکارت خوب بود. م شهی_ مثل هم

 داد. رونیب  نهیبا تعلل پرونده را گرفت و نفسش را با صدا از س حامد

 هست.  یجمع باشه. حواسم به همه چ  التی_ خ

  یاتاق را ترک کرد. مرد جوان با خشم  یسر تکان داد و حامد هم بدون حرف اضافه ا تی با رضا  کایرا
 شد.   رهی دوباره به آسمان خ دیکه در لحظه وجودش را در نورد

که   نیا اشرکت بزرگ قرار دادند کم  نیرا دارد که محض تمسخر در رأس ا  یکرد حکم مترسک یم حس
 شد!  یرابط ها به هاتف گزارش م  قیتمام امور در خفا و از طر

 یدر کشمکش بود که صدا شی اش فرو رفته بود با شک و ظن ها یراحت  یطور که در صندل  همان
 .  دیکش رونی تلفن او را از افکارش ب امیپ

باال برد و روشن کرد که  شیداد و تلفن را مقابل چشم ها هیآرنجش را به زانو تک  یتفاوت  یب  با
 افتاد.  یکوتاه امیچشمش به پ

 نشست.   شی ناخواسته کنج لب ها یاش در دم باز شد و لبخند شرارت بار  چهره

 باالخره از شماره استفاده کرد!  پس

 !»یکن رونمی ب  یتون ی. االن نممی ما با هم توافق کرد «

 کرد!  یم ی کودکانه داشت با آتش باز  یدختر بدون آن که بداند با لجاجت نیا

 !» یچشمه اش رو بهم قبأل نشون داده بود هیالبته  یباش  یکردم دختر سهل یفکر نم «
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 آن را ارسال کرد.  یدیترد  نیرا نوشت و بدون کوچک تر  امیپ

  یک یتوانست مانع نزد ینم  یکس گریبار د نیکه بسوزد چون ا نیگرفت قبل از ا یاز او فاصله م دیبا
 شود!  سویاش به گ

 انیشماره سر خورد و چهره اش کم، کم سخت شد و تلفن را م  یزنگ تلفن چشمش رو یصدا با
شدند و با تعلل تماس را برقرار کرد و تلفن   دیسف  شیکه سر پنجه ها یفشرد به طور  شیانگشت ها

 را به گوش چسباند.  

 سالم... آقا!_ 

چشم بست و دست   یشد و او به تند یکودکانه ا غیج یتوأم با صدا  حهیکر یسالمش خنده ا پاسخ
 را مشت کرد.   گرشید

 ترم باشم. ک یشاهد داماد شدن پسر کوچ یروز  هیکردم   ی_ فکر نم

را   شیدست پشت گردنش برد و سرش را کج کرد و چشم ها کایخنده اش را تکرار کرد و را هاتف
 هم فشرد.  یور

گفت که   یزدم. م  یداشتم با آذر حرف م شیپ ی قهیچند دق نی. همیهست یدونستم پسر عاقل ی_ م
چه قدر   یدون  ی. نمیار ی ی. البته من حتم داشتم که« نه» نمیشد یازدواج راض یچون و چرا برا یب

 . مگه نه آذر؟ یخوش حالم کرد

 را برجسته و تند کرد و پس گردنش را محکم فشرد.  کایرگ گردن را یو نامفهوم زنانه ا فیضع یصدا

 نبود.  دهیپوش کای راه گرفته بود بر را شیواژه ها یکه ال به ال یدیتهد

پلک باز کرد و نفس زنان با چشم  یو او به تند دیکش ر ی ت کایباالتر رفت و پشت گردن را غی ج یصدا
 نبود.   یز یچ یاه یشد که جز س   هریگشاد به رو رو خ شیها

 ده. آماده باش!  یمراسم، آذر بهت خبر م ی. سرت شلوغه. برا رمیگ  ی_ خوب وقتت رو نم

 . دیهم سائ یتر چنگ زد و دندان رو ش یرا ب گردنش

 _ چشم آقا!
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 اش به جوش و خروش افتاد.  نهیبوق ممتد تلفن دستش افتاد و س یصدا با

منحوس آن مرد را   یصدا یشرکت حبس و کار کند اما لحظه ا نیبود تمام عمر خود را در ا حاضر 
 داشت!  یپدر  ینشنود که ادعا

 واژه ها چرخ خورد.    یسرخش رو یتلفن او را به خود آورد و چشم ها  امیپ یصدا

 !»؟یآدم شد نیبه ا  لیاالن تبد ایو من کور بودم  یبود حی قدر پست و وق نیا «

  یسرد و ب  یتوانست ذهنش را جمع و جور کند لبش به لبخند یرا خواند و وقت  امیچند بار پ  و نیچند
 شد.  زیجنون آم یبه خنده ا لیرحم باز شد که کم، کم تبد

 حد احمق بود؟!  نیدختر تا ا نیا چرا

 فهماند که فاصله اش را حفظ کند؟! یبه او م دیچگونه با گرید

 یخنده  ان یدر م کای آن خشک شد و را یدر را باز کرده بود در آستانه  یگفتن مطلب  یکه برا یمنش
پرت کرد و دختر جوان بالفاصله در را  یهولناک به گوشه ا یناگهان تلفن را با غرش زشی جنون آم

 بست! 

 . دیکش ق یعم  یباز کرد و نفس و نفس زنان پنجره را دی پر یصندل   یاز رو کایرا

 کرد! یم یباز  ر یداشت با دم ش  سویگ

  ،یصندل  یپشت یاش از رو زهییمشت شد و با حرص و خشم برگشت و بعد از گرفتن کت پا دستش
 دفتر را ترک کرد! 

 

 

 

 

 



 ان یتاس

132 
 

  ای هم صحبت شوم  النهیزدم تا کم تر با گ  رونی از خانه ب ستمیبا میپاها یکه توانستم رو نیمحض ا به
 در تدارک مراسم عقد من و شهاب بود.  اقیآهو بدهم که با اشت یمادرانه  یها یز ی گوش به برنامه ر

 که دستم بود را بستم.  یشکست نگاه کردم و کتاب یشراره که تند و تند تخمه م به

 کرده؟ قهر

  نیب یگر ید یپوست تخمه را داخل بشقاب فوت کرد و همان طور که تخمه  یتر  شیحرص ب  با
 ادامه داد.   شیها هیگذاشت به گال یم شیدندان ها

 اش معلومه؟!  ی_ مگه قهر و آشت

داداش  یرنگ  یدهای. انگار اون آدم با وعده و وع دمیروز خوش ند هیکه باهاش ازدواج کردم  یروز  از
 دو قلوش بود! 

مقابلم گذاشتم و متفکرانه چشم  ز ی م یمطالعه گرفته بودم رو یسامان برا یکتاب خانه  را که از  یکتاب
 اش دوختم.  یبه جلد طوس

 !ه؟ی_ حرفش چ

 گه چادر بذار؟!  یم

را باال   شیافتاد و صدا رونی پرت کرد که چند تخمه ب زیم  یحرفم از کوره در رفت و بشقاب را رو نیا با
 برد.  

گه حاال عزا  یده م یپوش رو نشونم م اهیملت س ابون،ی بره خ یگه چادر بذار. م  ی_ مرض داره. نم
 ! ریبگ

 ده! یکنم، نوحه سر م   هیو گر  رمیبگ دستمال

 زنه!  یم شتین هیبا گوشه و کنا ستیکه حرف زدن بلد ن نهیا دردش

 ! یش  یبگه ناراحت م میکنه مستق  یفکر م دی_ خوب شا

 . دیکان داد و چهره در هم کش را در هوا ت دستش
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  ضشیمر یننه  یکه به هوا یحرفا گذشته. همون موقع  نیدلت خوشه. کار ما از ا ی_ کدوم ناراحت 
 ده.  ی نم یتیمن اهم یو خوش حال یمن رو با دردم تنها گذاشت، نشون داد که اصأل به ناراحت

 داشت بغضش را پنهان کند.   یشدم که سع رهی شراره خ یگرفته  یاندوه به چهره  با

اش که به خاطر رشد نکردن از دست رفت، هنوز هم  مهیماه و ن  کی نیجن  یادآور یبود  معلوم
 وقت مرهم غصه اش نشد! چیکند البته سامان هم ه یم نشیغمگ

 ! ست؟ین ضی من مر ی_ مگه بابا

 رو داره؟! یمن ک  جز

ه هفت روزه دم دهن ننه اش هست. از اون  بار برم بهش سر بزنم. اون وقت اون هفت هی یماه دیشا
 فرسته! یکنه و سراغ من م یرو شانتاژ م نیورم اون مکاره ا

را دور زدم و کنارش نشستم و دستش   زیبلند شدم و به سرعت م  یرا لرزاند با ناباور  شی که صدا بغض
 را گرفتم.

 _ شراره چت شده؟! 

 به من دوخت.  یپر آبش را با درماندگ یها چشم

 به من بگو کجا براش کم گذاشتم؟! سوی_ گ

 بودم؟! یجور  نیمن ا مگه

بند و بار نبودم اما   یبودم. ب یکه چه دختر آزاد  یدیفهم یدیکه من رو د ی. اون موقعیدون ینم تو
جلوتر. مانتو جلو    اری هاش شروع شد. شال رو ب یعقدمون امر و نه یگرفت. فردا یبابام بهم سخت نم

 نرقص. حاال هم... بهی نگو و نخند. جلو غر ادیباز نپوش. با مردها ز

 و من با تأسف سر تکان دادم. دیگز لب

 شده؟! ی_ چ

 .دیو نگاه دزد دیرا کش دستش
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 خواد! ی_ طالق م

 !دیگونه اش غلت یکه رو یرخش زل زدم و قطره اشک میخوردم و با بهت به ن یسخت  تکان

 _ها؟!

 ! نمیو چگونه واژه ها را کنار هم بچ میدانستم چه بگو یشوکه شده بودم که نم چنان

نداره  یا گهید ی... حاال که بهونه دمیزد، رقص یبه هر ساز  دیحاال که د  ،یهمه سال زندگ نی_ بعد از ا
 خوام!  یگه طالق م یخواست ساخت، االن م ی بده... حاال که من رو اون طور که م ر یبهم گ

آن شد   نیگزی با عجله جا یگر یبود چون قطره اشک د دهی فا یپشت دست اشکش را پاک کرد اما ب با
 شد.  سی صورتش خ هیاز ثان یو بعد هم در کسر 

 !ستمیمن باب طبعش ن  گهی_ االن د

 زش کردم. او را در آغوش گرفتم و سرش را نوا یاش قلبم را فشرد و با بهت و سردرگم بانهیغر ی ناله

 _ باشه. آروم باش.

 قابل تحمل بود. ریحالش غ نیبودم ا دهید یو شاد یدختر قو شهیمن که شراره را هم یبرا

 ! زم؟یتو خودم بر  ی. تا کرمیم یتونم. دارم از غصه م ی_ نم

 !هو؟یشد  ی_ چ

 شانه ام فشرد و ناله از سر گرفت.  یرا رو صورتش

 مون هست... نی بکدورت کهنه  هی شهی که. هم ستی ن هوی_ 

 اش را به من دوخت.   یباران یو چشم ها دیرا عقب کش  خود

کنم به  یاما من فکر م میحس حرف بزن نیذاره از ا یقانون نانوشته وجود داره که نم هی_ انگار 
 خاطر... 

 قلبم را مچاله کرد و دستش را گرفتم.  بغضش
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 ...ارمی تونم براش بچه ب ی که نم  نی_ به خاطر ا

 را فشردم.   شیو من انگشت ها دیگز لب

 حرف رو زد.  نیا هویناراحت بود که  یز یاون هم از چ دی. زود جا نزن. شازمی_ آروم باش عز

 انداخت.   نییاش را فشرد و سر پا یشانیپ  شراره

  رونی. اون هم که صبح زود بدون حرف از خونه بومدهی خواب به چشم هام ن شبیدونم. از د ی_ نم
 زد. 

 شانه اش گذاشتم و با تأثر لب جنباندم.  یرا رو دستم

 نکن، چشم هات سرخ شدن! هی قدر گر نیکم بخواب. ا هی ا ی_ قربونت برم. ب

 کوتاه، نگاه مستأصلش را به من دوخت.  یاز مکث  بعد

 !؟یچ ستهیاگه رو حرفش وا سوی_ گ

 باشه؟!  یقطع مشیتصم اگه

باز   نانهیخوش ب  یها یبه دل دار  گرید میسابقه اش عمق وجودم را تکان دادم و لب ها یب  عجز
 نشدند.

ماندم تا به   ششیتخت دراز بکشد و آن قدر پ یبه او خوراندم و کمک کردم تا رو یاصرار قرص  با
 تاب ماندن نداشتم. گریخواب رفت اما د

آماده شدم و از خانه   دنش،ی نان دلم گرفت که به محض خواب چ شیشراره و حرف ها یقرار  یب از
 زدم.  رونیب

حجاب   یشد حت  یزوج ها زود برطرف م ری شان وجود داشت اما همانند سا نی کوتاه مدت ب مشکالت
مطلوب   یرساند که با همسرش به سازش  یباور م  نیشد من را به ا یتر م شیشراره که اندک، اندک ب 

ظن را در وجودم   نیا شهیباخت هم یروح پر نشاطش که رفته، رفته رنگ م ن یاند با وجود ا دهیرس
کردم که تمام   یگاه گمان نم  چیشان وجود دارد اما ه انیحل نشده م یداد که مسئله ا یم قوت

 شده باشد!  یز یسامان برنامه ر  یمطابق با ذائقه  شی رفتارها
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  ریضم  ای در آوردم. گو مارستانیاز ب چگونه سر  دمیشراره بودم که نفهم  یحرف ها   ریقدر درگ آن
 لحظه مصاحبت با شهاب را مطالبه کرده بود! نیناخودآگاهم در ا

آن   یکم یبا کنجکاو  مینگاه کردم و چشم ها مارستانیترمز فشردم و از پنجره به سر در ب  یرا رو میپا
و   مارانیتردد بجز   یز یاما چ نمیشهاب را بب  دیگشت تا شا ینسبتأ بزرگ ورود یطرف تر در محوطه 

 خورد.  یهمراهان شان به چشم نم

 نیا مارستانیب  یبه بازگشت گرفتم چون با توجه به شلوغ میشدم و تصم  مانیلحظه از آمدن پش  کی
 آمد.  یم  دیکه شهاب وقت فراغت داشته باشد، بع

پارک   یجا  کیکردن  دایشدم و با پ  مانیدوباره به راه انداختم اما زود پش تی ن  نیرا به هم  لیاتومب
 را پارک کردم.  لیکنار جدول، اتومب نیدو ماش نیب

 توانستم در اتاقش بمانم و وقت بگذرانم!  یم  یکم حداقل

  ینشدم و چون زمان مالقات بود بدون ممانعت از نگهبا ادهی و تلفنم را برداشتم، پ فیکه ک نیاز ا بعد
 عبور کردم. 

چشمم به او افتاد  یاما لحظه ا رمی سراغ شهاب را بگ رشی داشتم وارد ساختمان شوم و از پذ میتصم
بود که در دست   یبود و نگاهش به کاغذ ستادهیا ی کنار دختر جوان  دیدر روپوش سف دهیکه پوش

 گفت.   یبه دختر م  یز یداد و با اشاره به کاغذ چ یسر تکان م یداشت و هر از گاه

به دختر انداختم که چون شهاب    یتر  قیپله ها از حرکت ماندند و نگاه دق یدر چند قدم میپاها
بودند و نگاه  ختهیر  یشانیاش کنار پ  ییطال یاز موها  یبه تن داشت و طره ا دیروپوش سف 

 را به شهاب دوخته بود!  مشیمستق

در   یآن یجلو رفتن و نرفتن مردد شدم که درد ن ی آن ها گردانم و ب انی گاه من دیشک و ترد با
 . دیچیپ میاستخوان ها

 !ی_ وا

داد و با عجله قصد باال رفتن از پله ها را   یرا هل م  یلچر ی نگاه کردم که و یدرد و بهت به پسر جوان با
 داشت.  
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 ! ستادنه؟یا یجا چه جا  نی_ خانم ا

: چشم دمیفشار دادم و غر گرمیبه درد آمده بود با دست د  لچریو یدسته  را که بر اثر اصابت  آرنجم
 !؟یهات رو وا کن خب. طلب کارم هست 

 و صدا باال برد.   دیکش نیرا پائ   لچریو تی با عصبان دیبار  یم یحوصلگ یجوان که از چهره اش ب  پسر

 _ نخوام وا کنم چ... 

 !سو؟ی_ گ

 متعجب شهاب نگاهم را سمت او کشاند. یصدا

 شده؟! ی_ چ

 از من گرفت و به دستم دوخت سپس با مکث به پسر نگاه کرد.  ری اش را با تأخ ینگاه سؤال  شهاب

 . ستی ن یز ی_ چ

به آن جوان  حی توض  یبا دو گام بلند خود را به من رساند و دست پشت کمرم گذاشت و در پ شهاب
 چشم دوخت.  

 دادم.  یم ادشیداشتم  ستهیوا دیکجا با ست یبلد ن یآبج  نی_ ا

 خوردند.   یشهاب گره محکم یحرفش ابروها نیا با

 ! یرو از کدوم سمت ببر  لچریو  دیکه با ریبگ ادی _ شما قبل از اون 

  یز یاش را جلو داد و خواست چ نهیدار شده بود س حهی شهاب غرورش جر ی که با تذکر به جا پسر
 گردن افتاده بود، مانع شد.  ینشسته و سرش رو  لچری و یکه رو یمرد ریدردمند پ یاما ناله  دیبگو

 _ احمد تمومش کن و من رو داخل ببر! 

بحث   نیداد ا تی من و شهاب گرداند و با مکث سرانجام رضا نیرا ب  زشی دآمینگاه تهد جوانک
 مخصوصش باال ببرد.  گاهیرا از جا  لچریرا رها کند و و هودهیب
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 افتاد؟!  ی_ چه اتفاق

 چشم به من دوخته بود. یشهاب برگشتم و به او نگاه کردم که با نگران  یصدا با

 !؟ی_ خوب 

 آرنجم قرار داشت._ پس زدم و سر باال انداختم.   یرا_ که رو دستش

 . ستی ن یز ی_ چ

کند. که  ی م  ینیام سنگ نهیس یشهر رو  یروزها هوا نی. که استمیگفتم که اصأل خوب ن  یبه او م دیبا
حرف ها را در دلم   نیزند اما تمام ا  یقلبم چنگ م یرو  ییسرد تنها یاندازم پنجه  یبه هر جا نگاه م

 دادم.   لشیتحو ینگه داشتم و لبخند کوچک

 !؟یکن یکار م ی جا چ نی_ ا

نگاه به ما  یو با کنجکاو ستادهیدور تر ا  یکه کم دیدو ی دختر  یاش سو یسؤال یاز چشم ها نگاهم
 بود. دوخته

 _ اومدم بهت سر بزنم. 

کوتاه قانع   ل یدل نینکرد و با آن نگاه به من فهماند که با ا یر ییتغ شیزد اما حالت چشم ها  لبخند
 نشده است. 

 بانو!   نی_ منت گذاشت

 نازک کردم.  شیبرا یافتاد و پشت چشم دستم

 شه؟  یتموم م  ی_ کارت ک 

انداخت که دور مچ دستش بسته شده بود و  یبه ساعت بند چرم ینگاه می را باال آورد و ن  دستش
 .  دیکش ریآرنج من ت 

 کار من تمو... ،یربع صبر کن  هی_ 

 دکتر؟! ی_ آقا
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در سکوت شاهد   یا قهینگاه کردم که چند دق یشهاب به دختر  یاز پهلو فی ظر ییصدا دنیشن  با
 ما بود.   یصحبت ها

 رسم.   یخوام. االن خدمت م ی. عذر می_ اوه خانم ساع 

 موقر دستش را به طرف من گرفت.   یکرد و با لبخند یبه معرف   رینگاه کنجکاو دختر، شهاب را ناگز اما

 _ دختر عمه ام هستن. 

 کرد.  یدست دادن، خود را هم کار شهاب معرف نیزد و ح  یجوان لبخند دختر

 مونم.  ی_ پس من باال منتظرتون م

 : مستر دو رو!دم یلب غر ریبا متانت سر خم کرد و من زدر پاسخ به او  شهاب

 . دیچانه اش کش  ریز یکرد و دست یکوتاه یرد شد، شهاب خنده  یا شهیاز در ش یساع  یوقت

 اونه؟!  هیمن شب یموهوم در ننداز. آخه کجا دیس نی_ چند بار بهت بگم، من رو با ا

 ام انداختم و رو بر گرداندم.  ین یبه ب ینیچ

 فقط من از ذات خرابت با خبرم!  یبرابر اصل خودش   ی. کپگهید نی_ هم

قدم  یزد، سر تکان داد و من به طرف خروج یموج م  شیخنده در صدا یکه رگه ها یحال  در
 برداشتم.

 خواد!  یدختر عمه مثل تو داشته باشه، دشمن نم هی_ آدم 

 که نگاهش کنم، زبان چرخاندم.   نیبدون ا  تی جد لبم باال رفت اما با ی گوشه

 _ منتظرم.  

ام رفتم اما همان   یسراغ گوش   یحوصلگ   یرفع ب یشدم و برا  نیسوار ماش مارستانیخروج از ب  بعد
 صفحه نقش بست.   یگلرخ رو یلحظه زنگ خورد و شماره 

 _ سالم. جونم؟ 
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 .  فهیلباس رد و  شگاهیگم با دوستم صحبت کردم. آرا یم سوی _ جونت سالمت. گ

 بود، لبخند زدم.  مارستانیطور که نگاهم به رفت و آمد آدم ها به ب همان

 _ ممنون.  

 !؟یر  یگردش م  یی. کلک تنهایگه قراره باهاش تور بر  یارسالن م ی_ راست

آزاردهنده نبود برعکس  میمرد اصأل برا نیا تی مینام ارسالن لبخندم عمق گرفت. صم  دنیشن  با
 آورد.   یتؤام با نشاط همراه م  یاش حس یادآور ی

 حوصله دارم.   ی ک نمیگفتم. بب یز ی چ هی_ حاال من 

 ! ی_ خالصه کوفتت اگه بدون من بر 

 صحبت را کوتاه کردم.   دم،ید  مارستانیتأسف سر تکان دادم و چون شهاب را در حال خروج از ب با

 ه! خب. خوبه داداش خودت لهی_ خ

 پارتنرت!  ایبا دوست رفت   دیبا ایده.  ی_ با داداش رفتن که مزه نم

 !وونهی_ د

 کرد.  ی فرستد و بعد خداحافظ یم میخنده گفت که آدرس مزون را برا ان یو در م دیخند گلرخ

 را باز کرد، استارت زدم.   نی شهاب در ماش یداشبورد انداختم و وقت یرا رو یگوش

 باشه برسونتت!  یک ی ده بعد کار  یم یچه حال یدون ی_ آخ، نم

 را به حرکت در آوردم.   لی که نشست و در را بست، اتومب نیاز ا بعد

 ! سیبخر خس نی ماش هی_ خوب 

 داد و چشم بست.   هیتک   یجمع کرد و سر به صندل نهیس  یرا رو  شیها دست

 ؟ ی. کجا بودی_ به زود
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 و دنده را عوض کردم.   دمیکش یآوردن شراره، آه ادیه ب با

 شراره!  شی_ پ

 پر تأسفم باعث شد چشم باز کند و نگاهم کند.  لحن

 شد!  یات م یباعث خوش حال شهیشراره هم ادمهیکه  یی_ تا جا

از شراره   یجز شاد   یکس تصور  چ یبود که ه یع یزدم. طب شخندیرا دور فرمان مشت کردم و ن دستم
 زند.   یسر و کله م یدانستم که با چه درد بزرگ یمن هم نم ینداشته باشد چون حت 

 کنه!  یم تشی_ سامان اذ

 نگاهم کند.  حی و منتظر توض  ندیبود تا صاف بنش یجمله کاف نیهم

 شون شکرابه! ونی_ م

 ! ؟یچ یعنی_ 

شهاب بازگو کردم و او   یاش برا یخصوص  یکرد با حذف بخش ها فیاز آن چه شراره تعر یا خالصه
 در فکر فرو رفت. 

 ! ؟یگ یم ی_ چ

 کوتاه به حرف آمد.    یمتفکرانه چشم به رو به رو دوخت و بعد از مکث شهاب

  یم دیکه ازش دارم بع   یباشه. الاقل من با شناخت یآدم  نیهم چ ادی یسامان نم تی _ به شخص
 کنه!  لینفر رو تحت فشار بذاره تا نظر خودش رو تحم  هیدونم، بخواد 

 ! م؟یباهاش حرف بزن  ستیدونم واال... بهتر ن ی_ نم

 برم؟  کجا

مسائل باهاش   نیکه در مورد ا ستمی... من اون قدر با سامان راحت نی_ هر جا خودت خواست 
 صحبت کنم اما تو... 
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 . میدو بار با بچه ها رفته بود ،یک یکردم که قبأل  تیهدا یرا به طرف سفره خانه ا  نیماش

 زنه!  یم ری من رو با ت ی هی_ سامان االن سا

 ام مالمت کردم.  یفکر  یاش دستپاچه شدم و خود را به خاطر ب  ینگاه متعجب و سؤال  با

 . میای ی_ به آهو زنگ بزن، بگو شام نم 

شلوار کتان    بی ا از جکج کرد و تلفن ر یرا از من گرفت و خود را کم   مشیاز چند لحظه نگاه مستق بعد
 آورد.  رونی اش ب یسرمه ا

 ! یمن رو جلو بنداز  یخوا یپسر خوب. فکر کردم باز م نی_ آفر

 زد. یا مه یحواله ام کرد و لبخند نصفه و ن ینگاه مین

 شام از تو نبود؟!  شنهادی_ مگه پ

 کج کرد.  شیرا برا لبم

 شکنه؟! یازت م زتیاالن دل عز یعنیحاال  ی_ خوب که چ

 را با تأسف تکان داد و تلفن را به گوشش چسباند.    سرش

 _ الو عمه...

 .مینزد یحرف  گریباال بردم و تا مقصد د یرا کم  یق یموس یرا روشن کردم و صدا  نیماش پخش

  یم نیبه ا  دیگشتم تا به شراره کمک کنم و شهاب هم شا یم  یدر تفکرات خود به دنبال راه من
 !ست؟یت سامان از من چ که علت کدور  دیشیاند

  ادهیرا پ  ری از مس یدورتر پارک کنم و کم  یرا کم نیمجبور شدم ماش یبه خاطر شلوغ  دنیاز رس بعد
 . میبرو

 ؟ ی_ امروز باشگاه نرفت

 کردم، سر باال انداختم.  یزوج مقابل مان نگاه م  یگره کرده  یطور که به دست ها همان
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 _ نه!

  یرا ازش م  کای رفتم و حساب برخورد نادرست را یبه خاطر شراره نرفته بودم اما فردا حتمأ م امروز
 گرفتم!

 که در اواسط سالن بزرگ سفره خانه واقع بود.   میرفت یو به طرف تخت میوارد شد گرید کی دوشادوش

 _ من برم دستم رو بشورم. 

نشستم و چشم به اطراف دوختم که  میاپاسخ به شهاب سر تکان دادم و بعد از درآوردن کفش ه در
 تلفنم بلند شد.   امیپ یصدا

و روشن کردم که ناگهان   دمی کش رونیگذاشتم و تلفن را از داخل آن ب  میپا یام را رو یدست فیک
 !دیدستم لرز

 .»یهست یدونستم دختر حرف گوش کن  یم «

 ؟ ی_ سفارش داد

 خارج شد.  میامفهوم از گلو ن ییباال آمد و صدا  یخوردم و سرم به تند یسخت  تکان

دستم  انیمن و تلفن سرگردان م نی کرد و نگاهش را ب کی چشم بار ند،ی که خم شده بود تا بنش شهاب
 گرداند.

 _ منت... منتظر تو بودم.

 به تلفن کرد سپس منو را برداشت.  زیآم هی کنا یمقابلم نشست و نگاه دیمکث و ترد با

 ؟ یخور   یم ی_ چ

 زدم.   یجان یخود آمدم و تلفن را خاموش کردم و لبخند ب به

 ! یانتخاب کن ی_ هر چ

از هم  ری با تأخ شی من نشست و لب ها ی دهیترس یچشم ها یاز منو باال آمد و رو یبه نرم  نگاهش
 فاصله گرفتند. 
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 !؟یمن اعتماد دار  ی_ به انتخاب ها

جهت سر تکان    یکه به قلبم هجوم آورده بودند ب ینامعلوم یو با تمام حس ها  دیلبم ماس یرو  لبخند
 اش را سفارش داد.  یانتخاب  یدادم و او غذا

 کنم! یرو ادهی که باهات پ یمن رو مجبور نکن دوارمی_ ام

 زدم.  یا بندهیفرستاده بود و لبخند فر کا ی منحرف کرد که را یام یفکرم را از پ  مزاحش

 جبران بشه!  یطور  هی دیو باشگاه نرفتن امروز باالخره با نیسنگ یغذا نی_ ا

  یرو ادهی پ مارستانی ماه تو ب کی  یچون امروز به اندازه  یبر   یخونه م میجا مستق نی_ من و از ا
 کردم. 

 .دمیکش یآه دانهیشدند و ناام زانیآو میها لب

 _ بدجنس!

 . نی_ بفرمائ 

و کباب   ی کوچک و ترش یها تونیز یگاه روو من با حسرت ن  دیخدمت غذا را مقابل مان چ شیپ
 به دهان برد.  یچرخاندم و شهاب هم با لذت لقمه ا

 . میجا آورد نیبود که ا ی_ به، به... فکر خوب

 گذاشت.    میپا یو بشقابم را جلو  دیکه کردم، خند اخم

 .میکن  یم یکار  هیخب، بخور  لهی_ خ

را به  تونیو ز یترش  یکاسه  بأ یحال از کوتاه آمدنش، شروع به خوردن کردم چنان که تقر  خوش
 کنار رفتن شهاب نشدم.  یتمام کردم و اصأل متوجه  ییتنها

 گرفتن، خوردم! میعمر رژ هی ی... اندازه شی _ آخ

باال  شد و انگشت شصتش را ل یبه جلو متما یطور که با محبت چشم به من دوخته بود، کم همان
 آورد. 
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 _ نوش جونت. 

 لبم نشست.  یدستش را دنبال کردند که گوشه  ریبا تعجب مس میها چشم

 ! ی_ ترش 

 .دیخود را کنار کش  میبه چشم ها قیدق  یباال رفتند و او با نگاه میابروها

 ؟یا ی یجا م نیا یل ی_ خ

 . دمیکش قیعم  یدادم و نفس  هیتک  یمشهود به پشت یمن را به خود آورد و با درنگ  شیصدا

 رو افتتاح نکرده بود.  رهی هنوز جز لیکه سه ی. اون موقعمی. با بچه ها چند بار اومدادی_ نه ز

نگاه کردم که در حال جا به   یسنت یق یسر تکان داد و من به گروه موس دنیفهم  یبه نشانه  شهاب
 اجرا بودند.   یصحنه   یرو  ییجا

  وارهایآمده بود انگار د  النهیداشتم. از روز گذشته که گ ازیخانه ن  یضادور بودن از ف نیقدر به ا چه
 حکم قفس به خود گرفته بودند. 

 من کم نذاشت...  یبرا یچ یه زی _ عز

 در آورد.  فیگرفتم که سنتورش را از ک یشهاب چشم از دختر جوان یصدا با

غم بزرگ   نیرو گرفت و نذاشت ا دستم زیبچه بودم که بابا و مامانم رو از دست دادم اما عز یل ی_ خ
 نابودم کنه... 

 زد، قلبم را لرزاند.   یموج م شیجمله ها یکه ال به ال یاندوه

بابا   یانگشت ها یدنبال زبر  زیعز  یدست ها یبود. تو نرم  یگوشه از قلبم انگار خال  هی شهی_ اما هم
 کردم...  یاز ته دل مامان رو دنبال م یرمقش، خنده ها  یب یگشتم. تو لبخندها  یم

 را سوزاند.  مینشسته بود آن قدر بزرگ شد که چشم ها میاو در گلو یکه از اندوه چشم ها یبغض

تا   یدونستم کجا و چه طور  یکردم اما نم  یم داشیپ دیام بود که با یتو زندگ  یگمشده ا هی_ انگار 
 مزارشون ببره...  خواستم من رو سر زی که بزرگ تر شدم و از عز نیا
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 سرخش دلم را خون کرد.   یچشم ها د،یکه باال کش نگاه

قبر مامان، قرار گرفت، حس آرامش   یام رو گهیسنگ قبر بابا و دست د یدستم رو، رو  هی ی_ وقت
 ستادهیرفت. اون لحظه انگار دو تا شون رو به روم وا نی هام از ب  یناراحت یکردم. همه  دایپ  یبی عج

 کردن... یبودن و با لبخند داشتن نگام م

 .  ندیرا بب شیحرف ها ری صورتم گرداند تا تأث یرا رو شیمکث کرد و چشم ها یقدر 

اون ها هم پدر و مادر ما هستن.  یبار و حاصل تالش مون. همه  ندهیآدمه، آ ی شهی_ گذشته ر
ما   یتو رگ و پ  ایچون تا ته دن میانکار کن میتون ی. وجودشون رو نم میندار تیهو بدون اون ها

 شون...  مین یاگه نب یحت  میکن یهستن. ما با اون ها رشد م

 _ تمومش کن! 

 لبش کاشت. یرو یلرزانم لبخند محزون  یصدا

زنه   یدر موردت حرف م یوقت یگاه  نمیب  یمن م یجونش دوست داره. حت ی_ عمه، تو رو به اندازه  
 کنه!  یتونه از تو چشم پوش  یوقت نم  چیدرخشه. اون ه یچشم هاش م

 فشار آوردم تا نبارند.   میاخم به چشم ها با

 رو گرفت رو من چشم بس... یا گهیدست مرد د ی_ وقت

 حرفم آمد.  انیم

 !ی_ فقط تو مهم نبود

 نگاه او را به دنبال خود کشاند. و  دیچشمم چک  یاز گوشه  یتمام مقاومت ها، قطره اشک با

 توجه باشه؟  ی_ اون قدر مهم بود که به احساسم ب

 . دی چی در فضا پ یقیموس یرا گرفت و همان لحظه صدا میو دست ها د یخود را جلو کش  یکم

  ی. درسته اون موقع نمی... بچه بود ی... تو اون موقع فقط شونزده سال داشتزمی ... عزسوی_ گ
 !؟یاز فوت پدرت نگذشته بود اما االن چ یلیخ  چون یر یبپذ یتونست
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متأثرش نجوا کردم: من   یبه چشم ها رهیخ  یهم فشردم و بعد از مکث کوتاه  یلرزانم را رو یها لب
 ام موندم! یتو شونزده سالگ

  نی از تخت پائ فمی تعلل نکردم و با گرفتن ک گریشل شدند و من د  شیپس رفت و دست ها نگاهش
 .  دمیکش سمیخ یپلک ها ری ز یآمدم و دست

 ندارم.   ی رو ادهیپ ی_ حوصله 

  یو من را وادار کرد که نگاهش کنم سپس با تحکم  دیمانتوام را کش نیآست یبرداشتم اما گوشه   قدم
 حرفش را هم زد. نی بودم آخر دهیکه کم تر از او د

 مونه!  یمنتظر تو نم ایچون دن یکن، بزرگ بش ی_ پس سع

 حرف برگشتم و از آن جا خارج شدم.   یمصممش گرداندم و ب یچهره  یرا رو رمیدل گ نگاه

  یدوباره  دنیاز آن ها د یکیبه من داشت که   یبزرگ یزد بده یکه شهاب از آن دم م ییایدن نیا
 گرشا بود!

 

 

 

 

و تا شمال آمده بود تا با اهورا حرف بزند و از او کمک بخواهد اما اکنون که   دهیهمه راه را کوب نیا
  یباز نم  یحرف  چیپر خروش رو به رو زل زده بود زبانش به ه یاو نشسته و به رودخانه  یزانو به زانو

 شد.

ن  به آ یمی او گذاشت و فشار مال یشانه  یبا خنده دست رو رانهیغافلگ دارید  نیسر مست از ا اهورا
 وارد کرد.  

 برادر؟  ی_ چه طور 
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 !یازش دل بکن  یتون  یکنه که نم  یخودش م  ری آدم رو چنان درگ طیمح  نیا ،ین یب یم

 .دیچ ی پ یچا کیاز سر اجبار زد و دست دور فنجان کمر بار یلبخند کایرا

 . ی_ آره. حق دار 

 .  دیرخ او گرفت و دست عقب کش میسر تکان داد و نگاه از ن اهورا

 _ اوضاع شرکت چه طوره؟

کرد و در    نیکرده بود. حرفش را سبک و سنگ جادیا کای در قلب را یبی خروشان آب تالطم عج یصدا
 دهان باز کرد. ند،یکنار هم بچ یکه واژه ها را به درست نیآخر هم بدون ا

 ره اما...  یم شی _ خوبه. داره خوب پ 

 به ادامه دادن کرد.    ریرا ناگز کایلبخند از لب اهورا زدود و با سکوت را  اش دهیسر بر ی جمله

 ... تیمسئول یمن موندم و کل ،یرفت   ،ی_ شما که گذاشت

  یاو کم یکرد صدا یبرادرش را از نظر گذراند. حس م یچهره  یکرد و با دقت اجزا زیچشم ر اهورا
 دور تر از لحن معمول است.  

 ! یدون یخودت که بهتر م  ت،س یمن تو اون شرکت ن ی_ جا

 یدوخت که آن طرف رودخانه به چشم م یگرفت و نگاه به جنگل یچشم از بخار کم جان چا کایرا
 خورد. 

 دل گرم بودم.  یبود ی_ آره اما داداش تا وقت

را   هیمتن قض ه،یصاف کند و بدون حاش نهی س تیگرفته اش سرانجام موجب شد اهورا با جد لحن
 شود.   ایجو

 کا؟ یرا هی_ مشکلت چ 

  یکن  یدهن باز م یو ه  یچی پ یبه خودت م  یمثل مار دار  یاومد یاز وقت  ستینکن حواسم ن الیخ
 !ید یو بعد حرفت رو قورت م
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چشم به اهورا  یطوالن یقی باز کرد و بعد از دقا یشمال ذهنش را کم  عتیخنک و بکر طب  یهوا
 دوخت.  

 داره؟! ی_ مگه مشکل اون خونه تموم

شد و دست    لیسمت او متما یانداخته بود قلب اهورا را فشرد و کم  هیسا شیکه در چشم ها یدرد
 گذاشت.   شی زانو یرو

 !کای _ با من حرف بزن را

را مشت کرد و دوباره چشم به جنگل دوخت که به   شی اذن بود، دست ها نیمنتظر هم  ایکه گو کایرا
 شده بود.  جاد یرودخانه ا یدر آن سو یکی تار یخاطر تراکم انواع درخت فضا

 !؟یایکوتاه ب یتونست  ی_ محض خاطر من و رامش نم

 او را فشرد.  یزانو  اریاخت ی داشت که اهورا ب  یچنان درماندگ یجمله اش با تمام خوددار   آخر

 و دوشت گذاشتم؟ر ین ی_ بار سنگ

 دوخت که در نگاه برادرش نشسته بود.   ییسخت شد و اهورا هم چشم به جا کای را ی چهره

 نفرستد.   یرا دست خال   کای داد تا را یافکارش را سر و سامان م دیبا

 شده داداشم؟! ی_ چ

 و رو کردن واژه ها به حرف آمد.   ریو ز ینیبار بدون مقدمه چ نینرم شد و ا  یکم کا یرا قلب

 اما االن بدون که من نتونستم مثل تو از عشقم محافظت کنم! یوقت نذاشتم بفهم چی_ ه

 برادرش دوخت.  یرخ کبود شده  میچشم به ن یخورد و با ناباور  یتکان سخت  اهورا

 !؟ی_ چ

 فیبستم چون ضع یادامه داد: آره داداش، چشم رو همه چ یتر فکش را فشرد و به سخت شی ب  کایرا
بودم. دست عشقم رو رها کردم تا دست پدرم رو پس نزنم. تا مادر و خواهرم رو از دست ندم. تا تو  

 !یاز زنت مراقبت کن یبتون
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ر  جوان شوکه شده بود که زبان د یبزند. چنان از اظهارات تازه   یاهورا باز شد اما نتوانست حرف  دهان
 ! دیچرخ یدهانش نم 

 کشم...  ینم  گهیاما د ستین  یکس منت چی_ سر ه

 نشست.   شی مردمک ها انیسابقه م یب  یشد و عجز   دهیبه طرف اهورا کش  یار ی در طلب  نگاهش

 ! ارمی  ی_ داداش دارم کم م

گره   شی را هضم کند، ابروها کای را یکه اهورا توانست حرف ها یزمان ،یرگیسکوت و خ  یاز کم بعد
 خوردند. 

 کشوندم؟!   یبدبخت  یمالحظه ام که تو رو تا پا یو ب رتیغ  یاون قدر ب یگ یم ی_ دار 

  نیکه بعد از ا ی: عشق د یجا خورد و دهان به انکار باز کرد اما اهورا کف دستش را باال گرفت و غر  کایرا
 داشت!  دنیت پس ارزش جنگتونه چشم هات رو سرخ کنه و از نفس بندازت یهمه سال م

 _ پس آذر و رامش؟! 

 بلند شد.   شیکفش ها دنیو بعد از پوش دی تخت کش یزد و خود را لبه   یپوزخند اهورا

 ما؟! یگ  یم ی... دار کایرا  یبجنگ  ی_ تو نخواست

 ! ه؟یتو دهن باز کن تا من بفهمم مرضت چ یمرد حساب  خوب

که دست به   ستادیکرد و با تعلل مقابلش ا مانیپش تی از واقع یبخش انیرا از ب کای او، را تیعصبان 
 . دیکاو یهدف اطراف را م یکمر و ب

 . ستی مهم ن زایچ  نیاالن ا ال،یخ  ی_ ب

 : مهمه!د ینگاهش کرد و غر یبه تند اهورا

 ! رم؟ی تونم آروم بگ یکنم، م  یدرب و داغون نگاهت م یطور  نیا یوقت  التیخ

 کرد.  یو پوف  دیپس گردنش کش یکالفه دست کایرا
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 _ خودش کجاست؟ 

 !گهیهست د هی_ سا

 رم! یتخته از دستش در نم الشی. خ رهی گ یشرکت رو از مخبرهاش م آمار

 اون هفت خط! یشب باز   مهیعروسک خ ی_ ها، پس بگو. شد

باال رفت و توجه   یکم  شیتر متشنج شد و صدا شینگاهش کرد و اعصاب اهورا ب یبا دل خور   کایرا
 آن طرف تر نشسته بودند.   یرا جلب کرد که کم یدختر و پسر 

 !ه؟ی_ چ

 گم؟! یم لغز

نخت   ی. کج بر یبراش رو شد یکه حساب یرقص  یقدر خوب واسش م نیبزن در گوشم. ا  ایگم ب یم
 بره! یکشه و گردنت رو م یرو م

و   ستادیاهورا فاصله گرفت و کنار رودخانه ا در هم فرو رفتند و با چند گام بلند از  کای را یچهره  عضالت
 دوخت که در بستر رودخانه پهن شده بودند.   یکوچک و بزرگ یچشم به سنگ ها

 ! ؟یمن که چ شیپ یکنم. اومد  یم دارتی _ بچه قهر نکن. خوب گوش بده چون دارم ب 

 به دادت برسه؟!   یکی تا  یکن یمثل زنا ناله م یدار 

که ما هم  یانتظار داشته باش دینبا یما کرد یاگه تو خودت رو فدا .ستیخبرا ن  نیداداشم از ا نه
 ! میهمون اشتباه رو بکن

 و نگاه بهت زده اش را به برادرش دوخت.   دیچرخ  یبه تند کایرا سر

 !ه؟ی_ چ

که   یکه دست زن یکه با گفتن حماقت هات برات کف بزنم. نه برادر، به نظر من مرد ینداشت  انتظار
 عاشقش هست رو ول کنه شرف نداره... 

 از آن کم نشده بود، جلو رفت و انگشت اشاره اش را باال برد.  یکه ذره ا  یبا همان خشم اهورا
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گردن   یحق  چیه گهید یو من رو آدم حساب نکرد یهمه سال صندوق دلت رو بست  نیکه ا یی_ تو
 !یسوز  یتوش م  ای ید ینجات م ش یآت نیخودت، خودت رو از ا ای. یمن ندار 

  یصورت برافروخته   یچشم رو ریهم فشرد و دل گ یرا رو ش یمشت شدند و لب ها کایرا یها دست
 داد. لشیتحو یز یاو گرداند که اهورا لبخند تمسخر آم

 یبرا یز یتا چ رهی از صبح درگ ی. طفلادی یگفته بودم، خانم دلمه درست کن داداشم داره م می_ به مر
 . االن هم منتظره ببرمت خونه... دشیبار د هیبرادر شوهرش کم نذاره که فقط 

 دوخت.   کایرا یکرد و نگاه متأسفش را به چشم ها سکوت

 !فتهی به خاطرت تو زحمت ب یکه کس یرو ندار   نیا اقتی_ تو ل

کرد   یپناه بود._ نگاه م  یمعصوم و ب ی_ که چون نگاه بچه اکایرا یهمان طور که به چشم ها اهورا
 تند آن جا را ترک کرد. ییعقب رفت و با قدم ها 

 اش مالمت کرد.   یفکر  ی شد و خود را به خاطر ب رهی از پشت به او خ کایرا

 .فتدی از چشم اهورا ب شی دن حماقت هاکه با سرگشو نی داد تا ا یبه آن سکوت مرگ بار ادامه م دیبا

  یحس م ی از غبار نشست اما او هم چنان خود را همان طفل یخاطراتش با او گرد یهمه  یرو ییگو
 رب النوع بود.  شی کرد که اهورا برا

 که با آن طفل چه کرده است؟! دید یگشت و م  یبر م  یلحظه ا کاش

دست   تیرا با هدا  اشی رکاب زندگ  نیاش را با او آموخت. اول  یدوچرخه سوار   نیکه اول یبچه ا پسر
 او زد.  یها

را بست که از خاطرات دو    یزد و دست پشت گردنش برد. اهورا در لحظه کتاب قطور   یتلخ  لبخند
 نفره شان نگاشته شده بود!
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و به  مید یاز جا پر رتیبرخورد کردو من وهنگامه با ترس و ح  واریباز شد و به د یبد یبا صدا در
 آن ظاهر شده بود.  یکه نفس زنان و نگران در آستانه  میسامان نگاه کرد

 _ کجاست؟! 

 شده بودودوباره به سامان چشم دوختم.  جیبه هنگامه انداختم که چون من گ ینگاه مین

 گم کجاست؟!  ی_ م

 شده؟! ی_ داداش چ

آمد و دوباره   شی پ یشد، سامان قدم  یکه از اتاق استراحت خارج م لیپر بهت سه  یصدا دنیشن  با
 سؤال مبهمش را تکرار کرد. 

 _ کجاست؟! 

 ! ؟ی_ ک

 و صدا باال برد.   دیچهره اش را در نورد یبه آن صالی و است  تیو عصبان  ینگران یحس ها ی همه

 !ستی_ شراره ن

 .  میبود تا من وهنگامه از جا بپر  ی جمله اش کاف نیهم

 !ست؟ین  یچ یعنی_ 

 رفته؟!  کجا

 .  دیو دور خود چرخ  دی را کش شیموها کالفه

جا   نیدونستم ا یکه اگه م نی ا یعنیدونم کجا رفته.  یکه نم نیا یعنی ستی. نستیگم ن ی_ م
 نبودم! 
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 شانه اش گذاشت.   یبلند خود را به او رساند و دست رو ییبا قدم ها لیسه

 شده؟!  یچ نمیبب   ن،یبش ای _ داداش آروم باش. ب

  یبرا  لیسه یآمدوهنگامه با اشاره   زیبه طرف م لیسه  یدست ها تیکالفه تر شد و با هدا سامان
 آوردن آب رفت.  

 گم شده باشه! ستی _ بچه که ن

 ادا کرد.  یرها و کلمات را به سخت   یصندل یخود را رو یبا درماندگ  سامان

 دونم کجاست؟! ی_ گم نشده. گم نشده اما نم

 اضطراب نشستم و چشم به او دوختم.  با

 !؟ی برگشت ی_ ک

 ! ست؟ی ن یک از

 خورد.   یبه چشم م  یبزرگ یمانیو چشم به من دوخت. در عمق نگاهش پش  دینگاه باال کش سامان

 اش هم خاموشه! ی. گوش ستی اومدم اما شراره از صبح ن شبید

آن   انیم قیعم  یکه کدورت نیشراره انداخت. ا یحرف ها  ادیکوتاه و مختصرش، من را به  یها پاسخ
 برده بود.   نی شان را از ب  یها شکل گرفته و آرامش زندگ

 بخور.    ای_ ب

 آب را ازهنگامه گرفت و دست سامان داد.  وانیل  لیسه

 نداره! یکه نگران  نیزده. ا  رونیداشته، صبح زود از خونه ب  یدکار ی _ خوب شا

گذاشت و چشم از نگاه مؤاخذه گر من   زی م یرا رو وانیآب بخورد، ل یکه جرعه ا نیبدون ا سامان
 . دیدزد

 _ دعوامون شد!
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 سالن حاکم کرد.   یبر فضا  نیسنگ یادا شد، سکوت یکه به دشوار   یعاجزانه و کالم لحن

آرنجش را   لیداد و دوباره به طرف بار رفت و سه رونیب  نهیدرنگ، نفسش رااز س یبعداز کم هنگامه
 گذاشت و من با پوزخند نگاه از سامان گرفتم.  ز یم یرو

  دهیاش کش یشده بود، سرانجام شاس  یاواخر طبق اظهارات شراره چون بمب ساعت  نیکه ا یا رابطه
 شد!

 رفته آروم شه و برگرده!  یی. حتمأ جاستی_ خوب... خوب باز هم بچه که ن

 . دکردندیاش را تشد یقرار  یسامان نشدند بلکه ب ینه تنها تسل لیسه صال یاز سر است جمالت

 ... ادیسرش ب یی_ بال

 _ سالم. به، به جمع تون هم که جمعه! 

 و کشاند. همه مان را به طرف ا یسر حال شراره نگاه بهت زده  یصدا

 !ن؟یش یمعرفتا بدون من دور هم جمع م  ی_ ب

 او زدود. یمان لبخند را از لب ها یرگیو خ   سکوت

 !ه؟ی_ چ

 ! د؟یکن ینگام م  یطور  نیا چرا

از هر نوع   یر یجلوگ یبرا  لیو سمت او هجوم برد و من و سه دیکه سامان از جا پر دینکش یطول
 . میدیپشت سر او دو یبرخورد احتمال

 !؟ی_ کجا بود

 انداخت.   نشیبه همسر خشمگ ییو نگاه سر تا پا دیخود را عقب کش یبه تند شراره

 !؟یکن  یم یطور  نی_ چرا ا

 ! گهیخونه بودم د خوب
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 صدا باال برد.   ت یبا عصبان  سامان

 !؟یبود یگم کدوم گورستون  ی_ دروغ نگو. م

 .  دیشسامان را ک یبازو لی شراره کم، کم گره خوردند و سه یابروها

 !؟یکن  یکار م  یچ ی_ سامان معلومه دار 

 گم خونه بودم، خونه! ی_ م

 جا!  نیاومدم ا ،یمن هم بهت زنگ زدم جواب نداد ،یست یتو ن دمیپاشدم د 

 !یستی ن  دمیشدم، د  داریچون من ب یخونه بود یکجا  قأی: دقد یکرد و غر ی عصب  یخنده ا سامان

و آزرده پاسخ داد: شب تو تراس   فیضع ییانداخت و با صدا لی به سه یچشم  ری ز ینگاه  شراره
 . دمیخواب

 انداخت قلبم را فشرد و جلوتر رفتم و دستش را گرفتم.  هیسا شیکه به چشم ها یغم

 !زمی _ عز

هم   لیرفت و سه  رونی نگاه از او گرفت و با شتاب ما را پس زد و از کافه ب یطوالن یبعد از مکث سامان
 بال او روان شد.  به ما دن  یبا نگاه

 ؟ ی_ خوب 

من به  یبهت زده  یخورد و مقابل چشم ها  یکه چشم به پارکت ها دوخته بود در لحظه تکان شراره
 رفت.   رونی ب یتند

 شد؟!  ی_ چ

بگذارم    رونیب  اطیکه پا از در ح  نیو قبل از ا دمیجواب هنگامه شانه باالانداختم ودنبال شراره دو در
 .  دمیجر و بحث آن ها را شن یصدا

 ده؟! یم یبچه گانه چه معن یرفتارها نی_ ا
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 !دم؟ی من سرت داد کش مگه

 هم دنبالت گشتم! من

 کردند.   یبودند و بحث م  ستادهیدر کوچه ا گرید کیکه رخ به رخ  دمیزدم و آن دو را د  رونی در ب از

 بزنه؟! بتی_ اون قبرستون مگه چند متره که غ

  ینگاه کرد که کنجکاوانه از کنارمان م  یبه چند نفر  یچشم ری و ز  دیبه صورتش کش یکالفه دست لیسه
 گذشتند. 

 ...یدار  گهی_ سامان د

 _ بسه!

 !ن؟یراه انداخت هیچه وضع نی. اگهید  یجا نیبر نیکن  جمع

 چشم به آن ها دوخته بود.  تی که با عصبان دیها به طرف هنگامه چرخ نگاه

 ! نیکه شما شو راه بنداز نینه ا میکن  یتا دو قرون کاسب میخراب شده رو راه انداخت نی_ ا

 آتش شراره تند تر شد.   یکالفه برگشت و دست به کمر شد ول  سامان

 آخه؟!  یفهم  یم ی از دوست ی_ بچسب به همون دو قرونت. چ

 اشاره اش را باال برد.  و انگشت  دندیهنگامه در هم تن یابروها

 ! یکن یدار  یزندگ یخودت چه طور   ریبگ ادی. اول یبد ادیبه من  یز ی خواد چ ی _ تو نم

 با بهت نام همسرش را زمزمه کرد.  لی شراره با تعجب باز شد و سه دهان

 _ هنگامه؟!

سر   نگاه حق به جانب هنگامه پس نرفت و شراره با درد چشم به سامان دوخت که آزرده خاطر اما
 انداخته بود.   نیپائ

 گم مگه؟! ی_ دروغ م 
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نبودم    لیاگه تعط نیلحظه با خودتون فکر کن هی. زنیر یجا رو بهم م  نیا انی یشون م  یکیدفعه  هر
 کردم؟!   یکار م ی چ  دیبود با یو مشتر 

 پوزخند زد.   شراره

 قدر منفعت طلب نباش!  نی_ ا

 !ستیبه پول ن یچ همه

 زبان چرخاند.   هیسرشار از کنا یهم در پاسخ با لحن هنگامه

 شما خرابش کنه! یفکر  یذارم ب ی. نممیجا رو باز کرد  نی. با چنگ و دندون استمی_ من مثل شما ن

 پوزش طلبانه به آن ها انداخت.   ی دست پشت کمر شراره برد و نگاه سامان

 .  میش یمزاحم تون نم  گهی. دنی_ ما رو ببخش

 .  دمیند شیدر چشم ها یمانیپش یلحظه ساکت بودم به هنگامه نگاه کردم اما ذره ا نیکه تا ا من

 _ هنگامه؟!

 ما مهمه!  یچقدر برا یصنار سه شاه  نیهم  نیدون ینم  نیحرف نزن. تو پر قو بزرگ شد گهی_ تو د

 .  ستادمیجلو رفتم و مقابل سامان و شراره ا  یمکدر چشم ازهنگامه گرفتم و کم یباخاطر 

 . نی پهن کن  هیچشم بق یتون رو جلو  یزندگ   یخصوص می_ الزم نبود حر

خب   یلی : خد یخفه غر ییبود با صدا دایدر چهره اش پ تی که آثار عصبان یسر چرخاند و درحال  سامان
 !یخواد تو به من درس بد ینم

 کردم و با دست به شراره اشاره کردم.  اخم

 !؟یای یم  یپس چرا براش قپ  یاش رو ندار  یلحظه دور  هی_ تو که تحمل 

 لبش را به دندان گرفت.   یخورد و سر چرخاند و شراره گوشه   یتکان سامان
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فهمن. به نظر من   یهمه م نیاز هم جدا شد یفردا وقت ا یکنه. امروز   یم ی_ به اون نگاه نکن. چه فرق
 !نیکردن ندار یچون شما دو تا سواد زندگ نیهم بهتره که زودتر تمومش کن

 . امدمینگاهم کردند اما من کوتاه ن یدو با دل خور  هر

 ! یچند ساله ا یبچه  نی_ سامان به خودت نگاه کن. ع

 ... ستیپدر شدن ن یهنوز آماده  تو

 حرفم آمد.   انی م  یو به تند اوردیزخم کالمم را تاب ن شراره

 نداد؟! حقتونه که خدا بهتون بچه  یگ ی_ م

 ریدل گ یبه چشم ها  قیعم یرفت و من بعد از نگاه ن ی برگشت و به طرف ماش ت یبا عصبان  سامان
 .  دمیشراره چرخ

 داره! ی حکمت  هی یز ی_ هر چ

و مشغول حرف   ستادهیا اطیکه وسط ح دمیوهنگامه راد لی کافه رفتم و سه یدرنگ طرف ورود یب
 زدن بودند.

 ! ستیبه پول ن ای دن زی_ همه چ

 رو نشکنم!  هیگرفتم دل بق ادیدو سکوت کردند و من ادامه دادم: تو پر قو بزرگ نشدم اما  هر

 سالن رفتم.  یتفاوت به طرف در ورود یچشم تنگ کرد اما من ب هنگامه

 !؟ید یبه من درس اخالق م ی_ تو دار 

کالفه  لی دخترک زل زدم و سه  یجو زهیست یدر از حرکت ماندند و به چشم ها یدر چند قدم میپاها
 .دیکش  ش یموها انیدست م

 !؟یکن یم دینبا دیمن با یداره، اون وقت برا شهی _ سر تا پات خرده ش

 خوره! ینم  یدختره به درد زندگ  نیگفت ا لی حق داشت به سه ایک
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 لت زده چشم بست. که خجا دی دو لیسمت سه  یخوردم و نگاهم به تند جا

اشکال کار خودت کجاست که  نی کنه. برو بب  یرو ازم مخف یز یچ  دی_ به اون نگاه نکن. من زنشم نبا
 کنه!  یتفت م  رهی گ یسر راهت قرار م یهر مرد

 چه بود؟! نهیحجم از ک  نیا  لی . دلدیصورت هنگامه چرخ یرو  یبا بهت و سردرگم میها چشم

 !سو؟ی_ گ

 ! دیو نفسم بر دیدر دو یسو یخوردم و نگاهم به تند یسخت  تکان

 بود؟! ستادهیآن جا ا یمرد از چه زمان  نیا

 فشارد و مغزم از کار افتاده است!  یام را م نهیشده و س نیسنگ یکردم هوا وزنه ا یم حس

 !کا؟ی_ داداش را

به  ختهیآم  یتیدنگاهم کرد و با ج رهیرا بدهد همان طور خ   لیکه پاسخ بهت سه  نیبدون ا  کایرا
 زبان چرخاند.  تی م یصم

 !؟یای  ی_ دنبالت اومدم. پس چرا نم

 که اندام تنومندش قاب در را پر کرده بود. ستمینگر یدرشت شدند و با بهت به مرد میها چشم

 قرار دهد.   ریرا تحت تاث ط یمح نیجو سنگ شیموجب شد که دوباره با صدا سکوتم

 _ منتظرم! 

کوتاه به خود آمدم و بعد از   یاندازد رفت و من هم بعد از مکث یب  یکه نگاه به کس نیو بدون ا  گفت
 رفتم.  یو تلفنم به طرف خروج  فیبرداشتن ک 

 تا نکن!  ایبدبخت مثل ک  نی_ با ا

 به هنگامه انداختم. یچشم نگاه پر تأسف  یگوشه  از

 .یزن  یاز طرف گلرخ زنگ م  یبگ  هیفرستم. کاف یمزون رو برات م ی_ شماره 
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 رفتم.   رونی تند و بلند آن جا را ترک کردم و ب ییتعلل نکردم و با قدم ها گر یزد اما من د  پوزخند

شروع به   واری توجه از کنار د یشدم اما ب نشی و سرنش یمشک لیاتومب یزدم متوجه  رونی از در ب یوقت
 حرکت کردم که بوق زد!

داد به  یکه از او در دل داشتم اجازه نم   یو تنم گر گرفت اما کدورت دیوجودم را درنورد یآن  یجان یه
را به حرکت   نیتوجه به راهم ادامه دادم که استارت زد و ماش   یب ن یهم یبرا رمی دعوتش را بپذ یراحت

 در آورد. 

 ات گذشته بپر باال، معطل نکن!   ی_ از سن خاله باز 

 برگشتم.  تین خونم را به جوش آورد و با عصبا  زشی طعنه آم لحن

 !؟یستی_ راهتو بکش، برو. مگه من گفتم وا

  نیماش یدرخت ها که رو  ی هیهوا و سا ینسب  یکی ساز رفتن کوک کرده بود و به خاطر تار دیخورش 
 راه گرفته واضح بود!  شیکه در صدا یاما خشم دمید یاو را نم  یافتاده بودند به خوب 

 !سو؟ی_ گ

کرد که قلبم  یم تی نامم از زبان او کفا دنیشن نیاما هم ییاعتنا یو ب یاز خشم گفت. پر از سرد پر
 .نمیبنش نیماش یجلو  یوار در صندل میکوتاه تسل  یو بعد از مکث   زدیفرو بر

 دختر خوب! نی_ آفر

 افتاده بود؟! ی: چه اتفاق دی مقدمه پرس  یرا به حرکت در آورد و ب  نیماش

 کردن! ی با زنش از کنارم رد شد. انگار بحث م دمیاشتم اما دسامان قرار د با

 درونم غلبه کنم.   جانی تا بر ه دمیکش  قیعم  یگذاشتم و نفس میزانوها یرا رو فمیک

 _ آره دعواشون شد! 

 کرد.  تیهدا یاصل  ابانیرا به خ نیزدن راهنما ماش  با

 کردن؟! یهم دعوا م اطی _ اون دو تا تو ح
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 زدم و نگاه به رو به رو دوختم.  یشخندیکه در وجودم پا گرفته بود، ن  ییرغم غوغا یعل

 !یعالقه دار  یی_ انگار به مسائل زناشو 

 لبم را گاز گرفتم. یچه از دهانم در آمد و گوشه  دمی که نزد تازه فهم  یحرف 

 مثأل...  ،یل ی_ خ

و به طرف من   دیکش  ابانی ا کنار خر  نیچرخاندم و منتظر نگاهش کردم تا ادامه دهد اما او ماش سر
 برگشت! 

 زده چشم در اطراف گرداندم!  بهت

 _ چرا خاموش شد؟! 

 ! ختیباره ترس به جانم ر کیآرام و سردش به  یصدا

 _ خاموش کردم!

تنم را   د،یدرخش  شیکه در چشم ها یرا روشن کرده بود و برق   نیداخل ماش یکم  ابانیعابر کنار خ  نور
 لرزاند. 

 ! ؟یچرا خاموش کرد_ خوب... خوب 

 به طرف من خم شد و دستش را باال آورد. یکم

 !ی_ رحمت گفت باشگاه بود

ام نشست زبانم بند آمد و تنها توانستم سر به  نهیس یمانتو رو  یکه از رو شی به انگشت ها  رهیخ
 تکان دهم.  دییتأ

در آن نهفته بود، لب  یمرگ بار  یخفه که خون سرد یی و با صدا  دیکش نیپائ یرا به نرم  انگشتش
 جنباند.  

 !؟یای_ مگه نگفتم ن
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 فشردم. میانگشت ها انیرا م فمی قلبم را قلقلک داد و ک د،یپوست صورتم غلت یکه رو نفسش

 _ چرا؟!

ام بود، نجوا   نهیس ی رهی که نگاهش خ یجلو بازم را با سرانگشتش کنار زد و در حال  یمانتو ی گوشه
 گم!  یکرد: چون من م

شرتم   یت یلبه  یکرد و رو یرو شی هم فشردم و نفسم را حبس کردم و انگشت او پ یرا رو میها لب
 نشست!

 !یای ب دینبا ،یایخوام ن  ی_ چون من م

 !یاومد یم دینبا

روح او   ی و ب رهی من رو به صورت ت یام نشست و چشم ها نهیس یقفسه  ی رو  یبه نرم انگشتش
. بهت گفته بودم. یکن  ریمن رو درگ دیخشک شد اما او با همان آرامش رعب آورش ادامه داد: نبا

 شناسم، دختر!  یخودم رو نم  گهیگفتم د

ام   نهیگلو تا س ری از ز یفرض  یبه درد آمد و او با سر انگشتش خط  ژنیام از کمبود اکس نهیس ی قفسه
 و من آتش گرفتم. دیکش

 شناسم! یشم. گفتم خودمو نم  یشه. بد م یبد م بشم،  ری_ من درگ

خشکم از هم فاصله گرفتند اما   یتفاوتش گشت و لب ها  یصورت ب   یرو یقرار  یبا ب میها مردمک
 از آن ها خارج نشد. ییآوا

 !؟یخودت کن  ری من رو باز هم درگ یخوا  ی_ چرا م

 پر وحشت من دوخت.  یزده اش را به چشم ها خی یو چشم ها د ینگاه باال کش ینرم به

 !ه؟ی_ هدفت چ

 و لب جنباند.   دیتر کش ن یام بود، انگشتش را پائ رهیطور که خ  همان

 _ نفس بکش! 
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بود که تحت تملک دست او   یقسمت ریکردند. تمام حواسم درگ یام نم یار ی گری ذهن و قلب من د اما
 در آمده بود. 

 عمل کنم! یا گهیور دشم ط  ی_ نفس بکش وگرنه مجبور م

  نهیخوردم و نفسم را با شتاب از س  یکه تکان سخت  دیتر کش  نییاثبات گفته اش انگشتش را پا یبرا
 دادم.  رونیب

 ! نی_ آفر

 . رمیکردم از او فاصله بگ یکه من نفس زنان سع دیتر کش نیرا پائ  انگشتش

گم، برو. برو و از من دور شو. از من فاصله   یبار م نیآخر یدم. برا یبار بهت مهلت م   نیآخر ی_ برا
 ! یفی . تو حریبگ

 لب جنباند.   یبلند شد و او به آرام میخشک گلو یآن قدر سخت که صدا  دمینفس کش  سخت

 ! یعالقه مند کن یینکن من رو به مسائل زناشو ی_ سع

 س زدم. رفت که به خود آمدم و دستش را پ  یتر م نییکرد. داشت پا یم یرو ش ی داشت پ انگشتش

 _ ن... نکن! 

 صورتم گرداند.  یزد و چشم رو   یپوزخند

 _ چرا؟!

 ! ؟ینموند  نیهم یبرا مگه

 .دمیرا به چنگ کش  فمیو گنگ ک  جیمانتوام را مرتب کردم و گ یجلو  یو عصب یتند به

 !یا وونهی_ تو د

شال چنگ زد و من   یرا از رو میرفت تا در را باز کنم اما قبل از آن از پشت موها  رهیدستگ یرو دستم
 را وادار کرد که نگاهش کنم.
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 _ به من نگاه کن! 

به داخل  ابانیکه از خ یروحش زل زدم. نور اندک یب  یو به چشم ها دمیدرد چهره در هم کش  با
 به شدت ترسناک بود! یخونسرد  نیداد و ا یم شیسرد چهره اش را نما یاجزا یبود به خوب  دهیخز

. تو ستمین  کای چون من اون را ایام پس دست و پاتو جمع کن. به خودت ب  وونهیکه من د ی دون ی_ م
 !یذار  یپاتو باشگاه نم گهی. دری بگ می. پس عاقل باش. عاقالنه تصمیستیهم بچه ن

 بود لب زدم: چرا؟!   دهیچی که در سرم پ یهمان درد با

 صورتم گرداند.  یرا جلو آورد و نگاه رو  سرش

 ! ؟یکه نامزد کرد یخواست ینم  نوی_ مگه خودت هم

 از هم باز ماند. میخوردم و لب ها جا

 _ فرصتت سوخت! 

 !یآزاد

 !نمت یدور و برم نب  گهید

 ! امدیهمان درد پوزخند زدم که اصأل به مذاقش خوش ن  با

 نکن دختر! کی_ منو تحر

حواله ام کرد و   یز ی آم دیشد و نگاه تهد زی طور با سماجت نگاهش کردم که سرانجام صبرش لبر همان
 .دیحرکت تن عقب کش کیدر 

 ! ی_ خودت خواست

 را دور زد و در طرف من را باز کرد. لی شد و اتومب ادهیکنم، پ لیرا تحل شی خواستم گفته ها تا

 شو!  ادهی_ پ
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زد و مچ دستم را محکم گرفت و از   یم که لبخند شرور ترس در خودم جمع شد  یو با کم سردرگم
 . دیکش نیپائ  لیاتومب

 ! ؟یکن  یکار م ی_ چ

را بست، دست دور شانه ام انداخت و    نیکه در ماش ن یعقب بروم اما اجازه نداد و بعد از ا خواستم
 کرد.  تیرو هدا ادهی من را به طرف پ

 عالقه مندم!  ییکه چه قدر به مسائل زناشو ینی بب دیرو روشن کنم. با فتی تکل می_ بر

داشتند و من به  یب ی برق عج شیچشم نگاهم کرد. چشم ها یزده سر چرخاندم که با گوشه  بهت
 هوا زبانم را گاز گرفتم.  یکه ب دمیترس یقدر 

 ولم کن! کا،ینشو را وونهی_ د

به شانه ام وارد کرد   یفشار که او  دم یخود را عقب کش ینگاه کردم و کم  ادهیپ ی به عابرها  یچشم ریز
 . ستادیو از حرکت ا

 _ انتخاب با تو!

  میزرد چرک مرده خورد خون در رگ ها یبه آن تابلو میچشم ها ینگاهش را دنبال کردم و وقت  ریمس
 بست! خی

 ازدواج و طالق؟!  دفتر

 دم.نافذش زل ز یو وحشت زده به چشم ها دمیدر جا پر  ابانیاز خ  یل یبوق بلند اتومب یصدا با

 _ کدومش؟! 

به خود نگرفته بود. در آن صورت هم من ابدأ قصد  یمن و شهاب که هنوز صورت رسم  ینامزد یول
 نداشتم! ییجدا

 !میبر اده،یفکر کردن ز ی_ باال وقت برا

 کمرم نشست به خود آمدم و با شتاب او را پس زدم.  یگود یکه رو دستش
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 تمومش کن! وی_ مسخره باز

 شد.  رهی خ دم،یلرز یم تی کمر گذاشت و به من که از عصبان یرا رو  شیها دست

 !نمتی نب گهینکن. د کمیمن خط و نشون نکش. گفتم تحر ی_ گفتم برا

  کی ام را گرفت و در  قهیره در رفت و از کو  کهویباز هم پوزخند زدم که  شیناخوانا یبه چشم ها  رهیخ
شدن  کیکه با تار  یی رو ادهیو هراسان نگاه به اطراف دوختم. پ دهیو من ترس   دیکوب  واریحرکت به د

 ! دیرس  یوهم ناک به نظر م اریهوا خلوت شده بود اکنون بس

 بچه!  رینگ ی_ منو به باز 

 پر دردم را به او دوختم. یرا بسته بود و چشم ها دنمی راه نفس کش میگلو یرو  شی دست ها فشار

 فرار کن! رم،یکه جونتو بگ نی_ قبل از ا

 هم فشار دادم که بعد از چند لحظه دستش را رها کرد.  یرا رو می و لب ها دیلرز نگاهم

 _ عاقل باش! 

داد و از  شد، گاز   نیکه سوار ماش نیتعلل برگشت و بعد از ا  یتا شد و به سرفه افتادم و او ب کمرم
 کنارم گذشت. 

 : چه مرگته؟ دمیکه رفت، زل زدم و نال  یر یغرق آب به مس ییچشم ها با

و با   ستادمیا ابانیکنار خ شانی که به خود آمدم، سردرگم و پر یزمان ،یطوالن  یقیاز گذشت دقا بعد
 گرفتن در بست خود را به خانه رساندم. 

شد و من    یدر ذهنم پژواک م یید. انگار صداکنن یدارند مسخره ام م نیکردم آسمان و زم یم حس
 خواهد زد.  کای به را یکار  یبا شهاب ضربه ا یکرد نامزد یکه فکر م یخواند. نادان  یرا احمق م

 شهیآن جوان عاشق پ گرید کای را دیبردم که شا ادینکته را از  نیا میبرنامه ها نشیچ انیدر م من
 نباشد! 
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  یبود که ساعت  یاتفاق ریکردم اما تمام ذهنم درگ نیهدف شبکه ها را باال و پائ  ی پا انداختم و ب  یرو پا
 افتاد! شیپ

آماده کرده بودم اما چشم بسته به داخل آن   کایرا یزدم که برا  یدست و پا م یدر باتالق داشتم
 . دمیغلت

 جانماز ره! نیا نی_ ننه بب 

 به او نگاه کردم که آمد و کنارم نشست.  یجیو با گ دیکش  رونیآهو من را از افکارم ب  یصدا

ونه رو نماز خونسه. گذاشتم تو  ه،ید شیامه پ ی. تا وقت هیب  امرزیاحمد آقام، خدا ب ی_ سجاده 
 وره هدم! ه،یصندوق تا هر وقت شهاب داماد ب

مخمل  یسرمه ا یپارچه  یرو یو دست  دیجانماز پدر شهاب سر یآهو رو دیپر ام یاز چشم ها نگاهم
 .  دمیکش

 آهو خانم؟!  ی. من چامرزتشی _ خدا ب

  یخواستم خود را از تک و تا ب   یزد اما با سماجت نم   یم انی در م کیاز نا افتاده بود. قلبم  میصدا
 اندازم.

 _ ته قربان بومه!

عمق  فشرد و من نگاه لرزانم را به او دوختم که لبخندش  یزده ام را گرفت و به گرم خی یها انگشت
 وارد کرد.  میبه انگشت ها یم یگرفت و فشار مال

 داماد درست هکنم؟  ی_ خنچه 

 .  دیبر اعصابم خط کش  ونیزی بلند تلو یو صدا دیباره لرز کیبه  تنم

 _ ها ننه؟!

 کرد اما دم نزدم.  زیصبرم را لبر یاز آشپزخانه کاسه  النهیسر خوش گ یصدا

 _ آره مادر. آماده کن!
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شهاب نشست که قامت بست و   یباز اتاق، رو مهیمنتظر آهو باال رفت و از در ن یاز چشم ها نگاهم
 بر تنم نشاند.    یلرز  رشی تکب یصدا

 عروس درست هکنم؟! ی_ حنا

شهاب بلند تر شد و نگاه آهو به آن طرف    ریتکب  یو صدا  دیآهو درخش یدر چشم ها  یشاد  برق
 شد.  دهیکش

 _ پهلوونم دوماد بونه! 

 .  دیسر مست از آشپزخانه سرک کش  النهیو گ  دیخود شد و کل کش یاز خود ب  آهو

 _ چه خبره مادر؟! 

 . دمی بزرگ در دلم نشاند و نگاه از آن ها دزد یغم  رزنی پ یایر  یب یشاد

 خبر!  ری _ خ

 ! یدارم یعروس 

 و شهاب سالم نماز را داد.   دی لرز یاز شاد شیصدا

 _ عروس بله ره بته!

 انداخته بود. هیآن سا یرو  یشد که نگران  یعسل یقفل جفت مردمک ها نگاهم

  یبه خاطر وابستگ یدور و دراز بافتم. حت  یآرزوها یمرد محرم شدم و در عالم جوان نیبار با ا کی من
  دیو من اصرار کردم که اتاق مشترک مان با میانبعد از ازدواج در کنار او بم میداشت میمان به آهو تصم

 مان سراب شد! یها یپرداز  الیتمام خ کایاتاق من و تخت مان، تخت من باشد اما با آمدن را

 _ مبارکه... 

 شهاب گرفتم.  یلب ها یو چشم از لبخند تلخ رو  ستادمیرا درهم گره کردم و ا میانگشت ها

 ! ری خوابم. شب به خ ی_ من خسته ام. م
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دخترانه   یشرم یرفتنم را به پا  رزنی گرفت و خنده کنان به من چشم دوخت. پ النهینگاه از گ هوآ
 گذاشته بود. 

 مه دل قرار!  ری_ شب به خ 

اندازم به طرف اتاق پا تند کردم و در را پشت سرم بستم و   یبه شهاب ب یکه نگاه دوباره ا نیا بدون
 . دیصدا ترک  یبغضم ب

 دهانم فشردم و همان جا سر خوردم.  یرا رو دستم

 کردم!  یم یکرده بودم، خواستگار  انتیکه به او خ یبودم که از داماد یتنها عروس من

 کار!  انتیعروس خودخواه و خ کی

ام مالمت کردم تا عاقبت با   یفکر  ی کردم و خود را به خاطر ب  هیهمان جا نشستم و گر یطوالن یقیدقا
 و در را باز کردم.  ستادمی را پاک کردم و با رخوت ا میاشک ها یکه به در خورد به تند یتقه ا

 ! ؟ی_ خواب نبود

توانستم صورتش را واضح   ینم نی بود. در هال هم چراغ ها خاموش بودند به خاطر هم کیتار اتاق
 .نمی بب

 بره؟!   ی_ تو خوابت م

 . دمیشن  یآرامش را م ینفس ها یصدا

 ! ؟یکن یکار م  یبا خودت چ ی_ دار 

 نشود! میلرزش صدا یصاف کردم تا متوجه   ییفشردم و گلو  رهیدستگ یرا رو دستم

 کنم! یخودم رو بدبخت م   ،ی_ اگه ولم کن

 !ادی یکه اسمش به زبونت نم  یرم دنبال همون  یم

 کرده ام. یرو ادهیباور رساند که ز نیمن را به ا دیدرخش شیکه در چشم ها یخشم  برق
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 هستم!  یزون ی عجب دختر آو ،یکن ی_ البد فکر م

 تحکم لب جنباند.  با

 ات باز بشه!  یاون نامرد دوباره به زندگ یذارم پا ینه م ،یذارم بدبخت بش ی_ نه م

 ! یخودت رو عذاب بد یخوا یدونم تا کجا م ینم فقط

 قلبم! آخ

 قطع شد.  یلحظه ا یکه نفسم برا دیکش ری چنان ت قلبم

 که دوستت داشته باشه و قدرتت رو بدونه!  یکن یم داینفر رو پ هی_ باالخره 

 ! یگفتم: تو دوستم داشت ری هم فشردم و با تأخ  یلرزانم را رو یها لب

  یکم دی تاب یکه از پنجره به داخل اتاق م  یصورتش در پناه نور ماه نکیبه جلو برداشت و ا یقدم
 واضح تر شده بود. 

 _ هنوز هم دارم!

 لجاجت سر باال انداختم. با

 ملعون!  کاکی _ ج

 خسته باز شدند.   یبه لبخند شیها لب

 _شباهت؟! 

 دادم. هیادرآغوش گرفتم و به در تکر میها دست

 _ مغزت! 

 !گذره؟یم یبفهمم توش چ  تونمینم

 داد.  هی جمع کردو به چهار چوب درتک نهیس یرا چون من رو  شیها دست
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 ! سویگ ستین یباز  گهید نی_ ا

 . رهیگ یبه خودش م  یحالت رسم  یبرگرده همه چ عمه

 ! رمیآهو رو بگ  یتونم جلو یم االن

 هم فشردم و در سکوت نگاهش کردم.  یرا رو میها لب

 ! دمیده که تو رو با اون پسره د یعذاب م یتر از لحظه ا  شیحالت من رو ب  نیا دنی_ د

 زل زدم. نشیاندوهگ یباال آمد و با بهت به چشم ها  یبه تند سرم

 !ستم یکه اهل سرکوفت زدن ن یدون  ینگام نکن. خوب م یطور  نی_ ا

  یمرد زندگ کایگفت. همان روزها بارها به من تذکر داد که را یسرکوفت زدن نبود، راست م اهل
شناسد اما گوش من به  یرا م  کای را یگر یاش بود و او بهتر از هرکس د یمی. که دوست صم ستین
برد به خوابگاه پناه   ینم  ییراه به جا حشینصا دید یوقت  لیدل نیحرف ها بدهکار نبود به هم نیا

او و آهو رد و بدل   انیم  ییدانم قبل از رفتن چه حرف ها یسال عازم عراق شد اما نم کیو بعد از  برد
 .اورد یبر زبان ن یز یپاره شده مان چ وندیکس در مورد پ چیشد که ه

  یسن سویکنار اومدم و رفتم. تونستم خودم رو قانع کنم. با خودم گفتم که گ ی_ اون موقع با همه چ 
 ...سویکرد اما گ  ریتعب نداشت. حسش به من رو اشتباه 

 ینگاهم م دیفشرد و با شک و ترد یهم م یرا رو شی ام را به او دوختم که لب ها یا شهیش نگاه
 کرد. 

 کنم!  یحاللت نم گهیبار د نی_ ا

جمله اش را ادا  یکه به سخت دی او چرخ  یصورت گرفته  یرو میوجودم تکان خورد و چشم ها عمق
 کرد.

 خوام جبران کنم! ی_ م

 را گرفت.   می خم شد و دست ها یگرم شد و کم  نگاهش
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 . ها؟!یجبران کن  یکه بخوا ینکرد  ی_ اما تو اشتباه

 . دمی کش رونیچشم از او گرفتم و دستم را ب کالفه

 _ شهاب نکن! 

 !؟ید یقدر خودت رو عذاب م نیدلم چرا ا زی جان، عز سوی_ گ

برگشت و به اتاقش رفت اما من اصأل خوابم   دانهیدرنگ ناام یسکوت نگاهش کردم و او بعد از کم در
خانه  یکه اهال نیبه خاطر ا نیپاورچ ن،یشانه ام انداختم و پاورچ  یرو ی شال نی آمد به خاطر هم ینم

 تخت نشستم. یرفتم و رو اطینشوند به ح داریاز خواب ب

 آرام بخش بود.   زی پائ  یتازه و مرطوب شب ها ی. هوادمیکش قیعم  یبستم و نفس چشم

 ... یکه بود کی_ کوچ

شده  دهیدر بستر آسمان کش شی زل زدم که کم و ب ییباز شدند و به ستاره ها یبه نرم میها چشم
 کنارم نشست.  ر یبا تأخ  النهیبودند و گ

 ...یزد  یو به آسمون زل م  ینشست یکنار پنجره م یرفت  یشبا م ،یشد ی _ هر وقت ناراحت م

فر و پراکنده ام را با   یزدم که دست جلو آورد و موها شخندیمحکم کردم و ن نهیس یرا رو میها دست
 کرد.  میآرامش تقس 

 زد تا آرومت کنه...   یباهات حرف م یو کل  شتیاومد پ یهم پدرت م  شهی_ هم

 ادامه داد.  میبه بافتن موها  النهیو گ دیرا خراش  میگلو یکهنه ا بغض

حس   هی. انگار  یباز کرده بود گهیحساب د هیرو بابات   یچگ_ قلق تو رو داشت. اصأل تو از همون ب 
 وسفیتالش کردم اما  یل یکرد. من خ ی تون بود که شما رو بهم وصل م  نیب ینامرئ   ریزنج  هیمشترک، 

 !ارهی تونست دلت رو به دست ب  یبدون زحمت م 

 شد.  رهیرخم خ  میکج کرد و به ن  یو سرش را کم  دیتمام شد که دست عقب کش میبافتن موها انگار

 اومدم... یداشتم م ی_ وقت
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 پر او زل زدم.   یبه آسمان برداشتم و به چشم ها   یرگیدست از خ  دیکه لرز شیصدا

کن که نگام کنه. که باهام حرف   ی _ از خودش کمک گرفتم. رفتم مزارش و بهش گفتم دخترت رو راض
 سکوت نکنه! گهیدلم آوار کنه اما د یتو دلش هست رو، رو  یبزنه. که هر چ

فرو دادم اما او لبخند   یسوختند و آب دهانم را به سخت میچشم ها دیاشکش که چک یقطره  نیاول
 داد.  لمیتحو یگرم

 جا هستم که بشنوم. نی_ حرفات رو پشت سکوتت حبس نکن. من ا

 .  دیچ یشب پ یاهویدر سکوت پر ه فمی ضع یباز شدند و صدا  ریبا تأخ  میها لب

 گفتن داشتم؟!  یکه حرف برا یدیشن  یم دیبا یاون وقت یکن  ی_ فکر نم

را  میخم شد و دست ها  یو کم  دیدرخش شیدر چشم ها دیقفل زبانم شکسته شد برق ام دید یوقت
 گرفت.  

 !م؟ینزد م،ی_ حرف زد

 و رو برگرداندم.   دمیکش دستم را عقب کالفه

 ...یخودت رو گرفته بود میاز قبل معلوم بود. تصم اشجه یاما نت  ی_ حرف زد

 ... سی_ گ

 صدا باال بردم.   اریاخت یطاقت از جا بلند شدم و ب یب

. من اون یموند یتا آخر عمرت تنها م  دی. نبایبشنوم. آره. تو حق داشت یتکرار  یزای خوام چ  ی_ نم
پدرم   یرو جا  گهینفر د هیتونم با جبر تو،  یفهممت اما نم  یکردم، االن م یموقع بچه بودم، درک نم

 قبول کنم...

 . ستادیمقابلم ا یلرزانم او را نگران کرد و به تند یپر بغض و صدا یها نفس

و خاموش  اش ر  یبرق چراغ زندگ میشب س هیکه  هی برق کار وسفی_ پدر من تا آخر عمرم همون 
 کرد...
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تا   ایجا ن  نی ا گهیو با سماجت ادامه دادم: د دمیکش سمی خ  یپلک ها ری و با خشم دست ز دیبر نفسم
 شوهرت رو قبول کنم!  یمن رو متقاعد کن

به او   یو نگاه تند  دمیاما خود را عقب کش ردی تا من را در آغوش بگ دیخود را جلو کش یبا نگران النهیگ
 انداختم. 

 کنم! یاحترام  یخوام بهت ب   ی. نمامیتونم با خودم کنار ب یاما من نم یندار   ی_ تو گناه

تند از پله ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم اما   یینگران و مستأصل او با قدم ها یمقابل چشم ها در
  رونیاتاق شهاب به ب ینجره کردم که از پ یرا حس م   ییچشم ها یرگ یقبل از پا گذاشتن به اتاق، خ

 دوخته شده بود!

 

 

 

 

 

 

داشت نگاه    انیکه در وجودش جر  یبد یمشت و فکش سخت شد اما با تمام حس ها شیها دست
 از دخترک نگرفت.  

 _ عمو جون خوب هستن؟

دختر   نیعمو جان ا یدختر گرداند. هاتف چه زمان یصورت استخوان یزد و چشم رو شخندیدل ن در
 بود؟! شده یترکه ا

شن اون   یزنن و ساعت ها با بابا تو اتاق مشغول حرف زدن م  یو به ما سر م  ان ی یشرکت م  ی_ گاه
 ره!  یقدر که زمان از دست شون در م
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خواهد   یآورده و نم ری گ یچرب یبود که طعمه   دایباال رفت. مردک طماع پ یلبش کم یبار گوشه  نیا
 از دست بدهد.  یبه راحت

 تون! نمیبب کی کنجکاو شدم تا از نزد یلیکه من خ یزنن طور   یهم در مورد شما حرف م شهی_ هم

ژل بزرگ   ق یورم کرده اش چشم دوخت که بر اثر تزر یبه لب ها کای کرد و را ینخود  یخنده ا دخترک
 داد. یتر از حد معمول نشان م

 . نمی _ امروز هم باالخره قسمت شد که هم شما و هم شرکت تون رو بب

او نشست   یشیم یچشم ها یباال رفت و رو  یکم دیجنب یوقفه م یدختر که ب  یاز لب ها اهشنگ
 دور آن را پوشانده بود.  یظ یغل شیکه آرا

 ! ستن؟ی_ عمو جون ن 

او را برانداز   گریبار د کای چشم در اطراف گرداند و را دیدختر جوان را معذب کرد و با ترد یکم سکوتش
 خورد! یاما مکر زنانه در تک، تک حرکاتش به چشم منداشت  ی ادیکرد. سن چندان ز

 . نی_ بفرمائ 

زد و همان طور که دستش سمت فنجان   یلبخند جان دار   کایبم و آرام را یصدا  دنیبا شن  دخترک
 به او انداخت.   دارانهیخر  یرفت نگاه  یم زی م یرو یقهوه 

 !ن؟ی دون یکنم شما هنوز اسم من رو نم  ی_ فکر م

  ی لوند راست م یرا باال انداخت. دخترک ترکه ا شی از ابروها یکیداد و  هیتک  استشی ر یبه صندل   کایرا
 دانست! یزنش شود اما او هنوز نامش را نم ی گفت. قرار بود به زود

 هستم!  وای_ ه

در گوشش زنگ   طنتی آرام و پر ش ییدختر زل زده بود، صدا ی فتهیش یطور که به چشم ها همان
 .دیکش

 هستم! وسی_ گ «
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 !؟ی_ چ

 شنوم! ینم

 سوام»یبابا... گ سوی_ گ

از آن لبخند   واینشست و ه ش ی لب ها یرو یلبخند اریاخت یآن دخترک سر به هوا ب یآور  ادی با
 دل خواهش را کرد.  ری جذاب تعب

 خودش هم هست! هیدارم آخه اسم انتخاب یگه، اسم قشنگ ی م شهی_ بابام هم هم

  چیبلند شد و سوئ  یو بعد از مکث کوتاه دیکش رونیآن دختر چموش ب الیاو را از خ وایه  زیت یصدا
 برداشت.  زیم  یاش را از رو یو گوش

 ؟ یآورد  نی_ ماش

شد پس    یدختر طبق مکاتبات بزرگ ترها نامزدش محسوب م نیکرد. االن ا ی شروع م  ییاز جا دیبا
 کرد.  یتر آغاز م  عیشان را هر چه سر ینامزد باز  دیبا

 !رگاههی_ نه متأسفانه خرابه تعم

 .  می_ بر

 را برداشت و به دنبال او روان شد.   فشیک  یمعطل یب  کای خوشنود از دعوت را دخترک

 شم! ی _ البته مزاحم شما نم 

  یز یچ شیکه برا   نیا ایبرد  یرا به رستوران م وایه دیرفت. با یمنش  زیدفتر خارج شد و به طرف م  از
برد و   یاو را باشگاه م  یهم به زود دی. شاردی به خود بگ یتر   یشان شکل رسم یتا نامزد  دیخر یم

 کرد! یزبان آن دخترک سرکش را کوتاه م

جوان شرکت   ی به منش یزد و با سر خوش   یآخر چنان به مذاقش خوش آمد که لبخند بدجنس ی دهیا
 نگاه کرد.  

 ه؟یفردا چه ساعت ی_ جلسه 
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جلو   یدستش را کم  ریبود سپس دفتر ز ستادهیا کایانداخت که کنار را وایکوتاه به ه  ینگاه دختر
 . دیکش

 _ سه! 

 کنجکاو سماوات را بدهد.  ی انداخت تا پاسخ چشم ها وایبه ه ینگاه می سر تکان داد و ن کایرا

 !میر یم  رونی_ خوبه. من و نامزدم ب 

را از   شی دانست هنوز پا یشد. م رهی خ شیبه چشم ها  کای گفت و را کیلبخند زنان تبر  سماوات
 گذارند.   یکم و کاست کف دست هاتف دندان گرد م ینگذاشته مخبرها اطالعات را ب رونیساختمان ب 

 قرار داد...  نیا کای_ را

رفت دستش را باال آورد تا مانع حرف    یم یبه خود داد و همان طور که به طرف خروج  یتکان  کایرا
 زدن حامد شود.  

 کار دارم! ییه. با نامزدم جا _ االن ن

  یبرافراشته او را همراه یدوخت که با سر  یو دختر  کایخورد و با بهت چشم به را  یتکان سخت حامد
 کرد!  یم

 م؟ ی_ کجا بر

 را زد.   نگیپارک یدکمه  کایدو وارد آسانسور شدند و را هر

 _ هر جا مد نظر شماست.  

شلوارش گذاشت و سر تکان داد که همان لحظه  بیرا در ج   شیاز دست ها یکی حوصله   یب  کایرا
 تلفنش به صدا در آمد.

 را به گوش چسباند.  یاش تماس را برقرار کرد و گوش  یدختر کنار  ی  رهی توجه به نگاه خ یب

 _ بله؟

 ن؟ یای  یهاتف. امروز باشگاه نم ی_ سالم آقا
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کوتاه و محکم پاسخ   کایر باز شد و راو بعد از چند لحظه د ستادیاز حرکت ا  یبا تکان نرم  آسانسور
 رحمت را داد.

 _ نه!

سکوت دوباره به  یگرفت تا اول همراهش خارج شود و رحمت بعد از کم یرا به طرف خروج دستش
 حرف آمد.  

 _ باشه. روز خو... 

 تلفن را دست به دست کرد.   کای افتاد و را ش یقدر شناسانه پ یبا لبخند وایه

 !؟یبگ یخواست  یم یز ی_ چ

 وایاشاره کرد و به ه نشیرفت با چشم به ماش یم ن ی بلند سمت ماش ییطور که با قدم ها همان
 را زد.    موتیر نیح  نیبرود و در هم  دیفهماند که کدام طرف با

 _ نه فقط...

 را دور زد.  نیکه او سوار شد، ماش نیباز کرد و بعد از ا وایه یرا برا در

 !؟ید ی_ رحمت چرا لفتش م 

 شده؟!  یچ نمیبب  بگو

 ادا کرد.  یمعطل  یبار دختر جوان تعلل نکرد و کلمات را پشت سر هم و ب نیا

اما انگار   میریگ یم  یمرب می زارع، امروز باز هم اومد. بهش تذکر دادم که دار  سویگ ،یمرب  نی_ ا
 !ست یگوشش بدهکار ن

که زد   ییحرف ها یست و با همه  یاغیدانست آن دختر  یدر ماند و لبش کج شد. م یرو دستش
 کند.  یباز هم کار خود را م

 . ستی_ باشه. مهم ن 
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نشست،   نی که در ماش  نیتلفن را قطع کرد و بعد از ا یکوتاه یبا خداحافظ  کایمکث کرد اما را  رحمت
 خارج شد.   نگیاستارت زد و از پارک

 اومده؟! شیپ  ی_ مشکل

 داد.  هیآورد و آرنجش را تک نیه را پائبود، پنجر رهیطور که به رو به رو خ  همان

 نبود... یز ی_ نه چ

 را باال انداخت. چرا امروز آن روز خاص نباشد؟! شی ابروها د،یکه ناگهان به ذهنش رس  یفکر  با

 که باشگاه دارم؟  یدون  ی_ حتمأ م

 .  دیبه طرف او چرخ یکم یجوان با خوشنود  دختر

 _ آره. عمو جون گفته بودن.

 تا باز هم پوزخند نزند.   دیلبش کش یگوشه شصتش را   کایرا

 م؟ یاالن اون جا بر ی_ موافق

 _ البته!

شد و   یتمام م  یکرد. سانس اول بانوان به زود تیرا به طرف باشگاه هدا لی سر جنباند و اتومب مرد
 و مات کند!  شی را ک  سویگ یآن یموقع بود تا با حرکت ن یبهتر

در   سویکه متوجه باشد در تمام طول راه به واکنش گ نیبدون ا   کایکرد اما را یجوان صحبت م  دختر
 او نشد. یحرف ها یکه اصأل متوجه  یبه طور  دیشی اند یم وایمواجه با ه

و همان طور که حدس زده بود، گروه اول بانوان در حال خروج از    دندیکه به باشگاه رس دینکش یطول
 باشگاه بودند.  

 بزرگ! _ واو... چه قدر 

خارج   لی دختر را بدهد از اتومب   اقیکه پاسخ اشت نیداشبورد گرفت و بدون ا  یتلفنش را از رو  کایرا
 شد.
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 ... درست همان طور که عمو جون گفته بودن.ی_ الکچر 

من   ریلباس ز زیلب زمزمه کرد: عمو جونت سا ری خفته ز  یو مرد جوان با حرص   وستیبه او پ  زین وایه
 رو هم بهت گفته؟!

 _ بله؟!

سر باال انداخت و به همراه او وارد دفتر مجتمع شدند و رحمت   وایدر پاسخ به نگاه پرسش گر ه  کایرا
 خانم باشگاه بود با تعجب از جا برخاست.   یاز اعضا یکیکه مشغول صحبت با  

 !نی ای یم نیهاتف. نگفته بود ی_ سالم آقا

 خت و رحمت را مخاطب قرار داد. دو کیروب ی نگاه به سالن ا مرد

 _ گروه اول رفتن؟ 

  یسر  رهیاز خ دیکرد با یچشم دوخت. فکر م کایاو را دنبال کرد و دوباره به را یچشم ها  ری مس رحمت
 کند.  هیگال سشیدخترک نزد رئ 

که باشگاه بودن  ییفقط اونا میریبگ  یتا مرب  انیهفته ن ن یکه ا می_ بله. البته به همه اطالع داده بود
 خانم زارع رو...  یوقت

 خواست به آن طرف برود.   وای دستش را به طرف سالن گرفت و از ه کایرا

 !نهیجا رو بب  نیا می_ باشه. با نامزدم اومد 

وارد   کایبه همراه را وایخشک شد و ه  یبود ناگهان بر جا سویگ ری که ذهنش هم چنان در گ رحمت
 سالن شدند.  

 مدته که... هیکردم اما  ی ورزش م   یلی_ قبأل خ 

 !ی_ وا

شد که تاپ و   یدختر  ی رهیخ  کایکشاند و را  سینگاه هر دو را سمت سرو سوی گ یبهت زده  یصدا
 سر محکم بسته و بافته بود.  یرا باال شی به تن داشت و موها  یورزش ییموی شلوار ل
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 !یای قرار بود ن . آخهیجا باش   نیکردم ا  ی_ فکر نم

 یکه اصال متوجه  یانداخت به طور  نینبود، دستپاچه سر پائ یاز سر و وضعش راض  چیکه ه سویگ
 نشد.   کایرا ی هیکنا

 هستن؟  ی_ مرب 

به جلو   یقدم وایگل گون دخترک بود، سر تکان داد و ه یگونه ها ی رهی همان طور که خ کایرا
 به اطراف کرد.  زیآم  نیتحس ینگاه سویتوجه به حضور گ یبرداشت و ب 

 ! هی. عالیروش کار کرد  یلی_ معلومه خ

در آن ها    قیعم  یکه خصومت  کایرا اهیس یاز چشم ها د یسر باال آورد و نگاهش با مکث و ترد سویگ
 شد.  دهیزد به طرف دختر ناشناس کش یموج م

 ن؟ یریپذ  یم یی_ چه رشته ها

 را داد.  وایدخترک کنجکاو رو به رو بود، پاسخ ه ی رهیکه خ جوان همان طور  مرد

 دم.  یدست رحمته. وقت رفتن بهت نشون م ستی_ ل

لب باز   یپا و آن پا کرد و به سخت  نیا یمعذب شده بود کم یحساب   کایرا ی  رهی که از نگاه خ سویگ
 کرد. 

 ! انی ی_ االن بچه ها م

گشت که به خاطر   سو یپر شرم گ یچشم ها یرو  کایرا جلب کرد و نگاه را واینظر ه  سو،یآرام گ یصدا
 داد.  ینشان م شهیتر از هم  دهیکش ش یسفت بستن موها

 !نهی جا رو بب  نیخواست ا یفقط نامزدم م میر یم می . دارستین  ی_ مشکل

لب  یبهت زده اش به پوزخند گوشه  یخورد و سرش با شتاب باال آمد و چشم ها  یتکان سخت سویگ
 گره خورد! کایرا

 ! زمی _ ممنون عز
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او گذاشت و نگاه  یبرهنه  یبازو  یبه او ساخته بود، دست رو یحساب  کایرا یدیکه لحن تاک وایه
 !ختیفرو ر نهیو قلبش در س  دیآن ها سر یدست ها یرو سویناباور گ

 .  می_ خوب شد اومد

 لب جنباند.   حیرا تحت نظر داشت با تفر   سویهمان طور که جز به جز حرکات گ کایرا

 ؟ یدی_ پسند

 یفرو رفت و وجودش را به درد سویدر قلب گ  یبه نرم  نیزهرآگ یچون دشنه ا کای را یم یصم لحن
 جانکاه مبتال کرد.  

 . زمیعز هی_ عال

انگشت  دیو د دیکش نییفکر نگاه پا نیبا ا  کای. رادیپر  یدست چپش م  یانگشت حلقه  دیبا االن
زد و   یپرد. با درست بودن حدسش لبخند کج  یم یوار و عصب  کیدست چپ دخترک ت  یحلقه 

 نگاه کرد.  شیدوباره به چشم ها

 م؟ین یقسمت ها رو هم بب ی هی_ بق

کرد  یم بیتر ترغ  شی را ب  کای غرور نهفته در وجودش را ن یکرد و ا یخوب داشت، مقاومت م  دخترک
 !ردی را بگ شیها یسر  رهیخ  یزبانش را کوتاه کند و جلو تا

 _ البته!

به   دی. داشت مثل بدیچرخ سویاندام متناسب گ یرو  کای را زی تشکر کرد و نگاه ت یبا خوشنود وایه
شده بود اما خودش متوجه نبود چون تمام ذهن و   ین ی. انگار گرفتار طوفان سهمگدیلرز یخود م

 . دیدو ینامزد او م   یحواسش پ

 د؟ یکن یم  تی_ صبح ها هم فعال 

دختر مبهوت مقابل چشم دوخت. از بس در تالش بود تا بغضش را   یچشم تنگ کرد و به گلو کایرا
 .دیلرز  یم یباد کرده و سرش به طور نامحسوس شیفرو دهد گلو

 _ آره.  
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برد و او را برگرداند و به طرف سالن   وایدست پشت کمر ه سو،یگ ی رهیپر و خ یهاچشم  مقابل
 کرد.  تیهدا یگر ید

 بهت نشون بدم. می_ بر

حواله اش کرد و چشم از او  زی تمسخر آم  ینگاه  کایاو برداشت اما را  یسو یاراده قدم یب سویگ
 گرفت. 

 . زمی _ ممنون عز

 داشت در دل شمرد.  یهمان طور که قدم بر م کایو را دندیچسب ن یدخترک به زم یپاها

 دو، سه! ک،ی

 زد! یو پوزخند سرد دیچی در گوشش پ  نی زم یرو سویناتوان گ ی برخورد زانوها یصدا

 شناخت.  یاش را وجب به وجب م یدرون یآن دختر نابلد را بلد بود. تمام حس ها  تمام

آن جا را ترک کند چون   دیکه با دیفهم  سویباز کرد. باالخره گ وایه یو در را برا دی دست عقب کش  کایرا
 او نداشت! یزندگ انیم  ییجا

 

 

 

 گرفتم دوباره باشگاهم رو شروع کنم. می_ واقعأ ممنونم. به لطف تو تصم

 باشگاه از مجتمع نگاه کرد.   یحوصله سر چرخاند و به خروج اعضا   یب  کایرا

 !جا نیهم  امی یبه بعد م  نی_ وزنم هم اضافه شده. خوبه از ا

  نیبه دختر مقابلش انداخت که پوست و استخوان بود و دستش را به طرف ماش  ی نگاه کوتاه  کایرا
 .  ردی تر او را بگ شی تملق ب  یگرفت تا جلو



 ان یتاس

185 
 

 .  می_ بر

 .  دیدو رونی سر تکان داد و برگشت که ناگهان رحمت نفس زنان از دفتر ب تیبا رضا وایه

 هاتف! ی_ آقا

 را از نظر گذراند.  شی متعجب سر تا پا کاینگران دختر، آن ها را از حرکت باز داشت و را یصدا

 رحمت؟!  هی_ چ

 !ه؟یچه حال نیا

 نفس زنان با سر به داخل مجتمع اشاره کرد.  رحمت

 _ خانم زارع... خانم زارع...

 وایو دوباره به رحمت نگاه کرد که همان لحظه تلفن ه دیباشگاه دو یسو یمرد به تند یها چشم
 زنگ خورد و او شروع به صحبت کرد.  

 ... دست شون...نیتعادل شون رو از دست دادن و... افتادن زم هویکردن...  یم نی _ داشتن تمر

 . میبر  دیهاست. قراره با هم خر یک ینزد ن یدوستم هم زم،ی _ عز

مجتمع چشم  یکرد و دوباره به ورود وایه یحواله   ینگاه میرا مشت کرد و ن  شیدست ها کایرا
 دوخت.  

 رم.    ی_ پس من م

شده بود._   ره یبه او خ  فیکسب تکل  یتوجه به رحمت_ که برا یب  کایسر تکان داد و را تیبا رضا وایه
 رفت.   نیبرگشت و به طرف ماش 

ماندن در باشگاه را ندارد   تی ه او ثابت کرد که صالحبار افتاد و ب  نیدوم یافتاده بود. امروز برا سویگ
 تر آن جا را ترک کند!  عیهر چه سر دیو با

هوا و سرعت   یک یتوجه به تار یپدال گاز فشرد و ب یرا رو شی که سوار شد، استارت زد و پا نیاز ا بعد
  یتکان سخت  نیچنان که ماش  دیترمز کوب  یزود خود را به منزل هاتف رساند و پا رو  یلیخ  شیباال
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آن در   هاش را ب یخود نشست و نگاه زخم   یبه جلو پرت شد اما او سفت و محکم سر جا  یخورد و کم
 رنگ دوخت.   یقهوه ا میعظ

نداشت او   تی ها اهم نیاما فعأل ا ندیبخورد و صدمه بب  نیتر زم  شیپس ب  نی بود آن دختر از ا قرار
 داد!  یم یتر   یاش صورت رسم یبه نامزد دیبا

که  یمرد  دنیدرنگ وارد خانه شد اما با د یو ب دیشد و در را محکم کوب ادهیپ  نی از ماش تی عصبان با
 خشک شد! یبه او چشم دوخته بود بر جا میسالن فرو رفته و مستق   انیم  یدر مبل سلطنت

 _ سالم پسرم!

باز کرد. کم   را در مشت فشرد و با تعلل لب چیرا به خود آورد و سوئ کایبلند و پر ابهتش را یصدا
 خود پا بگذارد! یمرد به خانه  نیآمد ا  یم شیپ

 _ سالم... پدر! 

و با   ستادهیکه پشت سر شوهرش ا دیآن طرف تر آذر را د  یکرد و کم یرو ش ی پ ری با تأخ نگاهش
 را درهم گره کرده بود.   شیدست ها ینگران

 جلو تر!  ای پسرم. ب  ای_ ب

 بلند و مطمئن به طرف هاتف رفت و مقابلش نشست.  ییاز مادرش گرفت و با گام ها نگاه

 _ قرار خوب بود؟ 

 !نیشام نخورد انگار

 لب باز کرد.   یزد به سخت  یکه در وجودش موج م یمبل را فشار داد و با خشم  ی دسته

 از دوست هاشون قرار داشتن! یکی خانم با  ای_ گو

 .  دیکوب نیرا آرام به زم شیپسر کوچکش بود، عصا ی رهی همان طور که خ باال انداخت و  ییابرو هاتف

 ! اری_ خانم قهوه ب

 انداخت.   نیسر پائ کایآشپزخانه رفت و را یسو یگفت و به تند یچشم آذر
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 _ اوضاع شرکت در چه حاله؟ 

 _ خوبه آقا! 

اش را به  یمبل گذاشت و اقتدار ذات  یدسته  یرا رو گرشیسر تکان داد و دست د تی با رضا هاتف
 .دیرخ کش

 ...ی. اصأل از اون روز یهست ی_ خوبه، خوبه. تو پسر با جنم

 _ سالم!

 شد. دهیو نگاهش به طرف در کش  دیپر نشاط رامش کالم مرد را بر یصدا

 _ سالم بابا! 

 تر فشرد.  شیمبل را ب یرا منقبض کرد و دسته ها کایسر مست هاتف، فک را ی خنده

 دختر گلم!  نمتی جا بب نی ا ایسالم بابا جون. ب _

 .  دیناگهان از جا جه کای سمت هاتف قدم برداشت که را  یبا خوش حال رامش

عقد و   خیتار نیتون  ی. ممیکن یز ی برنامه ر یرو به زود یا گهیکه قرار د رمی گ  ی_ با خانم تماس م
 !ن یکن نییرو تع یعروس 

  یپدرش متوقف کرد و هاتف بعد از مکث یرامش را در چند قدم  کا،ی پشت سر هم و مطمئن را  جمالت
 سر داد. یبلند یکوتاه، خنده 

 پسرم!  نیآفر ن،ی_ آفر

 .  ستادیا شیپاها یتوجه به او رو یهراسان با فنجان قهوه به سالن برگشت و هاتف ب آذر

 !؟ین ی ب ی_ آذر، پسرم رو م 

تنها   شیو به مرد سر حال مقابل چشم دوخت که دست گرفتن عصا برا دییهم سا یدندان رو کایرا
 داشت.  نتیز یجنبه 
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 اش! ینیبب  یتو رخت داماد  دیبا ی_ به زود

 گذاشت.  زی م یبه آن ها انداخت و فنجان را رو دیپر ترد ینگاه  آذر

 _ انشااهلل آقا! 

 دل نثار هاتف کرد.  در  ییادب سر خم کرده بود، ناسزا یهمان طور که به نشانه  کایرا

کم و کسر باشه. خودت که   یز یخوام چ ی . نمنی صحبت کردم. شما دنبال خونه باش  ی_ من با حشمت
 !یدون  یخوب م

 ستادیا یرفت اما کنار رامش لحظه ا یسر تکان داد و هاتف برگشت و به طرف خروج  عانهیمط کایرا
 صورت معصوم دخترک گرداند.   یو با لبخند چشم رو

 دخترم؟  ی_ خوب 

 سر او بکشد.   یشده بود، دهان باز کرد و هاتف دست باال برد تا رو جیآن ها گ ی که از حرف ها رامش

 _ آقا؟!

 دستش را در هوا متوقف کرد و سر چرخاند.  کا،یرا یبلند و شتاب زده  یصدا

 رسم!  یم یدست بوس  یهم برا ی_ خدمت جناب حشمت 

کوتاه، سر تکان داد و با   یهاتف نشست و بعد از تعلل یدر چشم ها یبی عج یخنده، گرفتگ یجا
 آن جا را ترک کرد.   یخشک یخداحافظ 

 _ رامش؟ 

 و سردرگم به برادرش نگاه کرد.   جیگ دخترک

 زم؟ ی عز ی_ کجا بود

 سمت برادرش برداشت.   یمبل رها کرد و رامش قدم یخود را رو آذر،

 _ آموزشگاه داداش! 
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 بود، سر تکان داد و با چشم به اتاق اشاره کرد.   یکالفه و عصب  یکه حساب  کایرا

 _ خوبه. برو استراحت کن. 

  کایحرف به اتاقش رفت و را  یب نی آن جا را ترک کند به خاطر هم دیکه با دیاز حال آن ها فهم دخترک
 را از باال به مادرش دوخت.   زشینگاه ت

 _ خوب آذر خانم؟!

 !کای نکن را گهینجوا کرد: تو د یو با درماندگ دیخسته اش را باال کش یچشم ها آذر

 صورت او گرداند.  یاش را رو نهیپر ک یکج کرد و مقابل او کمر تا کرد و چشم ها یلب  کایرا

نه اما   ایدونم تستش کرده   ینم .رنی گ ی_ همسر محترم تون دارن زن منتخب شون رو برام م 
 بشم. هوم؟  کیزنم رو با پدرم شر هیازش خوشش اومده. نظرت چ یحساب 

 اش گذاشت.   یشان یپ یو دست رو  دیبا شرم نگاه دزد آذر

 _ خجالت بکش! 

 : چرا من؟!د یمهار شده، غر یبود با خشم  رهیاو خ ی دهیرخ رنگ پر میهمان طور که به ن  کایرا

.  یکن دیبه بعد قرص هات رو تشد  نیکشه. تو هم بهتره از ا یکنه، نم یکه چند تا چند تا بلند م یاون
 شوهرت بشه!  یمن قراره حرم سرا یدو تا بخور چون خونه  ،یکی عوض 

 لب جنباند.   یبا تأسف سر تکان داد و به آرام کایبا درد چشم بست و را آذر

جا   نی وقت آوردمش ا هیخوش و برو رو هست. کم هم به خودت برس چون زنم جوون و  هی_ 
 شه و هم عروست! ی. باالخره هم هووت میخودتو نباز 

 کمر صاف کرد و پوزخند زد.  کایرا  د،یاش لرز یشانیپ یآذر که رو دست

 به شوهرت بد نگذره! نیبه حجله باشه اما تو زفاف رو تدارک بب  ازیدونم ن یم دی_ بع

و با مکث سر باال برد و به او چشم دوخت که با خشم و تأسف هم فشرد  یرا رو   شیچشم ها آذر
 کرد. ینگاهش م
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 کنه!  یاز رامش استفاده م یکه اگه تو به حرفش نباش ی دون ی_ م

  ری دست ز ادیکبود شد و با فر  تی او بود، رفته، رفته صورتش از عصبان  ی رهی همان طور که خ کایرا
زد: گوه تو   اد ی توجه به سوزش دستش فر یو ب  دیکوب  نیو آن را بر زم   دیآذر کش  یگران بها یمجسمه 

 تون!  یزندگ

و   دیشد، آذر از جا پر ی کی  کایدلهره آور را ادیبرخورد مجسمه و تکه، تکه شدن آن که با فر یصدا با
 انداخت.   رونیرامش با شتاب خود را از اتاق ب 

 _ لعنت به هر دو تا...

 و به درد آورد.   دیرا خراش  شیچنان که گلو دی ته دل نعره کش به رامش که افتاد از نگاهش

 _ برو تو اتاقت! 

 .  دیکش ادیدوباره فر کایبا وحشت و بدون تعلل داخل رفت و در را بست و را رامش

بستم و چند   یتو م یکنم وگرنه چشم رو اشکا ی_ من هم به خاطر اونه که سکوت کردم. که سکوت م 
 کردم! یت داشتم رو ول نمکه دوس  یدست اون شیسال پ

 . دیپر اشک به او که نفس زنان دست به کمر شد، نگاه کرد و خود را جلو کش ییبا چشم ها آذر

 بچه ست. االن هم به خاطر اونه! یل یچون اون خ  ی_ آره. به خاطر خواهرت کرد

  ادمی... اگه شجاعت رو یکم شجاع بود هی: اگه دینفس زنان انگشت اشاره اش را باال برد و غر  کایرا
 پام تا خودم رو گم کنم! یجلو یبود که خودت سنگ بنداز   نیبهتر از ا یداد یم

 داد.  رونی ب نهینفسش را از س کای پشت کرد و را  یبا درماندگ آذر

 !یحال و روز من نیمصبب ا  رو بدون که تو نیکنم اما ا ی_ من ازدواج م

بدون    نی هم یرا نداشت برا  دنشیبود که تحمل د  یحال   نیلرزان آذر مشمئزکننده تر یها شانه
 شد. ل یگرفت، سوار اتومب یم یاش شماره ا یرفت و همان طور که با گوش رونیاز خانه ب  یمعطل

 شد حامد؟  ی_ چ
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 را داخل گوشش گذاشت و فرمان را چرخاند.  یهندزفر 

 داداش؟  ی_ چ

 باشه؟!  یخواست  یم یزد: چ ادیتر کرد و فر شی که درد دستش را ب دیفرمان کوب  یرو  یحرص مشت با

 شد؟   ی. پس چنی تو و اون پسره سامان رو آوردم تا چشم و گوش من باش یناسالمت

و   عیمط دیاو شروع نشده است اما االن زود بود. االن فقط با  یفهماند که هنوز باز  ی به هاتف م دیبا
 بود.   یفرمان بردار م

 ! کایرا ستمیدل ن هی_ 

 بکنم؟! یکار  نیتونم هم چ یم یچه طور  آخه

 شه؟! یمگه م اصال

 !میحساب دار جز طرف تو هست هیفقط من و  یبزرگ نیشرکت به ا نیا تو

را که مقابل   ییادهایخواست تمام فر  یزد. انگار م  ادیشده بود باز هم فر ز یصبرش لبر  یکه حساب  کایرا
 جمع شده بود پس دهد.    شیهاتف در گلو

 . بجنب! یفرصت ندار  ادیان. حامد ز یدکور  هی. بق نیهست یشما دو تا کاف  نی_ هم

رد. راه داشبورد پرت کرد و سرعتش را باالتر ب  یتماس را قطع کرد و تلفن را رو یگر یکالم د بدون
رفت مناسب تنها ماندن   یکه م ییشده بود و آن جا کی رو داشت و هوا هم کامأل تار شی را پ یدراز 

 گرفت.  یم دنیبار گرید ی قهیدختر بچه ها نبود به خصوص که باران هم تا چند دق
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ه سرش  ب دنیرقص  یهوا یاغی. اگر دخترک دیبار یاز شهر خارج شده بود و باران نرم، نرمک م بأیتقر
 رسد!  یزده باشد حسابش را م 

  یلومتر یدر چند ک یمسافت کوتاه  یو بعد از ط دیرا کنار جاده کش لی اتومب دیشهر که رس ی هیحاش  به
 را خاموش نکرد.  نیماش  یکوچک متوقف شد اما چراغ ها  ییروستا

باران   یقطره ها انی م ن،یماش فینور ضع یار یرا تنگ کرد و از دور و در ظلمات و با  شیها چشم
 دهد!  صیتوانست آن قامت تا شده را تشخ

و در سکوت به دخترک چشم دوخت. فاصله   نهیرا روشن کرد و دست به س نی پخش ماش اری اخت یب
 حضور او نشد! یجه خود بود که اصال متو یچنان در حال و هوا  سوینبود اما گ ادیشان ز

که   یکرد بغض یاما نتوانست. حس م ستدیکرد صاف با  یگرفت و سع واریجوان دستش را به د دختر
 کند!  یتلنبار شده بود، دارد خفه اش م شیسال ها در گلو

شده   یکه به او مستول یاما رخوت   ندی توانست صورتش را بب ینظر گرفته بود. نم ری حرکات او را ز  کایرا
 کرد.   یحس م  شیاز جنبش دست و پاها یبود را به خوب

سر برد و کف آن  یرا باال شیدست ها دیپر بغض کش یکه نفس  نیسر باال گرفت و بعد از ا دخترک
 ها را بهم چسباند.  

 شد تا دور خود بچرخد! یز یغم انگ  یقی موس شیبرا باران

 . دیقرار داد و دوباره چرخ یز یی تند پا بست و سر باالتر گرفت و صورتش را در معرض باران چشم

و به  دییهم سا یدور فرمان مشت شد و دندان رو  شی و دست ها دیخود را جلو کش  یکم کایرا
 تعادل دخترک چشم دوخت.   یچرخش آرام و ب

 را درست تکان دهد! شی هم بلد نبود پاها هنوز

 افتاد! نی زم یروخورد و به جلو پرت شد و   یبار سکندر  نیاما ا دیدوباره چرخ سویگ

 بلند خود را به او رساند.   یی درنگ در را باز کرد و با گام ها یبه خود آمد و ب کهویجوان  مرد
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 _ پاشو! 

  یسر م شی انگشت ها یکه رو یی فرو کرد و به قطره ها شی پا ری گل آلود ز نی را در زم شی ها ناخن
 .  دینم دار کوب  نیمقابل او زانو بر زم کایخوردند نگاه دوخت و را

 ؟ ی_ چرا نشست

 ادامه بده! پاشو

سر و وضع آشفته   یچشم رو کایسر باال آورد. را یخمار و تب دارش جمع شدند و به نرم یها چشم
 خود را عقب راند.  یشان یپ یجلو  سی خ یموها شیاو چرخاند و با پنجه ها ی

 !ی_ بهت گفتم بر 

  یز ینشد که سوز سرد پائ   بشیجز عطر تند مرد رو به رو نص  یز یاما چ ردی بگ لب باز کرد تا نفس سویگ
 آن را در فضا پخش کرده بود. 

 _ نگفتم؟ 

 کرد. یشد که آب از سر و صورتش چکه م رهی خ ییگذاشت و به او نهیس یرا رو  شیاز دست ها یکی

 ! یش یم  تی_ گفتم اذ

 زده!  خی شینگاهش تلخ بود و واژه ها طعم

  ینوا یآهنگ کالمش حت ند،یناخوشا یحس ها نیتمام ا  انیتفاوت اما م یروح و ب   یاش ب چهره
 باران را هم پس زده بود. 

 ؟یبود  ی_ خواستن

  یو هق کوتاه و ب دیباره لرز  کی. نگاهش هم، اصأل تمام وجودش به دندی لرز زی ر ز،ی ر شیها لب
 زد.   ییصدا

 !؟یبود _
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توانست   یاز احساس م  ینگاه خال نیقلب آتش گرفته اش باشد فقط هم  امی توانست الت ینم  باران
 آورد.   یارمغان م شیخوش خاطرات کهنه را برا  میشم یبگ ی که با تمام غر ینیدرمان دردش باشد. هم

 پس چرا رفتم؟!  ی_ اگه بود

  یدختر به آسان نیاو گرداند. ا س یصورت خ یچشم رو یچانه اش را جمع کرد و مرد به نرم  بغض
 ! ختیر  یاشک نم

 ... خود سر!یاغ یبود.  سرکش

داد و تمام خواستنش را در   رونیب نهیاز س یرا چنگ زد. نفسش را تکه، تکه و به سخت  شی پا ری ز نیزم
که   ی. همان آغوشاوردیآغوش او را به خاطر ب یرحم کند. تا گرما ی تا کم ختی پر آبش ر یچشم ها

 بود!  مشیتسل

 چرا دستت رو نگرفتم؟!  ی_ اگه بود

اش   ین یو پوزخند زنان انگشت به ب دیدر گوش مرد زنگ کش شیهق زد که صدا یبار طور  نیا
 چسباند.  

 کنه!  یاشتباه رو چند بار تکرار نم  هی_ آدم عاقل 

او شد. له شدن  ختنی باران شاهد فرو ر یدر سکوت پر صدا کای هق زد، دوباره و دوباره و را دوباره
 رفتن احساسش!  نیغرور دخترانه اش. خرد شدن و از ب 

 _ تو... اشتباه... نبود...

 ر چسباند و حرص زد.  کبود و لرزان دخت  یلب ها یگره خوردند و انگشت رو کایرا  یابروها

 اما االن گوش کن.  یدیمن رو نشن  یوقت صدا چی. هیوقت گوش نکرد  چی... گوش کن. هسی_ ه

مطبوع در وجودش رخنه  ییگرما شی لب ها یرو  کای با نشستن انگشت را شیتمام اضطراب ها  انیم
 شد.  رهی کرد و پر تمنا به او خ

. یداد یبه حرفم گوش م دیبا م،یت سرمون جا بذارپش  ویو همه چ میفرار کن ای که گفتم ب ی_ اون روز 
 !ادی  یاالن به کارت م قأیپس االن هم باش چون عاقل بودن دق یعاقل باش  یاون موقع خواست
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 .  ندیرا بب شیاشک ها  کای گذاشت را ی . چه خوب که باران نم ختی صدا اشک ر یب

 چون الزمه!   یبزرگ ش  دی_ االن با

 

 به عشقت نشستم به خاک   دوباره

 من یآسمونت بشه جا  دیشا

 

حس کرد و    یاو را به خوب یاشک ها یاو حرکت داد و گرما نیریلب ز یرو یانگشتش را به نرم کایرا
و پشت    یکنه پس بهتره بر  یبار ولت کرده باز هم م هیکه  یآرام و سرد زمزمه کرد: اون ییبا صدا

 ! یسرت رو هم نگاه نکن

 

 ستاتو ول کردموجا که د همون

 من یتو هم بازم پا  ینشست

 

 بردن او! ادیاو، از  دنیبست. از تصور نبودن او، ند  خی دخترک

 شد؟!  یم مگر

 توانست؟!  یم مگر

 شان!  نیری سر کرد. با همان خاطرات اندک و ش ادشیرا با   کاینبودن را یروزها و شب ها یهمه  او

 

 ی پرستم ول یعمره تو رو م هی

 رتم ی از شکوه تو در ح هنوز
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را وادار کرد تا   سوی او برد و گ یبازو  ری بود که مرد دست ز  کایاز حس را یعار   یحرف ها  ریدرگ هنوز
 .  ستدیناتوان خود با یپاها یرو

 ! ستای_ صاف وا

 

 ماهت هنوز  یرو دنید واسه

 فرصتم یهمه سال پ  نیاز ا پس

 

  یاو را برگرداند و به چهره  شی به بازو  یبا فشار  کایچنگ زد و را واریرا به د گرشیدست د سویگ
شد. دخترک همان قدر که خواستار او بود به همان اندازه هم از  رهی و وحشت زده اش خ شانیپر

 !دی هراس یاش م  یک ینزد

چون فقط به   یی سر سوزن باهام آشنا یاندازه  یوقت فکر نکن حت چی. هیشناس   ی_ تو من رو نم
 رو تموم کن و برو! یجا همه چ  نیشه پس هم  یضرر خودت تموم م 

 

 شته ی سحر فکر من پ غروبو

 احساس عشق  هیاحساس خوب چه

 

شانه اش را گرفت و تن لرزان او را به خود   یگر یرا پشت کمر او برد و با د شی از دست ها یکی  کایرا
 چسباند.  

 _ حرف بزن!
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 ست یجنونه نگو عشق ن نیا نگو

 شناسه عشق یسحر که نم  غروبو

 

  یم شیشده بود و چشم ها ن یکرد تنش در حال آتش گرفتن است. سرش سنگ یحس م دخترک
توانست به حرف   یلذت بخش بود چگونه م یکه حاصل آغوش یجیهمه گ  نیا انیسوختند. در م

 او فکر کند؟! یها

 بگم؟! ی_ چ

 

 تا با تؤام  یز یترسم از چ ینم

 ست یهام از سر ترس ن هیگر نی بب

 

گشت   یباران  ابانی در آن ب سویاو را با خود چرخاند و نگاه سرگردان گ یمرد جوان کج شد و به نرم  لب
 نشست.   شی مرد رو به رو کیتار یچشم ها یو در آخر رو

 !یکن یاشتباه م یدار  یکه کمک کنه تا بفهم ی. هر چیبگ دیبا ی_ هر چ

 

 زنم  یمحک م  مویبندگ دارم

 ست یامتحانه شب درس ن شب

 

 یسکنه داشتند چه م ی و ب کی تنگ و تار یتند و در کوچه ا یباران  انیسر پناه م یو ب سی دو خ هر
 کردند؟!
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 !یکن ی جا تمومش م  نی. بگو همسوی_ حرف بزن گ

 

 شم از هوات   یکه دور م  ییوقتا هی

 برام هیکی با جهنم   جهان

 

شان در هم گره  یو انگشت ها دیدخترک کش  یکمرش را چنگ زد و دستش را از شانه تا بازو کایرا
 شد. 

 _ پاهات رو درست تکون بده!

 

 هیمن همون جائ  یواسه   بهشت

 شن چشام   یم  یابر  دنتیاز د که

 

 .  دیباران را پراکند و دخترک به خود لرز یو قطره ها دیوز یتند باد

 _ شونه هات رو صاف کن!

 

 شته ی سحر فکر من پ وبوغر

 احساس عشق  هیاحساس خوب چه

 

بود که او را  کایرا نیجا هم ا نیتا هم  یخواست. حت یاز او م یشد. چه کار سخت رهیبه مرد خ   دوباره
 کرد!  یم تیهدا
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 _ خب؟! 

 

 ست یجنونه نگو عشق ن نیا نگو

 شناسه عشق یسحر که نم  غروبو

 

  یم دهیطرف و آن طرف کش نیکه تلو، تلو خوران به ا یشد و تن  رهی سرگردان او خ یبه چشم ها مرد
 افتاد.  یم نی زم  یرا مهار نکرده بود، قطعأ رو  سویگ شیشد و اگر او با دست ها

 جا تموم شه!  نی_ بذار هم

 

 شم از هوات   یکه دور م  ییوقتا هی

 برام هیکی با جهنم   جهان

 

بدنش از کار    یحرکت یتمام اندام ها یبه مغز دخترک وارد کرد که لحظه ا یواژه چنان فشار  نیهم
خمار و تب   یرا به چشم ها زشیرا محکم گرفت و نگاه ت  شی شانه ها  کایافتادند و تنش کج شد اما را

 دار او دوخت.  

 _ مردمک هات ثابت شدن!

 

 هیمن همون جائ  یواسه   بهشت

 شن چشام   یم  یابر  دنتیاز د که
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 . دند یغلت یآن م یباران رو یو به گردن لخت او دوخت که قطره ها د یکش  نیرا پائ نگاهش

 _ نبضت کند شد دختر!

 دخترک را محکم تر گرفت.   یحواس تکان خورد و او بازو  یمنگ و ب سویگ سر

 _ صورتت کبود شده. تمومش کن! 

 

 شته ی سحر فکر من پ غروبو

 احساس عشق  هیاحساس خوب چه

 

 زل زد.   شیبه پلک ها نانهیب  زیر  یو با نگاه د یکشرا جلو   سرش

 شدن!  نی_ پلک هات سنگ

 رفت.    نیدوباره پائ نگاهش

 ؟ یپره. راست یدست چپت داره م ی_ انگشت حلقه 

دست  یبود، نجوا کرد: چرا انگشت حلقه   رهیدست چپ دخترک خ  یطور که به انگشت حلقه  همان
 پره؟!   یچپت م

 

 ست یجنونه نگو عشق ن نیا نگو

 شناسه عشق یسحر که نم  غروبو

 رمضان پور  احسان
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 با قدرت دستش مانع افتادن او شد.  کایرمق دخترک خم شدند اما را  یب یزانوها

 !یستیرو پاهات وا  یتون ینم گهی_ االن د

نا به سامان  طی شرا نیاکنون و در ا دی. بگودیبگو یز ی خواست چ  ی. انگار مدند یلرز سویگ یها لب
گذاشت،   یامان باران نم  یدارد که بتواند استراحت کند اما ضرباهنگ تند و ب  ازین  ییجا کیتنها به 

 برسد. کای و شکسته اش به گوش را فیضع یصدا

 !؟ی_ چ

 لب جنباند.    سویاو کشاند و گ  یلب ها کیسر کج کرد و گوشش را نزد مرد

 ! ؟یکن  یکار م ی_ چ

 شده بودند.    کیبار  ینگاه کرد که چون خط  شیبه چشم ها  کایرا

 ! یر   یاز هوش م ی_ دار 

 با تأسف سر تکان داد.  کا یرا به هم زد و را سشیخ یمژه ها سویگ

 ... نیجا رو بب نی_ نچ، نچ، نچ. ا

 را گرفت و سرش را به اطراف چرخاند.   سویلرزان  گ یانگشت شصت و اشاره اش چانه  با

 !؟ین یب  یرو م ی کس _ خوب نگاه کن. 

 ! ستایبلندت کنه پس رو پاهات وا ستین یکس ،یهوش بش  ی. اگه االن بستیکس ن چیه

 یطور  نیجا و ا  نیا دی. نباستادیا یم دیهم فشرد. با یرا رو  شینفس و دردمند چشم ها یب  دخترک
 خورد! یم نیمرد زم نیا یپاها یجلو

. از قلبت  رهیبگ  میتصم  یمنطق د ی. مغزت باستیکن که االن وقتش ن  ی_ تالش کن. به مغزت حال
 نکن!  یرویپ

 . ستدی کرد صاف با قیو با نگاهش دخترک را تشو دیرا عقب کش  شیها دست
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 ! نی_ آفر

 خورد.   ییهم فشرد و تلو یسوزانش را رو یپلک ها  گریبار د سویگ

 ! یهست یدختر خوب. تو دختر قو نی_ آفر

کرد استخوان  یخواست. حس م  یرخت خواب گرم م ک ی قب پرت شد. دلش به ع  کهوی  سویگ سر
و دست پشت گردن او برد و در   دیبه موقع جنب کایکند اما را  یاند و تنش درد م  دهیرا کوب شیها
 : نه!دیغر د، یچک یاش راه گرفته و م ینیب  ی غهیکه آب از ت  یحال

بلندت   ستین یبه دادت برسه. کس ستین یکس  یفتی سرده، ب  سه،یجا خ نی بمون. ا  اری هوش دختر
 کنه!

  ری دست ز کایشد و را دهیکش نی اما ناگهان تنش به طرف زم اوردی کرد دستش را باال ب یسع سویگ
 . دیکوب نیکمرش برد و دوباره زانو بر زم

 خوام! ینم فی ضع فی. من حریمبارزه کن دی. االن باستی_ االن وقت شکستن ن 

را مقابل    یمتحرک ی هیواژه ها نبود. تنها سا  کیشد اما قادر به تفک  یپژواک م سویدر سر گ شیصدا
 . دیجنب   یوقفه م  ی که تند و ب دید یم شیچشم ها

 .  دندیکوب  یباران با شقاوت بر آن م یبسته و صورت کبود دخترک زل زد که قطره ها یچشم ها به

 هم چفت شده بودند. شیلب ها یحت  دیکوب یزده بود و انگار قلبش هم نم  خیبود. تن دختر  سرد

 سویخواست. که گ  یرا م نیهم قأیشود و دق  یآن زن در کنارش شوکه م  یناگهان دنیدانست با د یم
 مسخره بردارد! یباز  نیو دست از ا دیای به خود ب

  یشده بود و دست آزادش ب  میترس شینگاه کرد که مقابل چشم ها یر یروح به تصو یسرد و ب  کایرا
 دخترک نشست.   یگونه  یرو یباال آمد و به نرم   اریاخت

توانست احساس خود را کنترل کند    یخام و ناپخته بود. نم یادی نابلد بود. ز یاد یسرکش ز یاغی نیا
 فکر کرد حاال، حاالها با او کار دارد!  کایو را

 شانده بود، لب زد: پاشو! طرف صورت کوچک او را پو کیطور که با کف دستش  همان
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 یگونه  یرو   ی. دستش را به آرامدیخودش هم نشن یبود که حت  فیآن قدر آهسته و ضع شیصدا
 زد و دوباره امر کرد.  سویگ

 شو دختر!  داری_ ب

  یصورت ب   ی رهیبرخاستن نداشت. همان طور که خ  الیخوب بود که خ   شیتکان نخورد. انگار جا اما
بود، سرش را جلوتر برد و به خال   دایهم به وضوح پ  یک یدخترک بود که در تار ی دهیروح و رنگ پر

 کوچک کنار چشمش نگاه کرد. 

 . پاشو! ستیخوردن ن  نی_ پاشو دختر، پاشو. االن وقت زم 

ر  افتاده بود، کنار زد و بافت کوتاهش در هوا به رقص د  شیشانه ها یرا که آزادانه رو سو یشال گ باد
 آمد. 

 بلندت کنه. پاشو!  ستین یکس یبخور  نی_ االن زم

 خواباند.    یگل نیزم یرو  اطیکند دست پشت سر او برد و با احت  یچشم باز نم  دید یوقت

 بزنم! نتیتونم زم ی هم م یجور  نی_ هم

مکث در جهت   ی دوخت و بعد از کم ک یتار ابانی نامعلوم در آن ب یآواره اش را به نقطه ا یها چشم
 کرد. میسر او تنظ یو سرش را در راستا دیدراز کش نیزم یف او رومخال

 شناسم...  یپسر بچه رو م  هی_ 

رخ آرام   می و چشم به ن دیبه پهلو چرخ  نیرا باز نگه دارد به خاطر هم شیگذاشت چشم ها ینم  باران
 امان آن را هدف گرفته بود.   یدوخت که باران تند و ب  سویگ

 اش کنه... هی که تنب نیا یبود، پدرش برا کی کوچ ی_ وقت

 .  ردی را هدف بگ  سویبان کرد تا باران کم تر صورت گ هیرا باال برد و سا  دستش

و    رهیم یزد که پسرم م  یم  غیج  هی. مادر پسر با گراطی انداختش تو ح  یم یسرد و بارون  ی_ تو شبا
 زد اما...  یچمپاتمه م اطی وحشت مرگ تو ح اون پسر تا صبح با
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 بود.  دهیفا یباران را پس بزند اما ب  یتا قطره ها  دیدخترک کش  ینیب یاشاره اش را رو  انگشت

جا   نی. من حاضرم اسویگ یبش یقو دیتر هم شد... تو هم با  یوقت نمرد و برعکس قو چی_ اما ه
 ! یبش یمونم تا تو قو یبمونم. من م

 بود. فیظر یادیز دنیپنجه کش یدختر برا نی. ادیرا عقب کش دستش

 شه!  یم یاش چ جهیکه نت یدی. دسوینکن گ ی_ با من باز 

که باران بند آمد و شفق   نیماند تا ا تی . ساعت ها در همان وضعدیبست و طاق باز دراز کش چشم
 را باز کرد.   شیچشم ها فیضع  یناله ا یو صدا دیدم

 _ آ...

 .  دیکش یسر چرخاند و چشم به صورت کبود دخترک دوخت. انگار داشت درد م  یکند به

 شده؟! ی_ چ

 چشم باز کند.  دیزد که با ادیدر اعماق وجودش فر یز یتکرار شد و چ سویدر ذهن گ  شیصدا

 _ چشم هات رو باز کن!

ر حال  کرد بند، بند وجودش د یتوانست باشد. حس م ینفر م  کیفقط متعلق به  یلحن دستور  نیا
انعطاف از کنار گوشش  یآشنا و ب  ییاز هم گسستن است و بدنش خشک شده است اما صدا

 برخاست.  

 شو!  داریب  ست،ی ن یز ی_ چ

 و لغزنده بود.   سی تنش خ ری کرد دستش را تکان بدهد اما نتوانست. انگار ز یسع

 !نی_ چشم باز کن و من رو بب 

 را تکان داد.  نشیسنگ یهم تالش کرد و پلک ها باز

 .  نی_ آفر
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 .  دندیخشکش لرز یمحض رو به رو دوخت و لب ها یکی تارش را به تار یها چشم

 _ من... کج...

  یلبخند سرد کای چشمش روان شد و را یچنان سوخت که به سرفه افتاد و اشک از گوشه ها شیگلو
 زد. 

 !یبود  دهی_ خواب

خاموش   یچرخاند و چشم در چشم ها یخشکش به زحمت سرش را کم یسرفه ها  انیدر م سویگ
 مرد دوخت!

 ؟ یشد یقو ،یکن  یکنه. حس نم  یتر م یدرد تو رو قو نی_ ا

 ! یرو به رو بش یبزرگ تر  یکه با مسئله  یآماده ا یحت

 شدند.  دهیطرف کش کیمرد به   یو منگ بود فقط نگاهش کرد که لب ها جیکه هم چنان گ سویگ

 !یو شک _ االن ت

 .  دندیپر شیپژواک شد و شانه ها  سویدر ذهن گ ییصدا

 ! یار ی یم ادی. عجله نکن. کم، کم به ینشد  داری_ هنوز خوب ب

شه تو رو   یم یروح مرد گشت و او ادامه داد: چه طور   یصورت ب یسرخ و تب دارش رو یها چشم
 کرد؟!   اریهوش

 کرد؟! داریشه ب  یم یبشه رو چه طور   داریخواد ب  یکه خودش نم یآدم

روز   یچشم چرخاند که ناگهان تمام اتفاق ها یکی گردن خشک شده اش را تکان داد و در آن تار سویگ
 و مرد لب جنباند.    دیچرخ کایرا  یسو یقبل را به خاطر آورد و سرش به تند

 !یش  یم داریب یدار  گهی_ د

 خوردند.   ی فی گره ظر شی ناکش را فشرد و ابروهادرد یگرفت و بغض گلو  یرنگ دل خور  سویگ نگاه
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 کنم؟  فیقصه برات تعر هی یخوا ی_ م

فهمن   یکه خودشون هم نم نیو آتش عیشن. اون قدر تند و سر یدختر و پسر عاشق هم م هیروز  هی
 برن...  یم  ادیرو از  یشن که همه چ  ی. اون قدر تو عالم خودشون غرق مدنی از کجا به کجا رس هوی

 پر بغض دخترک دوخت.  یرا به چشم ها قشیعم نگاه

  یب  دیاش رو از دست بده. آدم نبا  یار ی هوش دیآدم نبا یط ی شرا  چیبردن. تحت ه ینم  ادی_ کاش از 
 بخوابه! دیفراموش کنه. نبا دیهوش بشه. نبا

ه بر اثر  را ک سویگ یاز موها ی دست جلو برد و طره ا کای خوردند و را نیچ سویچشم گ یها گوشه
 بود، کنار زد.  دهیاش چسب  ی شانیپ  یرو  یسیخ

 فهمن که اشتباه کردن.   یو م انی  یبه خودشون م هوی_ 

 گرفت. دخترک تب کرده بود.   ینشست. داشت آتش م سویگ یگونه  یرو دستش

  رید ی نیب ی که م یای یبه خودت م  هوی وگرنه  یراه درست رو بر  دیبا شهیاشتباه کنه. هم دی_ آدم نبا
 . یشده. که با سر ته دره سقوط کرد

 . دیاش کش  قهیزد، دست کنار شق   یگر گرفته و نبض گردن دخترک که تند م یگونه ها الیخ  یب

 گرده!  یبر نم  گهیره، د  یکنه و م یکه ته دره ولت م ی_ آدم

 . دیکش نیو او نگاه سردش را پائ  دیلبش را با بغض گز یگوشه  سویگ

 ...یز ی چ هیرو تجربه کرده باشه اما   یاگه طعم فراموش نشدن ی_ حت

 نشستند.  سویغرق آب گ یچشم ها یباال آمدند و رو یبه کند شیها چشم

 هوس باشه!   دی_ اون تجربه هم شا

 را عقب برد.   دستش

 _ فقط هوس بود. من ولت کردم، تو هم ولم کن!



 ان یتاس

207 
 

 مرگ است.  بود که در شرف یانسان  یکننده  یدختر تداع  یها چشم

شم.  یم ت یمن هم اذ یبش تی . تو اذیش  یم تیاذ ی ادامه بد ی. اگه بخواه یکه ول کنه قو ی_ اون
 شم!  یم یکنم، زخم   یم یشه. زخم یبد م  یلیبشم خ  تیمن اذ

انگشت شصت و اشاره اش در چشم  انی م قیباال برد و زخم عم سویگ یرا مقابل چشم ها دستش
 دخترک نشست.  

 _ باشه؟ 

و از نا   نیسنگ  شیتلنبار شده، لب جنباند. آن قدر صدا  یاز بغض ها ییاینفس و با دن   یب سویگ
 رفت.   یافتاده بود که هر لحظه امکان شکستنش م 

 م؟ یکن  ی_ باز 

را   شیتالش ها نیراو زل زد. دخترک داشت آخ  یگود افتاده  یرا عقب برد و به چشم ها دستش
 کرد.  یزنده ماندن م  یبرا

 ! ی_ نکنه باز هم بباز 

 : من که از اول هم باخته بودم!د یاز هم فاصله گرفتند و نال یخشکش به سخت یها لب

دور شده بود. آن قدر دور که   یلیچهره اش را از نظر گذراند. خ  یتنها نگاهش کرد. تک، تک اجزا  کایرا
که اکنون  یخاطراتش نباشد اما هر جا که رفت، خودش را هم برد. خوددختر و  نیاز ا ینشان چیه

 بود.   سویرخ به رخ گ  یطوالن یبعد از سفر 

ام رو هم تو  هیسا گهیدم د  یقول م ،یو ازم بگذر   یبهم نگاه کن  ی_ تا آخرش هستم. اگه تونست
 !ین یات نب یزندگ

 یاو را شکست داد اما م یشد به راحت یکه نم یبود. جنگنده ا یاغ یدختر  نی مشت شد. ا دستش
 اش کرد.   یشد زخم 

 وقته ازت گذشتم! یل ی_ من که خ

 سماجت به خرج داد.  کایاما را دندیلرز  شیترک برداشت و مردمک ها نگاهش
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 نکنه...  ای یبگذر   دی_ تو با

 لرزان او دوخت.   یاش را به لب ها هیپر کنا نگاه

 ! یگرو بذار  یز ی_ باز هم قراره چ

 زد. یرحمانه ا یب شخندین  کای خورد و را یتکان سخت  شیرغم تمام دردها یعل  کدختر 

 بود؟!  یچ ی_ راست

پر استهزا لب   یبا لحن   کایکرد آب دهانش را فرو دهد و را ی گذاشت و سع دنیتند تپ  یبنا سویگ قلب
 جنباند.  

 !قتی_ جرأت و حق 

 شد نه؟!  جرأت

 ! ؟یلبا بهش مهر زد نیا با

را   شیکرد عضله ها یو سع دیکش ن یزم یرمقش را رو یب  یدخترک ماند و پنجه ها ی نهیدر س نفس
 دردمند او زل زد.  ی به چهره  حی با تفر کای وادار به حرکت کند. را

 !؟یدیمن رو بوس  ی_ به شهاب نگفت

 صورت او گرداند.   یرا رو  زشی نگاه ت کایتؤام با بغض نگاهش کرد و را یبا خشم  دخترک

 !یخودت هم دوره اش نکرد شیپ  یت خورم ح ی_ قسم م

 لرزانش از هم فاصله گرفتند.  یو خشم تند شدند و لب ها  یبر اثر اندوه و درماندگ سوی گ یها نفس

 کردم.   یچه حماقت یباز  هیهم نگفتم که سر  قمیرف  نیتر  کیبه نزد ی _ آره. حت

 !یخطا کرد  یدون ی_ پس م

 یسع ی چارگ یکرده بود و او با ب داریرا ب سویگ یخفته  یتمام حس ها رشیو عطر دل پذ یک ینزد
 داشت نسبت به حضور مرد رو به رو خوددارتر باشد.  
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 _ تنها نکردم! 

 ! دیرس  کتی _ اما تنها به مغز کوچ 

 . دند یآن سه خط محو چرخ یرو کایرا یخورد و مردمک ها  نیاش چ یشان یکه کرد پ اخم

 هیکه از قضا   ی. کسیکن  یو با دوست پسر سابقت سر مپس چرا شب ر ی_ اصال مگه تو نامزد ندار 
 !یکش کرد شیبوسه هم بهش پ 

با گرفتن ساعد   کای برخاستن کرد اما را یرا برا شیتالش ها  نیخراب آخر  یبا خشم و حال سویگ
 دردناکش  مانع شد.  

 ام؟ ی یم  شتیدوام پ  یم ینامزد کرد یبگ  ی_ فکر کرد

به   شیاما چنان ناتوان بود که تمام تالش ها زدی در گلو خفه شد و تقال کرد از چنگال او بگر سویگ آه
و چموش زل  فیموجود ظر نیا دنی با لذت به پنجه کش کای شد و را یختم م شی حرکت آرام پنجه ها

 زد. 

 با آغوش باز ازت استقبال کنه! ستین  یهم کس یای_ ب

  یتر شد اما با همان خونسرد شی دور مچ دست او ب کای را یاو فشار پنجه ه د یدوباره خروش  آسمان
 زبان چرخاند.  

 پس برو و پشت سرت رو هم نگاه نکن!   یخوش بخت بش دی. گفتم که تو با نی_ آفر

 کرد.   شیبا مکث رها  کا یسر تکان داد و را عانهیامان قلبش مط  یرغم کوبش ب  یعل سویگ

  نی. همیکنم جون سالم به در ببر   یفکر نم یبارون بمون ریز گهیبار د هی_ حاال هم پاشو چون اگه 
 !یسوز  یتو تب م یهم دار  یطور 

  دنیبار ینشست و چشم به آسمان دوخت که دوباره بنا  یگل نیزم  یرو شیبا کمک دست ها   کایرا
 .دیخشکش را تکان داد و به پهلو چرخ  یدست ها سویگذاشته بود و گ

 !یکن  یبا من باز  دیکه نبا یدیخوب فهم گهی_ فکر کنم د
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هم  یرا رو شیو چشم ها  دیخز نی زم یشد و او با انزجار و درد رو یو گل دهیکش  نیزم یرو صورتش
 شد!  یاو م یشاهد زبون  دیموجود پست نبا نیفشرد. ا

  نی از زم یاش کم  دهید بیآس یاش را به درد آورد و با کمک دست ها  نهیکه س دیکش یق یعم  نفس
 فاصله گرفت.  

نشست و نفس زنان به وضع   یو به سخت  دیو با بغض لب گز دیچی در مغز و استخوانش پ درد
 اسفبارش چشم دوخت. 

 !  یبمون اریهوش یچه طور  یگرفت ادی. فکر کنم یمون  یجا نم  نیا ادی رم. تو هم ز ی_ من م

  نیتوانست او را در ا ی. چگونه مدید یکی از تار یرا در هاله ا  کای سر باال برد و صورت را یناباور  با
 پرت رها کند.  یو جا  تیوضع

 ! یر یاشتباهاتت رو به گردن بگ تی مسئول دی_ با

 نفس زنان لب جنباند.   سویبه عقب برداشت و گ یبود، بلند شد و قدم رهی همان طور که به او خ کایرا

 _ نه!

 بلند آن جا را ترک کرد.   ییو به او پشت کرد و با گام ها دیبه گوش مرد نرس شیصدا

 موهوم گرداند.  ابانیزد چشم در آن ب یکه دندانه م یو در حال  دیخود را در آغوش کش سویگ

 ده بود.  کر خیسگ ها مو به تنش س یزوزه  یکرد و صدا دنیدوباره شروع به بار باران

کرد   یداد و سع هیتک  یگل واریو بدن درهم شکسته اش را به د دیترس و اضطراب خود را عقب کش با
 به خواب داشت!  یبی عج لیسوزانش را باز نگه دارد اما مغزش تما یچشم ها

 رها کند و برود؟!   تی وضع نیتوانست او را در ا یم چگونه

 !سو؟ی_ گ

 سر چرخاند.   یشهاب تکانش داد و با بهت و ناباور  یوحشت زده  یصدا

 ! ؟یکن یکار م  یجا چ  نی_ تو ا
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 صدا لب زد: نه!  یخود را به او رساند و مقابلش زانو زد و دخترک ب  مهیسراس شهاب

 ! زم؟یشده عز ی_ چ

آغوشش پناه داد و کنار   انی. آن قدر بلند و دردناک که مرد به سرعت او را مد یبغضش ترک  سرانجام
 آرامش خواند.   یگوشش زمزمه 

 .  ستین یز ی _ جانم. آروم باش. چ

جا   نی: من رو ببر شهاب... من رو از اد یپناه به او فشرد و هق، هق کنان نال  یب  یرا چون طفل  خود
 ببر...

 بود.   دهیتابش را بر کای را یرحمانه   یب یمکان و خاطرات کهنه و حرف ها نیا

 .  میر ی. آروم باش. االن مزمی_ باشه عز

لرزانش   یپاها یرو وارینفس زنان و با کمک د سویگذاشت و گ ش یبازو ری عقب رفت و دست ز شهاب
 . ستادیا

 ؟ یایراه ب  یتون  ی_ م

 قدم برداشت.   اطی هم فشرد و شهاب با احت یرا رو شیبود پلک ها نییطور که سرش پا  همان

  کیچشمش به او و  کی. شهاب نگران دیلرز یبه خود م دیشد و دخترک چون ب  یداشت تند م باران
 بود.   کی شد اما هوا هم چنان تار یچشمش به رو به رو بود. داشت صبح م 

 . میرس ی. االن مزمی عز  ستی ن یز ی_ چ

شد اما  ی خال شی پا ری ز کهویو   دیلرز  یشهاب م یزد و دستش در دست ها ی م  انیدر م کی قلبش
 و آسمان گرفت.    نیزم  انیو او را م  دیشهاب به موقع جنب

 !سو؟ی_ گ

 شد!  یهوش م  یب  دیشهاب بود پلک بست اما پاسخ داد. نبا یدست ها انیطور که م همان

 _ خوبم! 
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 ینشانه  نیگرفت و ا یاو گرداند. لرزش تنش داشت آرام م ی دهیصورت رنگ پر  یچشم رو شهاب
 نبود.    یخوب

 ! زمیجان چشم هات رو باز کن. نخواب عز سوی_ گ

 گرمش را ببندد. یخواست چشم ها  یماند اما فقط دلش م یم  داریب دیخواست بخوابد. با ینم

 

 

 

 

 

 

رنگ   شی اما آن روزها خنده ها ادیز یل یخ  د،یخند یم شهیزد. هم  یآخر عمرش لبخند م یروزها
رفت   یداد که وقت یداد. آن قدر م یم متیرا به من غن شی گرفته بود. انگار داشت خنده ها یگر ید

و   کنم. هر وقت ناراحت بودم به لبخند او نگاه نمی را لبخند پر مهر او بب ایدل تنگ نشوم. نترسم. دن
در ذهنم   بابا  قیعم یزود گذشت. آن قدر که فقط همان لبخندها یل یخ میآخر برا ی. روزهارمی آرام بگ

شود اما  یتکرار نم  گری. آن روزها ددیچ یپ  یدر سرم م شیصدا  رینظ  یحک شد. همان آهنگ ب
در سرم   شی آهنگ صدا میترس ها انیشد. هر روز م  یشد. هر روز تازه م  یلبخندش هر روز تکرار م

 !دمیبترسم. نترس  دیکرد که هست. که نبا یم یادآور یو   دیکش یو من را در آغوش م دیچی پ یم

. دمیکردم اصال نترس شیلبخند بعد از او را ستا نیاول  یدل سپردم. وقت  یعاشق شدم. وقت  یوقت
. از  دمیکردم. من از عشق نترس یرو  شیمحبوبم پ  دنیکه تا بوس دمیکه تا آخرش رفتم. نترس دمینترس
بعد،   به ییجا کیکردم اما از  یلبخند او تصور م  را ایدن یچون همه  دمیاز دل سپردن نترس ،یعاشق 

. آن دمیترس گریرنگ باخت د یپست ی حهیکر یکه لبخندش در پس خنده ها  ییدرست از همان جا
 قدر که در خودم پنهان شدم. در خودم گم شدم. در خودم شکستم! 

 چشم دوختم.  زیی پا یرا در آغوش گرفتم و از پنجره به آسمان سرب  میزانوها



 ان یتاس

213 
 

پا له کرد و رفت و    ریبا قساوت احساسم را ز کایکه را  یگذشت. شب یشبانه روز از آن شب نحس م  سه
 .  ندیجان را بب  یب یالشه  کی یا یبرنگشت تا بقا یحت

تمام با   یشد که رو  یاز حس مرد ینگاه سرد و عار  میها انیشبانه روز در تب سوختم و تمام هذ سه
 .  دیمان گرد نفرت پاش یهم بودن ها

رغم تمام   یکردند و آهو عل  یبه خانه آمدم، آهو و شهاب از من پرستار  مارستانی که از ب نیاز ا بعد
گفت   ینم یز ی من مشکوک شده بود اما چ شانیمادرانه اش به سکوت شهاب و احوال پر یها ینگران

شهاب فرق   ی هیاما قض  ستیوسط درست ن نیا یز یفهماند که متوجه است چ یو تنها با نگاهش م
 کرد!  یم

شد   یاحوالم م یایرفت و نه جو ی کرد و برخالف آهو نه قربان صدقه ام م یبه صورتم نگاه نم یحت او
نمود که انگار قصد ندارد حساب آن شب را   یم یکرد و طور  یم یدگ یتنها به حکم طبابت به من رس

آدرس   نیا همضمون« ب نیبا ا یامی او ارسال شده بود. پ یکه از تلفن من برا یام یپ ی از من بپرسد حت
 و دختر عمه ات رو ببر!»  ایب

کرده بود و  دنیچسباندم. آسمان دوباره شروع به بار واریو سرم را به د دمی تر باال کش  شی را ب پتو
 آورد.  یتر به درد م شی ش قلبم را ب ا یگرفتگ

او   دیاز تصورات اشتباهم بود. با  یساخته بودم که ناش یا هیاشتباه بود. من از او شوال کایبه را حسم
از هر نام   یکه عار  دیسف یکردم. صفحه ا  یام باز م  ینو در زندگ  یگذاشتم و صفحه ا یرا کنار م
 باشد!   یاشتباه

 ! جامی_ ک

 آرام و محتاط آهو، چشم از پنجره گرفتم و سر برگرداندم.   یصدا با

 ؟ی_ بهتر 

کمرش را   یگر یداد و با د هیرا به چارچوب در تک شیاز دست ها یک یتکان دادم و او  دییبه تأ سر
 بود.  دایو آثار درد در چهره اش هو ستدی توانست سر پا با یروزها کم تر م  نیگرفت. ا

 ! ؟ینن رونی_ شه اتاق ب 
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منتظر و نگران او را دادم. حق او نبود که در  یو پاسخ چشم ها دمیخشکم کش یلب ها یرو زبان
 ناخلف خود را داشته باشد.   ینوه   یسن دلهره  نیا

 _ خسته ام!

رفت و من سر    رونی مکث سر تکان داد و از اتاق ب یو معنادار به من انداخت و بعد از کم قیعم  ینگاه
 م، نم باران چشم دوختم. گذاشتم و به ن میزانوها یرو

اشتباهش    یداد و گفت که نزد پدرش مانده است و حاال، حاال ها قصد ندارد سامان را برا امیپ  شراره
 ببخشد و من به خود زحمت ندادم تا بپرسم اشتباه سامان چه بود؟! 

  ،یکه بعد از زدن زنگ کوتاه یکه آمد ضربان قلبم باال رفت و صاف نشستم. تنها کس اطی در ح یصدا
 نیکه بعد از آمدن من به ا یکرد، شهاب بود. عمل  یانداخت و در خانه را باز م  یرا در قفل م  دیکل

 شد.   نهیخانه نهاد

آهو، من که موضوع صحبت شهاب و  دمیسالن فهم یپچ، پچ ها یکوتاه از صدا یقیاز دقا بعد
 هستم! 

 هیکوتاه سا  یقیتاباندم که بعد از دقا میرا دور زانوها می باز اتاق دوختم و دست ها مهیبه در ن چشم
که  دیکش  یم ادی در اعماق وجودم فر یدر افتاد و ضربان قلبم را باال برد. حس  یتر از او رو  شیاش پ

از مسائل   یلیخ  فیار است تکل سکوت کنم. که قر ست،یسکوت کند. قرار ن ست، یقرار ن  گریامروز د
 !دمید  یرا نم   قتیبا حق  ییارویرو  یروشن شود و من ترسو در خودم آمادگ

 خورد!   وندیپ دهیکه قامتش قاب در را پر کرد و نگاهش به من نفس بر دینکش یطول

نداشت که ابتدا جا خورد اما زود به خود آمد و بعد از    تیمن را در آن وضع  دنیبود انتظار د دایپ
 مکث داخل شد.   یکم

 ؟ی_ بهتر 

بود   فیآن قدر ضع میدهان باز کردم اما صدا دیگرفته اش بودم با ترد یچهره   ی رهیطور که خ  همان
 باشد.    دهیزدم درست نشن  یکه حدس م

 _ آره.  



 ان یتاس

215 
 

 رد و در همان حال زبان چرخاند.  ک یکنار تخت را بررس  زیم یرو یخم شد و داروها  یکم

 ! یباش دی_ با

دل تنگ نگاه  بی کرد و من عج ی. هنوز هم نگاهم نمدمیلحن سختش دلم گرفت و لب گز از
 مهربانش بودم. 

 _ شها... 

شلوار فرو    بیرا در ج  شیگذاشت و دست ها زیم یکه دستش بود را به ضرب رو یشربت  ی شهیش
 کرد و به طرف پنجره برگشت. 

کجا کار   دمی و فهم دمیکه از سامان پرس نیکنه اما هم یم  تمیپرسم چون جوابت اذ ینم  یز ی _ ازت چ
 !هیبرام کاف  یکن یم

 . میدانستم چه بگو یخوردم و با بهت باال تنه ام را جلو دادم و دهان باز کردم اما نم  یتکان 

که نخواستم به  یاما اون قدر برام ارزش داشت  یکن یم یرو مخف  یز یچ هی یکردم دار  ی_ حس م 
 حس هام بها بدم! 

با عمه صحبت کردم. داره   شبیهم فشردم و او ادامه داد: د یرا رو میخودم جمع شدم و لب ها در
  یعقد و عروس  ی. بعدش برامیخر  یرو م لی لباس و وسا یکنه. تو خوب شد ی باغ شمال رو آماده م

 . میر  یشمال م

 داد.  رونی ب نهیدرشت شدند و شهاب نفسش را از س میو چشم ها دیمحکم کوب قلبم

 رسه...  یرو م زی خرده ر  ی_ آهو هم داره کارها

 اش را سمت من که مات شده بودم، برگرداند و باالخره نگاهم کرد. باالتنه

 !ینش  تیمون اذ یعروس  یرهاانجام کا  یکه نگران نباش و خوب استراحت کن تا برا نیا یعنی_ 

 لب زدم: شهاب؟!  ینفس یب  با
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به افکارم   یمات زده ام پ  یخواست از چشم ها  یجا به جا کرد. انگار م میچشم ها یرا رو نگاهش
 ببرد. 

 !ه؟ی_ چ

 !مینامزد بمون  یطور   نیهم یخوا  یم نکنه

 _ اما...

 ندارد.   یکه حال خوب  د یشد فهم   یم یبه راحت شی قراره مردمک ها ی بود. از حرکت ب  کالفه

 باز هم ازت دست بکشم! ستی_ قرار ن 

 .  دندیرس یآسمان گرفته و خسته به نظر م یسرب  ی نهیدر پس زم شی ها یعسل

 !؟یکار کن  یچ یخوا ی_ م

 زد و کامل به طرف من برگشت.   یتلخند

 _ چرا؟!

 زودتر عقد...   یاصرار نداشت مگه

 . دمیحرفش پر  انیم عیسر نیاش را باور نداشتم به خاطر هم یوانگید

 ...یرا  یدون ی_ حاال که م

اونم  یکه برا اریشرف رو ن  ی: اسم اون بدیاش گذاشت و غر ی نیب  یسابقه انگشت رو یب  یخشم  با
 دارم!

دادم و صدا را به زحمت از اعماق وجودم باال   هیتک  واریرا سوزاند و کمرم را به د میچشم ها بغض
 .  دمیکش

 ! ؟ی_ پس من چ
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  نهیدر س  شیچشم ها یشد چنان که قلبم از گرفتگ ید یو ناام أسیافتاد و نگاهش پر از  دستش
 مچاله شد.  

 ! یام داد یخوام باور کنم باز   ی_ نم

 ناباورانه لب زدم: نه!  شیچشم ها یکرد و در آسمان گرفته  یرا زخم  میکه در کالمش بود، گلو یدرد

اش   یو استفهام قیرا تنگ کرد و نگاه عم  شیکنار تخت نشست و چشم ها یصندل  یبلند رو  یگام با
 را به من دوخت.  

 نه؟! ی_ چ

ازت   گهید ستی که قرار ن نیا  ای میمراسم عقدمون شمال باش یبرا گهیتا چند وقته د دیکه با نیا
 دست بکشم؟!

اما لحنش... لحنش صد ها بار با لحن مهربان شهاب من فاصله  شهیآرام بود مثل هم شیصدا
 داشت.  

 _ شهاب! 

 زد که کامم را زهر کرد.  یپر بهتم تلخند یبه چشم ها  رهیخ

 !؟یجبران کن   یخواست ی_ مگه نم

 !؟یعذاب وجدان دار  یگفت ینم مگه

 شد؟!  یچ پس

 . دمیچفشردم و لب بر  میتر دور زانوها شیرا ب دستم

 !؟یزن  ی جا م ی_ االن که وقته عمله دار 

 یگر ید یشدم. از هر حس و صدا  یدر سرم تکرار شد. آن قدر که از درون ته رشیانعطاف ناپذ یصدا
 گرفت.   یخشک او در آن انعکاس م  یو دهشتناک شد که صدا اهیس یشدم. سرم چون داالن  یخال

 .  میادامه بد م،یبودکه مونده   ییاز اون جا دی. با سوی_ وقت جبرانه گ
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: تو که  دم یشکسته نال یکردم آب دهانم را فرو دهم اما بغضم بزرگ تر شد و با همان واژه ها یسع
 ! یدون یرو م یاالن همه چ

 گره خوردند.   شیو ابروها دیدرخش  شیدر چشم ها یبرق

بهت   کهیتا اون مرد یکرد زی. بازم گول خوردم. منو دستاویام داد یبازم، باز   یبگ یخوا  یم یعنی_ 
 توجه کنه؟!

 شل شدند.  میو دست ها دندیاز صراحت کالمش باال پر میها شانه

کردم به خاطر عذاب وجدانه نه دوست داشتن چون خودت هم  یفکر م شی _ حداقل تا سه روز پ 
  یاز هدفت به اون آدم بر م  یم ین  دمیاما حاال که فهم  یبه من ندار  یحس چی که ه یدون  یخوب م

 گرده، به جلب توجه اون و انتقام ازش...

 را از داخل محکم گاز گرفتم و او نگاه مملو از تأسفش را به من دوخت.   لبم

 .هیکردم عاقل و قو یکه فکر م  ی. از دختر سویشدم گ  دی_ ازت ناام

 پر شدند و زبان خشک شده ام تکان خورد.  میها چشم

 خواستم جبران کنم!   ی_ اما من فقط م

 گذاشت.  شیزانوها یرا با تأسف تکان داد و آرنجش را رو  سرش

 ! ؟یمتی_ به چه ق

 وسط من و احساسم اصال برات  نیا یعن یپا گذاشتن احساس من،  ریشکستن غرور من، ز  متیق به

 !م؟ینبود مهم

 ... یموند یهمون بچگ  که تو یگفت یم راست

درمانده ام زمزمه کرد: اما من بهت   یبه چهره  رهی و خ د یجلو کش  یو او خود را کم   دندیلرز میها لب
 مونه!  یمنتظر بزرگ شدن تو نم  ایگفتم که دن
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 ی: خودت رو عذاب مدمینال  ری گلوگ یافتاد و من با بغض  شیچشم ها یرو ت یاز عصبان  یکمرنگ رد
 ! ید

 .  دمیاش به خود لرز بهی بار پر تمسخر، با حقارت و من از نگاه غر نیزد اما ا  لبخند

 !ستمی_ انگار تنها ن 

 .  دیپشت سرم چسب واریاراده به د یکردم. تمام تنم سر شد و سرم ب   یحس نم  گریقلبم را د ضربان

 پس دردش کم تره! کنی هم تو عذابم شر گهیبار دو نفر د نی_ ا

مرد رو به رو دار   یکرد و چشم ها یشد که داشت وجودم را له م یک یاز تار ین ی اتاق حجم سنگ یهوا
 دهد. انیپا میاعدام شد تا به نفس ها

  یهمون موقع بهت درس م دیکه ولت کردم. با نیاز ا مونمی. پش یطعم بزرگ شدن رو بچش دی_ با
  یروشن فکر  یادعا گهی. لوس بارت آوردم اما گفتم که دستنیات ن  چهی بمونه آدما باز  ادتیدادم تا 

 ندارم!

 .  دیچشمم چک یاز گوشه  یو بغضم آب شد و قطره اشک دیقلبم را خراش شیحرف ها زخم

 پس جا نزن.  یازدواج رو خواست نی_ خودت ا

چرخاند و با   دند،یتاز یم میگونه ها یوقفه رو یاشک که ب یقطره ها یمتأثرش را رو یها چشم
 چشم بست.   یناراحت 

 مردم؟!  ری _ ش

 . دیگونه ام کش یرو متیشد و انگشتش را با مال ز یخ  میآهو، چشم باز کرد و ن یصدا دنیشن  با

 _ بخواب دتر! 

  یمن را به آرام میقصد بند آمدن نداشتند و او با گرفتن شانه ها میرا پاک کرد اما اشک ها میها گونه
نجوا کرد: امشب سرده. خودت رو   د،یکش یام م نهیس  یکه پتو را رو یتخت خواباند و در حال یرو

 خوب بپوشون. قراره هوا سرد تر هم بشه!
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پشت کرد تا از اتاق   یگرفته و نگاهش شکسته بود و وقت شینداشت. صدا  یهم انگار حال خوب او
 بودم.   شیبرود شاهد خم شدن شانه ها رونیب

طور تصور کنم. همان شهاب   نیخواست ا یهم دلم م  دیآزادانه ببارند. شا می بستم تا اشک ها پلک
  یکابوس ب  نیتا از ا دمیخواب  یم د یبا دیقطره اشکم را نداشت. شا کیکه تاب   نمیدل رحم خودم را بب 

 شوم.  داریانتها ب

 

 

 

از ساختمان خارج شدم تا آهو و شهاب   اطی رنگ را در آغوش گرفتم و با احت یقهوه ا  یچوب ی جعبه
 نشوند.  داریب

 تازه دارم. یبه هوا  ازیکردم حالم بهتر شده است و ن  یدر بستر حس م  دنیروز خواب از چند بعد

که در   یتازه گرفتم که از التهاب درونم کاست و با ضعف  یاز هوا قیعم یچشم بستم و دم یا لحظه
 شدم.  یپله ها را پشت سر گذاشتم و وارد انبار  یبود به کند دهیدو میدست و پا

به من   دیدر صورتم کوب  شیکه چند شب پ ییکه گرفت و حرف ها یمنتظره ا ریغ میبا تصم   کایرا
 نیگر چه ا رفتمیپذ یرا م نیا دی و من هم با  ستیبا هم بودن مان ن یبرا ید یام گریثابت کرد که د

 کردم!  یلنرا ع  کای ام با را یمن بودم که ابتدا نامزد 

 یمیقد یصندوقچه  یکردم و رو  دایخودم پ  یآن ها برا انیم  ییاسباب فرسوده گذشتم و جا انیم از
 آهو نشستم.

مراسم عقد آماده  یدل خور بود و امر کرد که زودتر خودم را جمع و جور کنم تا برا تی نها یب  شهاب
 .رفتمیباشم و من بدون مخالفت پذ

  یگذراند، ب  یبا نامزدش وقت م  کایدانستم را یباال رفته بود مثأل اکنون که م رشمیروزها قدرت پذ نیا
 سوخت.  ی ته قلبم م ی... کمیبودم فقط کم  الیخ
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 یبه طرح ها وانیاگذاشتم و با کمک نور اندک چراغ  میپا یام بلند شد و جعبه را رو نهیاز س یآه
 آن نگاه کردم.  یرو یبرجسته 

را به    بایز یجعبه   نیکه ا  یرود آن شب ینم  ادمی وقت  چیهم بود. ه  یعالوه بر کار برق، نجار ماهر   بابا
از سر و کول او باال رفتم و بوسه  النهیگ یتوجه به تذکرها  یمن داد چه قدر خوش حال شدم و ب

 بارانش کردم. 

 را باز کردم.   شیو قفل کوچک جلو  دمیآن کش یرو یدست بغض آلود یلبخند با

 و بغضم بزرگ تر شد.  دی ام لرز نهیدل در س یا روزه یف  حیتسب  دنید با

 ماند.  میاو برا یها یادگار یکه از  یجعبه بود. جعبه ا نیمن از بابا تنها هم  سهم

و نگاه تارم    دمیکش رونی و درشت درون جعبه ب زی ر لیوسا  انیرا از م  یلرزانم را جلو بردم و عکس دست
 را به آن دوختم. 

 شده بودم.   رهی خ  نیدرشت به لنز دورب ییبابا نشسته و با چشم ها یپا یبودم. من بودم که باال من

 ام چسباندم.  نهیشدند و عکس را به س یگونه ام جار  یرو   یبه آرام میها اشک

 داشتم و نداشتمش! ازشیر نبود. چه قد  یام خال یقدر حضورش در زندگ چه

 هم فشردم.  یرا رو میبستم و لب ها چشم

  یم  یخودم باز هم با او باز  یها ی به خاطر خودخواه دی شدم. نبا یآماده م دی حق داشت. با  شهاب
 کردم. 

 را به عکس چسباندم.  سمیخ یآوردم و لب ها نیی پا سر

 شد!  یتنها دخترش م  یشاهد خوش بخت  دیبا  بابا
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از   ینشان چیمرد مقابل ه  یو نگاه باال آورد. در چشم ها دیاش کش  یلب زخم  یرا گوشه  شصتش
کرد که تا چه اندازه از  یبه او القا م شی نبود برعکس با هر بار گردش مردمک ها ییعطوفت و آشنا

 است!  مانی پش قیکوتاه و عم یهمان دوست

 مالقات کنم؟! طیشرا  نیرو در ا زم ی عز  قیباعث شده بعد از چند سال رف ی_ چ

 ی. خودت خوب ماریدر ن  یاخم کرد و تشر زد: باز  د،یبار   یاز چهره اش م یو نگران  یکه کالفگ شهاب
 !هیجا اومدنم چ  نیا لیدل یدون

به او نکرد و دوباره به گوشه  یچشم و ابرو آمد اما مرد جوان توجه ا کای را یاز پشت شهاب برا سامان
 بود!   دهیشهاب به آن مشت کوب   شیپ یقیکه دقا دیلبش دست کش ی

 دلت برام تنگ شده بود؟! یعنی_ 

 . دیبا انزجار چهره در هم کش شهاب

 !نمیات رو بب  افهی هم حاضر نبودم ق امت یق ام،یناموسم وسط نبود تا ق ی_ اگه پا

 شد و دستش افتاد.  زی ت  کایرا نگاه

 !؟ی گرد یدنبال ناموست تو مکان من م  ی_ دار 

که به خود آمد و   دینکش یاو جا به جا کرد اما طول یچشم ها انیخورد و با بهت نگاه م یتکان شهاب
 برداشت.   زیسمت او خ 

 مردک؟!   یزن یزر م یچ ی_ دار 

 او را گرفت.   یو جلو دیاز جا جه  سامان
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 _ آروم باش داداش!

  امیبه من پ شیاز گوش  ی: مگه تو نبوددیغر کایپر تمسخر را یتوجه به سامان در چشم ها یب  شهاب
 ! ؟یداد

 یاش، گوشه  یخوددار  یچه شد که با همه  دیخواست اما نفهم  یخواست بخندد، واقعأ نم ینم
 لبش باال رفت.  

 !؟یار ی یآمار نامزدت رو در م ی_ دار 

 !که؟ی مرد یگ یخود م   یزد: چرا ب ادید و فر کر زیپر استهزا او، صبر شهاب را لبر لحن

 او، برگشت و سمت پله ها رفت.   یو نگران   تیتوجه به عصبان یب  کایرا

 !هیتسو یبرا ادیبگو ب  ،یکرد داشی_ من خبرش رو ندارم. اگه پ

گردنت   یگفت: فکر کنم اون قدر  اری اخت یشد، نگاه کرد و ب  یتفاوت دور م یاز پشت به او که ب شهاب
 ! یحق دارم که دست از سرش بردار 

 مشت شدند.    شی و دست ها ستادیپله ها از حرکت ا  یجوان در چند قدم یپاها

 ! یخوش بختش کن  یتون  یوقت نم  چ یدونم تو ه یدونه اما من که م ی_ اون نم

نگاهش به    یکند اما وقتشهاب را کتمان  یمنقبض شد و برگشت. برگشت تا تمام ادعاها کایرا فک
 شد! دهیدر سرش کوب  یکه مرد گفت چون پتک ییزهای تمام چ قتیشهاب گره خورد، حق یچشم ها

و التماست کنم که   فتمی جا به پات ب  نیباهات رو به رو نشم اما حاضرم هم گهی _ قسم خورده بودم د
 دونه! ی تو نم  یای از دن یز ی. اون دختر معصومه. پاکه. چیرو ول کن سویگ

گنگ شهاب،  یآن ها بود با حرف ها ندیناخوشا یشاهد مکالمه  قیدقا  نیکه در تمام ا سامان
شده بودند که انگار با همان نگاه  رهی آن ها چرخاند. دو مرد چنان بهم خ انیمتعجب شد و نگاه م

 زدند!  یداشتند حرف م

 ... نیبخوره به خاطر هم یتر  شی ب یضربه  قتیخوام با دونستن حق  ی_ نم
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 سکوت کنم!  نیتر از ا شیدم ب  یباهاش ندارم اما اگه اصرار کنه قول نم ی_ کار 

 شهاب برگشت و از پله ها باال رفت و سامان جلو آمد.   نیاندوهگ ی مقابل چشم ها کایرا

 _ بهتره...

نداشت و   خبر سویبود که از گ ی چشم بست. چند روز   یرا مشت کرد و لحظه ا  شیدست ها شهاب
پا بگذارد و به  ری گرفت غرورش را ز مینمانده بود که نگشته باشد و در آخر هم تصم ییمدت جا نیدر ا

 .دیای همراه سامان باشگاه ب

 !ری _ سامان لطفأ دوباره با شراره خانم تماس بگ

 . ابد یاز آن دختر ب  ینشان دیشدند اما آمد تا شا  ی. عقل و قلبش مانع م دیکش ینم شیپاها

  ادداشتی ی گ یشهاب جان مگه نم  یزنه ول  یساعت بهم زنگ م می_ شراره هم آروم و قرار نداره. هر ن
 !میگذاشته که نگرانش نباش

 که پاسخ سامان را بدهد از آن جا خارج شد.   نیافتاده برگشت و بدون ا ری ز یسر  با

 یرا م کایرا  یزندگ قتیما اگر آن دختر حقخواند ا ی م سویگ یرا از چشم ها  کای داشتن را دوست
 خورد! یم  یبزرگ یشک ضربه  یب  دیفهم

 

 

 

 کالفه و سردرگم پشت سر او راه افتاد و هر دو از باشگاه خارج شدند. سامان

 ... ادداشتیگم حاال که خودش  ی_ شهاب جان، داداش، من هم نگرانش هستم اما م

 پاسخ داد.  یمعطل  یه صدا در آمد و او ب حرف سامان تمام نشده بود که تلفنش ب  هنوز

 شده...  ی_ خبر 
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 حرف او آمد.    انیم جانی با ه شراره

 داره.   یک ینزد ی باهاش رابطه  سوی. گرمینبود با گلرخ تماس بگ  ادمی_ سامان اصال 

 و به طرف او برگشت.   ستادیصدا باال برد و شهاب از حرکت ا  یبا خوش حال  سامان

 !؟ی. چرا معطل ری_ خوب تماس بگ 

 با تاسف زبان چرخاند.   شراره

 .  دمیشن  سوی بار از زبون گ هیآدرس محل کارش رو فقط  یعن ی_ شماره ندارم 

 هم گذاشت.  یچشم رو نانیپرسش گر سر تکان داد و سامان با اطم   یبا نگاه شهاب

 چه خبره؟!  مینیبب  می_ خوب همون رو بفرست، بر

 تر شد.   کی نزد یو تماس را قطع کرد و شهاب با کنجکاو گفت یباشه ا شراره

 _ چه خبره؟!

 گه دوستشه. امکان داره ازش با خبر باشه.  یره. شراره م یم سویکه گ ه ییاز باشگاه ها یکی_ 

  ییراه افتادند اما هر دو از چشم ها لی به طرف اتومب  یمعطل  یو ب  دیدر دل شهاب دو دیاز ام ینور 
 رختکن باشگاه به آن ها دوخته شده بود.  یاز پس پنجره  زی غافل بودند که تند و ت

 کرد!  رونیاش ب  یرا از زندگ  سویقاطعانه گ شی که چند روز پ یمرد

  یکرد که روال معمول زندگ ی. آن دختر عادت نمدییتلفن را دست به دست کرد و دندان بهم سا  کایرا
 !ردی بگ  شیرا پ

 !ام ی تونم ب یمن م ی_ هر زمان تو وقت داشت

 گرمکنش فرو برد.   بیباال رفت و دست آزادش را در ج  کایلب را ی گوشه

 . میهست رونی . شام رو هم بامی ی_ بعد از ظهر دنبالت م
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هاتف مراسم  یها یز یرفتند تا طبق برنامه ر  یانتخاب محل جشن عقدشان م یبرا وایامروز با ه دیبا
 شد! یکم و کاست برگزار م یب

 . زمی_ باشه عز

شد   یآماده م وای قرار با ه یبرا  دیبرود. با رونی و با درنگ برگشت تا از باشگاه ب  دیکش نیرا پائ   تلفن
 زده بود! بشیبود که ناگهان غ  یدختر  ری از ذهنش ناخودآگاه درگ یاما بخش

 !فتدی دادن او از سرش ب یداد تا هوس باز  یبه دخترک سرکش م  یبدرس حسا  دیبا

 

 

 

 

 

دغدغه   ونیم  یشه گفت اما هر از گاه یقصه که نم  هی. میمون دار یقصه تو زندگ هیما  ی_ همه 
 کشه! یهامون سرک م

ه  آب در حرکت بودند و به ارسالن نگاه کردم ک میمال انیسرم چون جر  یگرفتم که باال ییاز ابرها چشم
 و با لبخند نگاهم کرد.  ستادیکنارم ا

 ! یو قصه ات رو مرور کن ینیگوشه بش هیکه   نیا یده برا یجا جون م نیا ی_ آب و هوا

 نبود.  یز یچ  یبه اطرافم انداختم که جز درخت و ابر و شبنم صبحگاه ینگاه

 !ه؟یتو چ ی_ و قصه 

که انتظار باز شدن   دمید یسر بسته ا یصندوقچه  شیتعلل نگاه از من گرفت اما در عمق چشم ها با
 .  دیکش یرا م
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  یادآور یشن و بودن شون رو  یطول روز از کنارمون رد م  یکه تو یهزاران آدم ی... قصه هی_ تکرار
 اونا! یمثل همه  یتکرار  یقصه  هیمن هم  یکنن... هستن... هست... قصه  یم

 دنیخود را مشتاق شن  بیترت  نیو به ا دمیجنگل گرفتم و به طرف او چرخ یتازه  یاز هوا قیعم یدم
 نشان دادم. 

 ؟یگوش دادن دار  ی_ حوصله 

سر تکان دادم و او با گوشه   تیچرخاندم، باال بردم و با رضا یم میانگشت ها ان یرا که م یخشک   برگ
 پرتگاه بود.  یاشاره کرد که لبه   یابرو به تخته سنگ ی

 .  مینی _ پس بش

ام فرو   زهی پائ یمانتو بیرا در ج   میاز دست ها یکیداشتم،  یطور که دوشادوش او قدم بر م همان
 بردم.  

 _ همه خوابن! 

 کرد و دستش را به طرف تخته سنگ گرفت.   یکوتاه ی خنده

 _ اونا هنوز داستان شون رو نساختن.  

از   یکم یتخته سنگ ناهموار نشستم و ارسالن هم به فاصله  یمانتوام را جمع کردم و رو ی گوشه
 گرفت.   یمن جا

 _ جنگل ابر!

 .  امیوقت فرصت نکردم، ب چیبودم اما ه دهیرو شن  فشیتعر

 داشت.  انیجر یکم عمق  یپرتگاه انداخت که رودخانه  ن یگذاشت و نگاه به پائ  شی زانوها یرو آرنج

 شه! یعوض م  یکه بعد اون همه چ ییجا هینقطه وجود داره.  هیآدما  یهمه  ی_ تو زندگ

 شکل گرفت؟  یتو اون نقطه ک ی_ تو زندگ



 ان یتاس

228 
 

توانستم به خود اعتراف کنم   یلحظه م نیرخ گرفته اش دوختم. در ا مینگاه به ن دیکه کش یآه سرد با
 نهیدر س یبرخورد شناختم بتواند غم  نی که در اول یکردم آن جوانک گستاخ  یگاه فکر نم چیه که

 داشته باشد!

 که من از عشق داشتم!  یهم تصور   دیشا  ایمن اون اتفاق عشق بود  ی_ تو زندگ

 انداختم و نگاه به خطوط ناموزون برگ خشک بلوط دوختم.  نیاز لحن محزونش گرفت و سر پائ دلم

نظر من رو مثل   یکه تونست تو مدت کوتاه  یو پر انرژ  طونی دختر ش هیام بود.  یانشگاه_ هم د
تالش کردم تا تونستم باهاش حرف بزنم. راه   یلیدانشگاه به خودش جلب کنه. خ یپسرها یهمه 

زد. انگار   بشیغ هویبرن. من رو تا همون جا برد و   یکه تا لبه چشمه م ییداد. از همون ها ینم
 !ابسر

. رها شدن، سقوط، گم دمیشن یم  یگر یرا از زبان د ییقلبم تند شد. انگار داشتم داستان آشنا  ضربان
 که تجربه کرده بودم! یجانکاه یحس ها یو همه  یشانیشدن، حسرت، درد، پر 

 _ خب؟! 

 تلخ بود که کامم را زهر کرد.  ی. لبخندش به قدر پر بغضم نگاه کرد و لبخند زد یچشم ها به

 ! قمیرف نیبا بهتر  انتی وجود نداره. آخرش شد خ ی_ خب 

که در دست   دیبه دنبال برگ دو ی تکانم داد و برگ از دستم رها شد. نگاهم به تند دیکه وز یسرد باد
 شد! دهی پرتگاه کش یباد سرگردان شد و به انتها یها

 چیکه از اول هم ه دمیشون، فهم دمید یاما وقت  یحق طلب یداد. برا یو ب دعوا و داد  ی_ رفتم برا
 دونستم! یخودم اون رو مال خودم م  االتیخواد. من تو خ ینداشتم. معلوم بود دختره منو نم  یحق

 که در آن سرما عرق سرد بر جانم نشاند.   دیکوب یچنان م قلبم

 ات خاموشه؟! ی_ خوب تو بگو. چرا گوش

 زد.   ینگاهش کردم که لبخند کج  یو سر در گم  یجی گ با

 ! ؟یفرار کرد ی. از کیتو شارژ بزن  دمینه د  دم،ید یچند روز نه دستت گوش نی_ تو ا
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ابر از   یتوانستم تکه ا  یبردم، م  یدستم را باال م یرا در آغوش گرفتم و سر باال بردم. اگر کم خودم
 نم.  سرم بک یمواج باال انوسیاق

 !؟یوقت ترس رو با تموم وجودت حس کرد چی_ ه

 ! ؟یبهش پناه ببر  ستین یکس چیو ه یستادیو سرد ا کی جنگل تار هی ونیکه انگار م یطور  هی

  شیبه چشم ها دیکه جسارت حرف زدن داشته باشم، نبا نیا یاش بودم اما برا یرگیخ ی متوجه
 کردم.   ینگاه م

که داشتم و مورد اعتماد  یتنها کس م،یزندگ لیتنها دل   ی_ من با گوشت و خونم حسش کردم. وقت
  یبرمت اما بدون من رفت، ب یو م  رمی گ یگفت دستتو م یدروغ از آب دراومد. وقت میفرد زندگ نیتر

رفت و   اما اون به خاطرم حاضر نشد با پدرش کلنجار بره. دمیجنگ  ایکس شدم. من به خاطر اون با دن 
اونو کم  ینفس بکشم که هوا یآسمون ری چه قدر سخت بود ز یدون یپشت سرش رو هم نگاه نکرد. م

 داشت؟!

کردم که ارسالن  یصحبت م   یلعبت یتر در خودم جمع شدم. من داشتم از هم دانشگاه شی و ب  دمیلرز
 ! دیکش رونی را از توهمات عاشقانه اش ب

  دیوجودم تبع ینقطه  نیتر کیانگار وجود نداره. قهقهه زدم انگار عاشق نشدم. اونو به تار  دمی_ خند
 خودم هم بترسم، برم سراغش! یکه حت  ییکردم. جا

 !؟ی_ تاوان داد

 زد.   یبرگشتم و مبهوت نگاهش کردم که لبخند پر حسرت   یخوردم و به تند کهی

 !یهم بوده که بشکن  یلد هیوسط مطمئنأ  نیپس ا ید یبا عالم جنگ ی_ گفت

 متأسفش گرفتم و سر تکان دادم.  یو نگاهم را با مکث از چشم ها  دیرا در میگلو بغض

 دم...  ی_ دارم م

 !سو؟ی_ گ
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  یمرگ بار را تجربه م یداشتم سقوط یی. گودیته پرتگاه خز یرا داشتم که به نرم  یهمان برگ حس
 وجود نداشت!  میبرا ی راه نجات  چیکردم و ه

 ان؟!ج  سوی_ گ

 بودم!  یاز آن فرار  بیروزها عج  نیکه ا دمیچرخ ییو سمت صدا ستادمیا یتند به

دوباره   شی سال ها پ یاتفاق ها یی . گودیبراق و نگرانش گره خورد و چانه ام لرز یبه چشم ها نگاهم
بودن   یزخم نیکه در ع یو باز هم مرد میشد. باز هم من و سماجت ها و حماقت ها یداشت تکرار م

 در امان نگه دارد!  دنید بیداشت من را از آس یسع

 _ خودشه؟!

 و پلک زدم.   دیافکارم را بر یارسالن کنار گوشم، رشته  ی زمزمه

 !ید یبه خاطرش تاوان م یکه دار  هیبتونه ترکت کنه پس همون ادی یمرد نم  نی_ به ا

 و آمد. داد و جل  یکه او به خود تکان دمیشهاب لب برچ یبه چشم ها  رهیخ

 _ حالت خوبه؟!

 لب جنباندم.  اری اخت یکرد و ب  سیرا خ میبزرگ شد که چشم ها یبه قدر  بغضم

 ! ؟ی_ تو چ

مرد آرامش قبل   نیجمع شد. من به ا د،یکش یکه م یرنگ سرزنش گرفت و چهره اش از درد نگاهش
 از بودنم را بدهکار بودم!

 مهم شدم؟!  ی_ از ک

 . دمیاش کوب  نهیبه س  یهق زدم و مشت آرام یقرار  یب  با

 !یکن  یم ییمظلوم نما ی. بازم دار یکاکی_ بدجنس... تو خود ج 

 شدند  یجار  یبه نرم میدر قلبم فرو رفت و اشک ها یچون خنجر  نشیاندوهگ لبخند
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 سوزه؟! ی چرا دلت برام نم  پس

 داد.  یجا را گرفت و من را در آغوشش میصبرانه شانه ها یزدم که او ب  یگر ید هق

 نکن!  هیخوام دلت بسوزه فقط گر  ی_ نم

 ! رهیگ یم  شیتونم... دلم داره آت ی: نم دم یهم فشردم و نال یرا رو میها چشم

 و کمرم را نوازش کرد.  دیسرم را بوس  یرو

 سالحم استفاده کنم! نیتونم از ا ینم گهی_ پس د

 اش چسباندم و چشم باز کردم.   نهیرا به س  صورتم

 _ شهاب؟ 

 _ جونم بابا؟ 

 رد انداخته بودند.   دشیسف  راهنی پ یسوزان اشک رو یها قطره

 قدر خوب نباش!  نی_ ا

مرد از جنس ناب آرامش   نیجنگل را به انزوا کشاند. ا یپرنده ها یخسته اش، آوا یخنده  یصدا
 بود!

 کنم؟!دعوات ن یر ی گ یم شی که بابام. دست پ ستمی_ ن

 کالم تون...  ونی_ م

هم   میاما شانه ها دمیخود را کنار کش یسر حال ارسالن تازه او را به خاطر آوردم و با شرمندگ  یصدا با
 چنان تحت تملک دست شهاب بود.  

داره سر و کله   یکی  یکی شدن و  داریکه بچه ها ب نیچون مثل ا میصبحانه بر یبرا   نیباش لی_ اگه ما
 شه!  یم دایشون پ
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را به چشم  سمی آمده بودند نگاه خ رونی که ب یدو نفر  یک یو   یجنگل یارسالن به کلبه  یاشاره  با
 .شهاب دوختم یخسته  یها

 !؟یکن  یم  فیاز من کسب تکل ی_ االن دار 

 داندم. به سرزنش بود قلبم را به درد آورد و به حالت قهر از او رو برگر ختهی که آم مزاحش

 ! ؟یکار دار   یجا چ  نی_ اصال تو ا

 درشت نگاهم کرد.  ییزد و ارسالن با چشم ها  یلبخند پر مهر  شهاب

 ! ؟یکن ی_ ا دختر، چه زود رنگ عوض م

 به ارسالن کردم که خنده اش محو شد و دستش را به طرف شهاب دراز کرد.  یاخم

 خب تو هم... سالم. ارسالن هستم. لهی_ خ

شهاب تکان داد و به طرف کلبه   یبرا  یها با هم آشنا شدند ارسالن با لبخند سر  که آن نیاز ا بعد
 رفت.  

 آدم خورا ندارن!  ی لهیاز قب  یدسته کم نا یصبحانه در چه حاله وگرنه ا نمی_ برم بب 

 شالم شدم. یبا متانت دستش را باال گرفت و من مشغول کلنجار رفتن با دسته ها شهاب

 !دمیرس  ری _ انگار بازم د

 . دمیمشت شدند و نگاه باال کش  میها انگشت

 !یخودت رو برسون   یکه نتون یش  یوقت اون قدر دور نم  چی_ ه

  بکیافتاد و س نیچ شیکنار چشم ها یکنم وقت  ری توانستم به لبخند تعب یرا نم  شیشدن لب ها کج
 جا به جا شد.   شیگلو

 !؟یخور   یاز دستم سر م ی_ پس چرا مدام مثل ماه

 جمع کردم.   نه یس یرا رو میمرطوب جنگل گرفتم و دست ها یاز هوا قیعم یدم
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دنبال   اهامونیشهاب. تو رو هیطور  نیپشتت باشه. جنس ما زنا ا  یطی تو هر شرا ی کیخوبه  یل ی_ خ
و  میاگه سرمونو باال بد یکه همه جوره پشت مون باشه و هوامونو داشته باشه حت میگرد یم یمرد
لرزه  یمدلمون  ییجا هی. بازم می اری یشه. بازم کم م یاما بازم نم  میستادیخودمون وا یرو پا میبگ

 ...رهی دستمونو بگ یکیکه  نیواسه ا

 شدند.  برنده تر  شیکرده بود، پنجه ها یرا زخم  میگلو  غی که چون ت یبغض

کرد  رمی گ نی . زمدیبودم خنجر شد. باالمو چ  یکه زخم یمن  ینبود. برا نایکدوم از ا چی_ اون مرد ه
 اما...

من نگاه او را   یزل زدم. انگار اشک چشم ها شیاشک به چشم ها یو از پس پرده   دمیباال کش نگاه
 کرده بود.  سیهم خ

 _ اما؟!

 دهانم را به زحمت فرو دادم و نگاه در اطراف چرخاندم.  آب

زاد دل داره پس احساس و عاطفه   ی. آدمستینزنه دل ن یکس  یکه برا یگه دل یم شهی_ آهو هم
 هم داره... 

 گرفته اش همانند رعد کم جان قبل از باران بود.  یصدا

 ! یدرست باز کن یچشم و گوش دلت رو جا دیرو هم گفت که با نی_ آهو ا

 هم فشردم و سر چرخاندم.  یرا رو میها چشم

 م؟ ی_ قدم بزن

کلبه به راه   ری گفتم و هم قدم با او در طرف مخالف مس  یکم جان یکه نگاهش کنم، باشه  نیا بدون
 افتادم. 

شه فرار کرد چون  ی. از درد زخم نم رهی گ یبشه، تموم جون آدم درد م ی_ هر قسمت از بدن که زخم 
 اش داد... یشه تسل یشه روش مرهم گذاشت. م یممکنه اما م ریغ

 که جنگل را احاطه کرده بودند.   ییبه رو به رو دوختم و ابرها نگاه
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 !یگم که فرار کرده بود یرو م  یهمون روز  دم،یآهو د یخونه  یتو رو اون روز تو ی_ وقت

 آمده بود.  نیهوا پائ ی تر در آغوش گرفتم. انگار دما شیرا ب  خودم

فکر کردم    دمیفر بلند وسط خونه د یتو رو با اون موها ی . اون روز وقتدمتید  ی_ چند ماه بود که نم 
 فرشته از آسمون نازل شده... هی

 برگشتم و نگاهش کردم.   ستاد،یکه از حرکت ا  شیپاها

 ...یاز من شد  ی_ همون روز و همون لحظه عضو

 جهت بچرخد و کالمش را قطع کند.   یکم که مبادا برا محکم گاز گرفتم. آن قدر مح  زبانم

 _ قلبم...

 زد.   ین یقلبش گذاشت و لبخند غمگ  یکرده بود، دست رو انهی آش شیکه در چشم ها یبغض  با

 . اون قدر که پا رو احساسم گذاشتم و رفتم.دمیدرد کش ،یشد  یزخم ی_ وقت

 یخاندم. تاب نگاه کردن به چشم هابا دست پاک کردم و سر چر دیگونه ام غلت یکه رو یاشک قطره
 زاللش را نداشتم. 

. خودت رو کنار بکش. بذار خوش  ستیتو ن یالی_ اما با خودم کنار اومدم. گفتم پسر اون دختر ل
 بخت شه...

 . دیگونه ام غلت یزد و رو شیچشمم ن یاز گوشه  یگر یاشک د قطره

شد. من اهل زور گفتن   ی کیتو  ی کردن من با شکستن بال ها یخال  دونیاشتباه کردم. م دمی_ اما د
 ...ستمین

 را باال برد و سر تکان داد.  شی نگاه تند و حق به جانبم دست ها با

که  نیبودم باز هم به خاطر خودت. چون عوض ا  یاز دستت عصبان  یلیخب آره. چون خ لهی_ خ
 ...یافت یبه چاه م گهید یکی ی دهیبا طناب پوس  یباز هم دار   یو به خودت فکر کن  یخوش بخت باش

 نشونم نداد!  یراه چی_ اون آدم ه
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دانست که   یم  یام شرم کردم. شهاب بهتر از هر کس ی رنگ تاسف گرفت و من از شتابزدگ  نگاهش
 ! ستیخواهان بودن با من ن  کایرا

باهات برخورد کنم اما همه رو دروغ   دیبا یدونم چه طور  ینم گهید یکنم. حت  تتیاذ ادی ی_ دلم نم
 گفتم!

 .  دیکش شیموها انیم یدوختم و او کالفه دست شیام را به چشم ها یاستفهام  نگاه

که  نی... با آهو صحبت کردم. بهش فهموندم ایحرف زد  النهیکه با گ یهمون شب... اون شب ی_ فردا
اما انگار اشتباه  یایرو گفتم تا به خودت ب   یتان شمال و عروسمحاله... داس فتهی ب  یمن و تو اتفاق نیب

 کردم!

نداشتم. من  یحس  چیقصه خوش حال نشدم. در واقع ه نیتصور شهاب اصال از دروغ بودن ا برخالف
بودن با شهاب بود در   رمیو اگر تقد رمیکردم تا سرنوشت را بپذ یاز آن شب داشتم خودم را آماده م

 کردم!  یمقابلش گردن خم م

 

 

 

 

  یرا تجربه م  یاز زندگ یگر ید یداشتم جنبه  ییکه همراه ارسالن و دوستانش بودم، گو یروز  چند
را عوض کرده بود. در   میبکر و تازه حال و هوا عتیبچه ها و گشتن در طب یمیکردم. ارتباط گرم و صم 

آن ها را   دی که با یگر ید یوجه ها یهم دارد حت یگر یوجه د یزندگ دمیواقع از خودم در آمده و فهم
و اقبال خودم داشتم،   یکه از زندگ یاهی و من سال ها در حق خودم ظلم کرده بودم با تصور س  ستیز

 را از خودم گرفتم. دنیکش نفس  یخود را در چهار چوب افکار بازدارنده حبس کردم و اجازه 

 !یار یو آب ب  یامشب نوبت تو که بر  سوی_ گ

 کرد.   یپهن نگاهم م ینگاه کردم که با لبخند دیمهتاب بلند کردم و به ام یاز گوش  سر



 ان یتاس

236 
 

 _ باشه. 

 در اتاق چرخاند. طنتی گرفت و نگاهش را با ش یاز پشت  هیو تک دیکوب می با آرنج به پهلو مهتاب

 گه ها! یر مداره زو نی_ بچه ها ا

 چند روز حواس تون بود که از جاش تکون نخورده؟! نیا تو

را باال  شی و او وا رفت و دست ها دیچرخ  دیمهتاب به طرف ام یگفته ها دیی نگاه ها در تأ ی همه
 برد!

 ! ن؟یخور یوروره رو م  نی_ شما چرا گول ا

خوب با بچه ها   یل یکه خ دمید یاو هم بد نبود. م یجمع انگار برا  نیشهاب نگاه کردم. حضور در ا به
 شود. ی و غالبأ با ارسالن هم صحبت م ردی گ یگرم م

 در نرو... رشی_ از ز

که توجه شان را جلب کنم، بافتم را  نیآن ها گوش دهم و بدون ا ینماندم تا به کل کل ها گرید
 رفتم. رونی و از کلبه ب  دمیپوش

دل چسب و   یاز هوا قیعم یاما با لبخند دم دمیو لرز د یورتم دوبه ص یسرد یهوا انی خروجم جر با
 خنک شبانگاه گرفتم. 

گفتم که من   ی به ارسالن م دی. بااورمیدر آب ب کیآب نزد ری شدم و سطل کنار در را گرفتم تا از ش خم
 شان بگنجاند.  یبعد من را هم در برنامه ها

شد و تا به خود بجنبم پشتم به  دهیاز عقب کش  میبازو  کهویبا در فاصله داشتم که  یچند قدم هنوز
 دهانم نشست! یبزرگ رو یبرخورد کرد و دست  یدرخت

 ... آروم باش! سی_ ه

 کردم.  ی جهت تقال م   یچنان بر من غلبه کرده بود که کنترل حرکاتم دست خودم نبود و ب وحشت

 گم آروم باش!  ی_ م
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را   یتا بتوانم کس  دیچرخ یدرشتم در اطراف م یو چشم ها دیلرز یو تنم م دی کوب یمهابا م یب قلبم
 کنم.   دایکمک پ  یبرا

 !کامی_ را

کرده بود که صاحب نام و صدا را نشناختم و به دست   لیو خوفناک چنان عقلم را زا   کیتار طیمح نیا
 بار با غضب زبان چرخاند.  نیچنگ انداختم که ا شیها

 !یدون  یخودت م ،ی_ اگه تکون بخور 

اندک   ییو در روشنا دیام به طرف او چرخ  دهیخشک شدم و نگاه ترس  یکارساز شد که بر جا دشیتهد
 .  دمیکنار در، صورتش را د ینور مهتاب

 خوام دستمو بردارم! ی_ م

 .دیدستش را عقب کش یپلک زدم و او به آرام زشیت یبه چشم ها  رهیخ

 !ادی _ صدات در ن

 .  دیچی بلند و کش دارم در فضا پ ینفس ها  یگذاشتم و صدا میگلو یرا رو دستم

 جا...  نی_ تو... ا

 بلند شد.   ری تأخبمش با  یکه حرفم تمام شود، صدا نیاز ا قبل

 ! ؟یکن یکار م یجا چ   نی_ خودت ا

 .  دیکوب  یبه خود نگرفته و قلبم تند م  یعاد تمیهنوز ر نفسم

 ...حی تفر ی_ من... من برا

به کلبه   ینگاه  میرگ دار شد و ن شیو صدا دیخون به صورتش دو  کهویحرفم تمام نشده که  هنوز
 انداخت.   

 !؟یفرار کرد یهوا خور  یفقط برا  یبگ یخوا  یم یعنی_ 
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 نگاه در صورتش چرخاندم.   یجی صاف کردم و با گ  کمر

 ! ؟یچ یعنی_ 

 !یببر   ادیو عشقم رو از  یفراموشم کن  یتون   ینم  ای یکرد یاز من فرار م ی_ انگار داشت

ام را حفظ کنم تا باز هم او را دچار سؤتفاهم   یخون سرد د یام را حفظ کنم. با یخواهم خون سرد  یم
تا بتوانم از   فتد ی به اشتباه ب دی. بادی گو یراه نم یبفهمد که ب دیاما نبا دیگو یراه هم نم یگر چه ب نکنم 

 دستانش خالص شوم.  ریز

 !ه؟ی_ چ

 ندارم؟!  یمن حق زندگ مگه

 ! ؟یدار  دی. قسمت نبود، قبول کردم. تو هنوز امرمی تو رو بگ یتونم عزا یآخر عمر که نم  تا

حدش بود اما خود را    یب  تیاز عصبان  یشدم که ناش شیسرخ شدن چشم ها یآن ظلمات متوجه   در
 انداختم! یمن بودم که تاس م نینباختم. از حاال به بعد ا

رو که   ییزها ی کردم. من عادت ندارم چ یوقت ولت نم  چینداشتم وگرنه ه یدی_ از اول هم به تو ام
 بهشون عالقه دارم، رها کنم!

 . سرانجام توانست زخم دلم را تازه کند. دیلرز قلبم

 !یستی از اونا ن  یکی_ تو هم 

 کند.   یام و توان حرکت ندارم اما زبانم هم چنان کار م  دهیبه درخت چسب ایبر جانم نشست. گو لرزه

 !؟ی کن یکار م  یمکان چ نیساعت تو ا نی_ خوب پس االن و تو ا

 کرد.  مانیدر لحظه من را از گفتن حرفم پش شیمرموز چشم ها حالت

 زود سر اصل مطلب برم؟!  یخوا ی_ م

 اومدم؟!  یچه کار  یمکان برا نیساعت تو ا نیکه تو ا یزود بفهم یلی خ یخوا یم
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 .دیباال تنه اش را جلو آورد و سر کنار گوشم کش رانهیتکان دادم که غافلگ نیسرم را به طرف یسردرگم  با

فکر   یتون ینم یا گهیموقع هست که بهت بگم تو جز من به کس د نی اعت بهترس  نی_ فکر کردم ا
 !یکن

 میها هیکه وارد ر  ییاندک هوا ان ی خشک شد. خشک، خشک آن قدر که جر میبند آمد و گلو نفسم
به ذهنت    یسوزاند و او ادامه داد: فکر درست کردن رابطه ات با شهاب رو حت  ی ام را م نهیشد، س یم

 هم راه نده... مالک تو فقط من هستم. مالک کل وجود تو! 

  یکی جز تار  یز ی توانستم نگاه از رو به رو که چ  یو کج نگاهم کرد اما من نم دیعقب کش  یرا کم  سرش
 محض نبود، بردارم! 

 چشم ها... نی_ ا

 .  دیصورتم غلت یزده  خ یپوست  یو نفسش رو دیکش میمژه ها یرو  یه نرم را ب انگشتش

 برگشته... یمژه ها نی_ ا

لب   یرو یو به نرم  دیگونه ام خز  یکه رو یصورتم بودم و انگشت  یرو شیحرکت چشم ها ی متوجه
 ام نشست.   ینی پائ

 لب ها... نی_ ا

 از ناافتاده ام به زحمت در آمد.   یبدنم ناگهان باال رفت و قلبم به تکاپو افتاد و صدا یدما

 ! ؟یکن یکار م  یجا چ  نی_ تو ا

 در جوار گوشم به حرکت در آمد.  شیاش را به صورت آتش گرفته ام چسباند و لب ها گونه

 !؟یر ی اعتراف بگ  یخوا ی_ م

از او گرفته  یبه دور  میتصم یکه به تازگ   یدر توان من نبود. من یکیهمه نزد  نیاز کار افتاد. ا زبانم
 کشاند!  یبودم و او داشت با قالب وجودش دوباره من را به گرداب خواستنش م

 برم؟! ی_ مگه خودت نگفت 
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 !ه؟یرفتارت چ نیا لی... پس دلشی شب پ چند

 بود! دهیاما تنش هنوز هم به تنم چسب دیرا عقب کش  سرش

 ! یباش دیاما هر وقت هم اراده کنم با یبر  دی _ هر وقت خواستم با

ام خواستم او را پس بزنم که مچ هر دو دستم را گرفت و مهارم   یانرژ  یو سر در گم با ته مانده  جیگ
 کرد. 

 ! ی_ تو مال من

 از هم فاصله گرفتند.   یخشکم با درماندگ  ینشست و لب ها میدر گلو بغض

 ! ؟یکن یم  جمی... گی_ چرا دار 

 !؟یکن  یقدر سخت م  نیرو ا یهمه چ چرا

  یکه پلک بزنم و با مکث نیکه پلک بزند. بدون ا نیرمقم دوخت. بدون ا یب یرا به چشم ها  نگاهش
 تفاوت لب جنباند.  یآرام و شمرده و ب ،یطوالن

 راحت ترش رو بگم؟ یخوا ی_ م

 صبرانه منتظر پاسخش ماندم.    یسر تکان دادم و ب نانیاما با اطم دیلرز لبم

پس فکر درست کردن   یخوا یدونم م یکه م یخودت نخوااگه  ی... حتسویگ  ی_ تو مال من هست
 خوره شهابه! یکه ضربه م یوسط تنها کس   نیات نباش چون ا یرابطه ات با نامزد قالب 

  یعشق یکه باز هم ضربه  یخوا ی شهاب... نم چارهی مسخره ادامه داد: ب یرا کج کرد و به حالت  سرش
 بخوره؟! 

 !؟یدوستم دار  یعنی_ 

 انداخت.   میبه سر تا پا زی استهزا آم یهر دو دستم را فشرد و نگاه مچ

 !؟یبزرگ ش  یخوا یم  یمسخره بردار دختر... تو ک یها یتراژد نی_ دست از ا
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 م،یهست یتو چه قرن   نیشده... دوره اش گذشته... بب یم یقد یلیخ یدارم و دوستم دار  دوستت
 مناسب همون رفتار کن!

 !ه؟یمسخره ات چ یکارها نیا لی: پس دلدمیرا آزاد کردم و با اخم غر میت هااز دس یک ینرم  یتکان  با

 تفاوتش را در صورتم گرداند. یب نگاه

رو هم بدون که تو به  نیوسط ا ن یاما ا یدرست کن یخودت تراژد یبرا یتون ی م ی_ اگه دوست دار 
 ! یفکر کن یتون  یکس جز من نم  چیه

 داد.   ینشسته بود، اجازه نم میکه در گلو یکردم اخمم را حفظ کنم اما بغض یسع

 که متعلق به تو باشم! ستمی_ من کاال ن

 زد و سرش را با تأسف تکان داد.   یصدا دار   پوزخند

 !یمن انداخت ی خواستم. تو خودت رو وسط زندگ  ی_ من نم

 شد.   نیسنگ میو صدا دمیکش ن یی نگاه پا  یدرماندگ با

 !؟یشه ولم کن  ی_ م

 ! ؟یشه بر  یم

 شدم.   رهی خ شی و به چشم ها ختمیالتماسم را در نگاه ر تمام

 شه تموم شه؟! ی_ م

  ریز یدست انداختن من هم که شده دست یاز فکر کردن نبود اما برا یاش اثر  یشانیپ یها نیچ در
 .  دیچانه اش کش

 شه؟!  یم ی_ بر فرض که دوستت داشته باشم، اون وقت چ

راه را بر   نی شود و من ا  حشی را بشنود که موجب تفر یز ی جو قطعا انتظار داشت چ زهی آن نگاه ست با
 او بستم. 
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 نه؟! ایکه من هم دوستت دارم   ین یبب دی_ اون وقت با

 رود!  یم وا

خود   یکند محکم سر جا یم یاما باز هم سع  آورد یکم م نمیب  یبار است که به وضوح م  نیاول یبرا
 .  ستدیبا

 !؟یجا چرا اومد نیامشب ا کای_ را

  یم رهی خ  شیجواب بر پا شده با سماجت به چشم ها دنیشن  یکه در وجودم برا ییرغم غوغا یعل
 شوم.  

 !سوی_ گ

 کند.   یدر خودم جمع م یمن را کم زشیترحم آم  نگاه

 کنم! ی. من دارم ازدواج میبردار  یپرداز  ای_ بهتره دست از رو

 لرزم.    یوزد و من آشکارا م یم یسرد سوز

 !؟یهست  یقدر ازش فرار  نیا ی. چرا وقتی من دفاع کن شی... از ازدواجت... پی_ اومد

 خورد!   یم جا

 کند!  یرا هم رها م گرمیرود و دست د یپس م  نگاهش

 پس چرا؟!  یخوا ی... ازدواج را نمنی_ اگه ا

 شود.  یرگ دار م شی اندازد و صدا یم هیسا شیبرق چشم ها یجنگل رو یاهیس

 !یزن  یتوهم م  ی_ باز دار 

 کشم.   یزنم و محکم خودم را در آغوش م ی بار من پوزخند م نیا

 ! یخوش بخت  یتا به من بفهمون یکن  یخودت رو هالک م ی_ دار 

 کشد! یاندازد و من را جلو م یدست پشت گردنم م کهوی



 ان یتاس

243 
 

دور   اریاخت یب میافتد و دست ها یشود و قلبم از کار م   یشوند و سرم داغ م ی درشت م میها چشم
 شوند! یگردنش حلقه م

را  میها یتوانم تراژد یکه خودم تنها هستم و م یگذارم. وقت یم گر یوقت د کی  یرا برا نخواستنش
دارد و   یوار وا م  وانهید یکه قلبم را به تپش یهستم. خواستنسرگرم خواستنش  نکی. انمیعاقالنه بچ

 دهد! ینم دنینفس کش یدم یاجازه 

که سال ها در   یسپارم. آغوش  یبندم و خود را به آغوش او م یاز حس ناب خواستنش چشم م سرشار
 حسرت داشتنش سوختم و دم نزدم! 

کوبش ناب   نیاست. ا نیری کوبش ش نیکوبد. ا یم جانی دهم. قلبم با ه یسوزد اما ادامه م یم لبم
 است!

کنم.  یگذارم و مشامم را از عطر تنش پر م یاز آن که خود را پس بکشد، دستم را کنار گردنش م  شیپ
 آغوش بودم!  نیچه قدر دل تنگ ا

  یشانه اش م یشوم و دستم را رو یاش غرق م یکنم و در نگاه راض  یخمارم را باز م یها چشم
 کنم! تی به واقع لیرو تبد ایکه... من بلدم... رو یدیکنم: د ینفس نجوا م یفشارم و ب

 کشم.   یاما پا پس نم ردیگ یگذرد که نگاهش رنگ تاسف به خود م ی نم یز یچ

 !ه؟ی_ چه روز

 . ردی گ یم یبه باز   شیانگشت ها انیشانه ام را م یرو یآشفته  یاز موها یا حلقه

 کنه!  یبعد... هاتف دعوت تون م ی_ هفته 

 کشم.  یاش م نهیس یلبخند دستم را رو با

 دم! یدونم اما من جشن عقدت رو از دست نم ی. آهو رو نمامی ی_ حتمأ م

 .  دیآ یم نی خزد و نرم پائ  یگردنم م یرو شیها انگشت

 !؟یتنهام بذار  یروز  نیکه تو هم چ یخوا  ی. من منتظرت هستم. نمیایب  دی_ با
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اعتراف کرد که من مال  تی زنم تا لبخندم رنگ نبازد. در نها  ینشسته را پس م میکه در گلو یبغض
 خودش هستم!

 ! ؟یکن ی _ لباسم رو انتخاب م 

 یمشتاقم م یچشم به چشم ها یکشد و با همان نگاه خنث  یچانه ام م ری ز یرا به نرم  انگشتش
 دوزد. 

 _ حتمأ... 

 کشم. یم ششیته ر یرا رو دستم

 رو نزن. دوسشون دارم! نای_ ا

 شود.   یو دور م نیسنگ شی کشد و صدا یم میگلو بکی س یرو انگشت

مطابق   یهمه چ دیشه. با یدوس نداشته باشه، خوب نم وایزنم. ه یدوس نداره. واسه اون م وای_ ه
 !؟یندار  یلباس من. شبه اونه. تو که اعتراض یاون باشه حت  ی قهیسل

: نه... میگو ی او م قیو عم میکنم و در نگاه مستق یلرزد اما لبخندم را حفظ م یصورتش م  یرو دستم
 مگه حق اعتراض دارم؟!

 گردد.  یبه حالت قبل خود برم  عیشود و سر یکج م  یکم لبش

 ؟ یگرد یبرم  ی. کیدیحقاتو بخش  یهمه  یبه دوس داشتن من گرفت میکه تصم ی. موقعی_ ندار 

 کنم.   یبه کلبه م یاندازم و نگاه یباال م  شانه

 . میبمون   ادیفکر نکنم ز یدونم ول ی_ نم

 ! ریرو بگ  نیا یات رو رد کن. راست یی_ خوبه. پسر دا

آن هاست و قلبم در   نیکه ب یدی خورد و کل  یباال آمده اش گره م یاز چشم ها به انگشت ها نگاهم
 . زدی ر یفرو م  نهیس

 م! . منتظرایخونه ب میمستق ی_ اومد
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. سماجت ها و  رمیخانه را بگ   دیبرم. سرانجام توانستم به هدفم برسم و کل  یلرزانم را باال م  دست
 داد.   جهی باالخره نت  میاصرارها

 _ حاال هم داخل برو. سرده!

 ؟ی ر   ی_ باشه. تو االن م

 !میخونه رو انتخاب کن لیوسا دی منتظره. با وای_ آره. ه

فکر من را به   یطوالن یقیآورم که دقا یرا به زبان م  یچرخانم و حرف یروحش م   یب یچهره  یرو نگاه
 خود مشغول کرده است.  

 _ کجا؟! 

 منتظرم کرد.   یبه چشم ها قیعم  یماند و نگاه یرفتن داشت اما با سؤالم بر جا قصد

 گم نامزدت کجا منتظرته؟! ی... میعنی_ 

شوم و   یم مان ی پش دنین قدر معنادار که از پرسو آ یآن قدر طوالن ق،یکند. آن قدر عم یهم نگاه م باز
 فشارم.   یرا در مشت م دیکل

 _ باشه. برو به سالمت. 

ابرو   یآورد و با گوشه  یو مشتم را باال م  ردیگ یکشد و دستم را م  یدرنگ خود را جلو م یاز کم بعد
 کند.   یاشاره م دیبه کل

 ! یا گهیخونه فقط ماله تو نه کس د نی_ ا

 دوزم.    یبه او م ینم دارم را با قدر شناس  یها چشم

 !یکنه. در هر صورت تو زن من هست ینم  ریی تغ یز ی_ بعد از ازدواجم هم چ 

 اندازد. یشوند که او دست دور کمرم م یخم م  میلرزد و زانوها یباره م  کیوجودم به  تمام

 !یباش  یز ینگران چ ستین پس الزم ی_ تو زن اول من هست 
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مقدمه من را به دست سوز سرد جنگل   یو ب  کهویکند.  یشوم من را رها م ی نگاهش که غرق م  در
 شود!  یم یاهیسپارد و خود هم رنگ س یم

راز    نیتر یزنش و مخف  نیگذارد. من زن او بودم. اول یها تنها م  یاز تراژد ییا یرود و من را با دن یم
من دست بکشد و من با گرفتن   یتواند از همسر  یاش و او با آمدنش به من فهماند که نم یزندگ

 توانم از زن او بودن بگذرم!  یخانه به او فهماندم که نم دیکل

 

 

 

 

 

کار خم   زیم  ینگاه کردم که رو یبغض آلود به قامت بلند  یام زد و با لبخند ی نی ب ری تند چوب ز یبو
 . شده و در حال برش چوب بود

  یبا ابهت م  نیچن نیا یگفت که مرد کوچک خانه مان را روز  ینفر به من م  کی شی سال ها پ اگر
ام سرشار از غرور و   ستادهیچند قدم از او ا یانداختم اما اکنون که به فاصله  یحتمأ او را دست م نمیب

 ام! یخوش حال 

  رونی رزانم را از حنجره ب ل یجلو رفتم و صدا  یدستگاه که قطع شد و کمر راست کرد، قدم یصدا
 .  دمیکش

 _ خدا قوت اوستا!

 خورد و سر بلند کرد که نگاه مان در هم گره خورد.   کهی میصدا دنیشن  با

 ؟ یکن  ی_ سفارش قبول م

  نکیصورتش بود و ع یرو  شیپ ی قیگرفت که دقا یتیبهت در چهره اش را رفته، رفته همان جد یجا
 گرفت.   شی چشم ها یکار را از رو
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 !ی_ نه هر سفارش 

  یصورتش را از نظر گذراندم و با دل تنگ ی. تک، تک اجزانمیجلو رفتم تا بهتر او را بب گرید یقدم
 نامش را خواندم.  

 _ گرشا! 

 بود! ریشدند. هنوز هم دل گ  کیبهم نزد یکم  شیو ابروها دیدرخش  شیدر چشم ها یبرق

 !؟ی_ راه گم کرد

 اش سر باال انداختم. یقهوه ا یبه چشم ها  رهیخ هم فشردم و  یرا رو میها لب

 ! ؟ی_ سفارش دار 

 باز هم او را به نام خواندم.    دهینفس و بر یب

 _ گرشا... داداش... 

 . ستادیمقابلم ا یکم یرا دور زد و به فاصله  زیکوتاه م  ینرم شد و بعد از مکث  یکم نگاهش

 !؟یست ی_ سالم کردن بلد ن

 . دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک قطره

 من ازت بزرگ ترم! ی_ ول

 از آن کم نشده بود، انگشت اشاره اش را باال برد.  یکه ذره ا یت یهمان جد با

 !قهید هی_ فقط 

 .  دمیبغض خند با

 !هی_ همون کاف

 افتاد و نگاهش رنگ تاسف گرفت.   دستش
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 _ فکر نکنم!

  شی جوان رو به رو را ب یداد و پختگ ینشان مرا روشن تر   شیچشم ها د،یتاب یم  رونی که از ب ینور 
 . دیکش یتر به رخ م 

 نم؟ی شه بش ی_ م

 سر تکان داد. ر ی نفس گ  یرنگش فرو برد و با تعلل  یشلوار کار آب بیرا در ج  دستش

  یبود و رو واریرفتم که کنج د یکوتاه به طرف صندل  ییبه مغازه انداختم و با قدم ها یاجمال ینگاه
 آن نشستم. 

دخترم.   نیخط روش انداخت و گفت آفر هی دیاز راه رس  یدفتر مشق کالس اولم شدم که هر ک  هی_ شب 
که   یقاعده ا یب  ینگاهم به خط خوردگ  هینگاهم به دست خطم بود و  هیو من  یا قهیچه خوش سل

بهتر شدن   ی. جاهیطور نیآدما چرا ا قیکردم تشو یوسط دفتر نشسته بود. اون موقع ها درک نم 
قواره   یخواستن با اون خط که ب  یفهمم شون. انگار اونا هم م یکنن اما حاال م یبدترش م الت،ح

 شون رو اغنا کنن!  یطلب  یمن نشسته بود، حس برتر  یها ی گ قهیوسط خوش سل

چوب  ز ی ر یو تا وسط مغازه راه گرفته بود و براده ها  دهیاز شکاف سقف به داخل تاب  یفی ضع نور
 داد.  ینشان م یبا ذرات معلق در هوا را به خوب همراه 

 !ستیرسه، ن  یاون طور که به نظر م یچ چی_ ه

 آدما رو نداره!  اتیهفت ساله قدرت درک درون  یبچه  هی_ 

 قبلش، پشت آن دستگاه برگشت.   یمکث دوباره به جا  یزد و بعد از کم  یپوزخند

 ساله چه طور؟!  جدهی ه فده،ی دختر ه هی_ 

 نگاهش کردم.  میفشردم و مستق میانگشت ها انیرا م چییسو

 داشتم!  ی_ انتظار همراه

 را به من دوخت.   زشیبه جلو خم شد و نگاه ت  یگذاشت و کم  زیم  یرا رو  شیها دست
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 کردم؟! یم  یمثل تو پشت مامان رو خال دی_ با

 .  دمیخشکم کش  یلب ها یدهانم را فرو دادم و زبان رو آب

 ! یدر کنار فرزند بودن، برادر هم باش یتونست   یم ی_ نه... ول

 !یگشت یو بعد از چند سال االن بر نم  یرفت  یبود، نم   ازی_ اگه ن

 حق به جانبش چرخاندم و با بغض لب جنباندم.  یرا در چشم ها نگاهم

 !؟ی_ تو مگه ازم خبر گرفت

 خواهرم دارم؟! هی یلحظه گفت  هیخودت  به

 نکرد.  ینی نرم شد اما از موضع خود عقب نش یفقط کم  یکم نگاهش

 !ه؟یاومدنت امروز چ لیکنجکاوم بدونم دل  یلیخ  یمنو برات پر کردن ول  یازت. جا دمی_ شن

 .  ستادمیاراده ا یزدم که ب  خیحد کالم و نگاهش چنان   یب یسرد از

 _ انگار اشتباه کردم! 

مقابلم   شی بود که سال ها پ  یگرشا کس تیرک کنم. آمدنم حماقت بود. در نهاتا آن جا را ت برگشتم
 کند.   یرا ترک نم   النهیوقت گ چیو گفت که ه ستادیا

 ...سوی_ گ

 .  ستادندیاز حرکت ا میو پاها دیلرز دلم

 ...یات رو با شهاب بهم زد ینامزد ی_ وقت

 بود.  نهیخودم در آئ  یچشم ها ری شدم که تصو  رهیخ  ییشتاب برگشتم و بهت زده به چشم ها با

رو جمع کرد. به همشون گفت   لی فام یدایسف  شیر یروز اومد و همه   هیکه عراق بره  نی_ قبل از ا
 خودم اما... یرو نگفت. گفت بمونه برا لشیدل ی که مقصر اون بوده ول

 از هم فاصله گرفتند.  فیبالتکل میشت، ضربان قلبم تند شد و لب هااش را که نا تمام گذا جمله
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. مرده اما من میشناس ی. شهاب رو همه مون مدمی کرد اما من از حالش فهم ی_ نگفت. مردونگ 
 !یکرد ینامرد  دمیفهم

صورتم   یبه عقب برداشتم و او نگاه سرزنش گرش را رو  یقدم رتیرفت و با ح  جیگ یلحظه ا سرم
 گرداند. 

شم برات اما از اون روز به بعد   ی . که بگم داداش مامیکردم که عقدت ب  ی_ داشتم خودم رو آماده م
 ! ارمیوقت اسمت رو ن چیقسم خوردم ه

شده است تا   یکردم آن مغازه محبس تنگ  ینزنم. حس م هیگر ریلبم را محکم گاز گرفتم تا ز ی گوشه
 خفه ام کند.  

کنم   یتو چشم هات غوغاست، االن که حس م  نمیب یاالن که م نمت، یب یحال م  نی_ االن که با ا
 !؟یکه رفت یبود ی دنبال چ یخوام بگم آبج  یدرونت آشوبه، م

 .  دیچی محزونش سرانجام بغضم را شکست و هق، هق دردناکم در فضا پ لحن

 _ گرشا! 

 نکن! هیگر گفت: باشه.  یمکث جلو آمد و تن لرزانم را در آغوش گرفت و به آرام یاز کم بعد

 را به او دوختم.   سمیباال آوردم و نگاه خ  سر

بخرم و    ییزای چ هینداره. تو منتظر بمون تا برم  ییرای پذ یبرا یز ی محقر من چ ی_ متاسفانه کلبه 
 .  امیب

 زدم و سر باال انداختم.  یکوچک  لبخند

 برم.  دی. باستی_ الزم ن

 .  دیرا باال انداخت و خود را کنار کش  شیاز ابروها یکی

 ! ؟یدوباره برگرد  یو اومد ی دیهمه راه کوب نی_ ا

 به اتاقک کوچک باال انداختم که محل استراحت بود.    یو نگاه  دمیکش سمیخ  یپلک ها ریز یدست
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 و...  نمتی. اونا رفتن، منم اومدم فقط ببمی بود  یکینزد نی_ تهران نبودم. با بچه ها هم

 را تنگ کرد و من آب دهانم را فرو دادم.  شیها چشم

و حسابش   ی عروسکمو خراب کرد، رفت یدوستم موها یکه وقت  یهست یهنوز هم همون برادر  نمی_ بب 
 ؟ یرو کف دستش گذاشت 

 لبش باال رفت. ی گوشه

 کرد!  ی. اونم تالفی رو مسخره کردبود  دهیکه مامانش براش خر یلباس  دمی_ بعدأ فهم

 کرده؟!  تتیاذ یبازم کس  نکنه

 در امان بمانم.   زیی پا یاز گزند سرما یکردم و خود را در آغوش گرفتم تا کم کیبافتم را بهم نزد یجلو

 !؟یستیمیکنه پشتم وا تمیاذ ی_ اگه کس

 دوخت.  میرا به چشم ها قشیدق نگاه

 ! ینکرده باش ی_ اگه قبلش خودت کار 

  یرفتم و رو رونیشلوغ ب   یاز آن دخمه  یخالص یو برا دمیکش  قیعم  یاش نفس رهی از نگاه خ کالفه
 مغازه نشستم.  یجلو  مکتین

 د؟ یخر یهم م هیشب   ریبرامون لوازم التحر شهیمامان هم ادتهی. ی_ از همون اول هم سرکش بود

  عیسر  یبه خودت بد  دنیکه زحمت چرخ نیبدون ا  یکرد یمدادت رو گم م ای وقت پاک کن  هر
 که مال خودته!  یکرد یو داد ادعا م غی و با ج یداشت ی منو بر م لیوسا

را از   کلتش یداشت موتور س یچشم دوختم که سع  یسال انیپر حسرت زدم و به مرد م یلبخند
 مغازه باال ببرد.  یناهموار جلو  یبی سراش

  یو استفاده م دایو آخر سر اونا رو پ  یگشت یو فرشا رو م   زیم  ریشم، ز  یقانع نم یدید ی_ تو هم وقت
 !یکرد

 کرد و آمد و کنارم نشست.   یکوتاه ی خنده
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 _ چه زود گذشت! 

 گذاشتم.  ش یبازو یدست جلو بردم و رو دیبه آه شد و برگشتم و با ترد لی تبد نفسم

 ؟ یبخش ی_ منو م

 در هوا پراکند.  یاد یهم نگاه از موتور گرفت که سرانجام باال رفت و گرد و خاک ز او

 _ ها داداش؟

 معنادار به من انداخت.   یکج کرد و نگاه سر

 _ کدوم تو رو؟! 

 که ما رو تنها گذاشت و رفت؟! ی بزرگ سال یسوی گ ایکوچولو رو  سویگ

 سر خورد.   شیبازو یسوختند و دستم از رو میها چشم

 ...سویاصأل از اولم ازش ناراحت نبودم اما اون گ دم،یوقته بخش یل یکوچولو رو خ  سوی_ گ

 باز شدند.    رینفس گ یچشم دوختم که بعد از مکث  شیتپنده و منتظر به لب ها یقلب  با

 بدهکاره!  یل یبه قلب مامان و اعتماد من خ  سوی_ اون گ

 یکوچک چوب ال به ال یگرداندم که تکه ها شانشیپر یو موها  نیصورت اندوهگ یرا رو سمیخ نگاه
 زدم.  یآن جا خوش کرده بودند و تلخند

 هامو صاف کنم!  ی_ برام دعا کن بتونم بده

 . ستادمیا یرنگ تاسف گرفت و من به سخت شیها چشم

 !دنمید ای_ اگه گذرت اون طرفا افتاد ب

 . ستادیا  شیپاها یرو  قیعم یو همراه با نفس  دیکش  شیزانوها  یرو دست

دل تنگ مون باشه   یا گهیزنه. اگه کسه د یبهمون سر م شهیرو ندارم. آهو هم که هم ی_ اون جا کس 
 کنه!  یم یآهو رو همراه
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 زدم و برگشتم.   یگرفت اما لبخند پر بغض دلم

 سو؟ ی_ گ

 زل زدم.   شیتنه ام را چرخاندم و منتظر به چشم ها باال

  ینم  یازت عصبان  یکرد یهم م ی دوستت داشت. هر کار  یل یکرد. خ یبهت افتخار م  شهی_ بابا هم
کرد.  یم ینگاه بهت حال  هیهم با   شی شد که ازت ناراحت بشه و تموم ناراحت ی م ییوقتا هی یشد ول

 !ییچه وقتا ی دون  یخودت خوب م

 شدم.   رهیخ  یزدم و سر باال بردم و به آسمان صاف و آب پلک

 کردم چون بابا عاشق مامان بود.  یشد که مامان را ناراحت م یازم دل خور م ییوقتا  بابا

 و به سرعت آن جا را ترک کردم.   دم یپا چرخ یپاشنه  یتاب شد و رو  یب قلبم

 یداد پس عشق بابا در کجا یگر یراحت تن به ازدواج با مرد د یل یعاشق مامان بود و مامان خ  بابا
 قلب مامان بود؟!

 

 

 

 

 

 

 کشد!  یکرد که نفس نم یا القا م حس ر نیچهره اش ا حالت

 رفتم.   شی داد، پ یکه دلم م یی_ من فقط با نشونه ها 

 خورد و چهره اش کم، کم تو هم رفت. یمن تکان  یبه چشم ها  رهیخ
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 !؟یاش بر  یپ  دیکه داد با یغلط ی_ دلت هر نشونه 

دور   یبلند شد و چرخ وانیا یاما او آشفته تر از لبه  دی ایزدم تا دلش به رحم ب   تیرا به مظلوم  خودم
 خود زد.  

 ! یکرده باش یحماقت  نی شه هم چ یباورم نم  سو، یشه گ ی_ باورم نم

بزنم  یدانستم هر حرف  یبود که م یانداختم. چنان عصبان نیرا در هم گره کردم و سر پائ میها انگشت
 خودش آرام شود. شوم پس سکوت کردم تا   یبا برخورد تند او مواجه م

 !؟یباهاش عقد کرد یفکر  یو بعد هم با ب یازدواج داد شنهادیو بهش پ  یتو، خودت رفت  یعنی_ 

 !یبود که کرد یت یخر  ینگو الپوشون  ،یگفت یکه م یقتیاون جرأت و حق پس

انداختم. ساعت ها کنار مزار   نیتر پائ   شیپر تأسف و ناباورش را به من دوخت و من سرم را ب نگاه
آرام شدم نزد شراره آمدم و با همان لباس   یکه کم نی بابا نشستم و با او درد و دل کردم و بعد از ا

  بت یغ  لی محاکمه کشاند و از دل زی نشستم که شراره مجدانه من را پشت م وانیا یرو یخاک یها
اتفاق   کای من و را نیاز غم بودم، دهان باز کردم و از تمام آن چه ب زی و من که لبر  دیام پرس یناگهان

 افتاده بود، پرده برداشتم. 

 ! ؟یدون یهنوز هم نم ای یکار کرد یچ ی فهم  یاصال م  سوی_ گ

 گرفته بود. میکرد و صدا یکه با بابا کردم درد م ییو زمزمه ها ادیز ختنی ک رهنوز از اش میگلو

 !می_ خوب هم رو دوست داشت

به اتاق   یپشت سرش نگاه  یکرد و دست به کمر شد و من نگران از پنجره  ی پر حرص  یخنده  تک
 عمو رحمت انداختم.

 دختر، حواست هست؟! یکن  یاز فعل گذشته استفاده م ی. دار نیدوست داشت گه،ید نی_ هم

 ! ؟یخودت رو بدبخت کرد یارزش   ی حس ب نیکه گذشت... واسه هم چ یحس

بود، گرفتم  دهیتخت خواب  یرو یهمه سر و صدا به آرام   نیکه با وجود ا ماریمرد رنجور و ب ری از پ نگاه
 !مینگو. هنوز هم، همو دوست دار یجور  نی گفتم: ا یو با دل خور 
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وارانه   دیچهار زانو نشست و تأک   میام غضبش را دو چندان کرد و آمد و دوباره رو به رو یدار  جانب
 لب جنباند.  

 ! ن؟ی_ دوست دار

 کنه؟! یکه داره ازدواج م نیدار دوست

 کنه؟! یخونش رو بهت تعارف م  دیکه کل  نیدار دوست

 ! عجب

  یوجودم را م یدل شوره سراپا کهویشود که  یمدانم چه  یاندازد و نم  یاش را به من م نانهیبدب نگاه
 شوم.    یو تلخ م ردیگ

 !؟ییجا   نی_ تو خودت چرا ا

  ینم  یول  ادیدر تو ب نیتا از ا یکه هر روز منتظر  ییده... تو یکه شوهرت بهت گفت طالقت م ییتو
 !ادی

 .  دیبه چهره اش دو رتیح  ت،ی عصبان یپس رفت و جا نگاهش

 ما فرق داره!  طی_ شرا

 زدم و سر تکان دادم.   یپوزخند

 !؟ی زن یخودت رو گول م ی_ دار 

 !؟یفرق چه

 اون قدر من رو دوست داره که ازم دست نکشه! کای را حداقل

 هیتک  واریرا به د میکشم و شانه ها  یخود را عقب م یکند و من با کمک دست ها کم  ینگاهم م زیت
 پر حرف و معنادار اوست.   یدفاع در مقابل چشم ها یحرکت نوع  نیا ییدهم. گو یم

 باباش بو ببره!  هیکشه. کاف یو باز هم م دی_ ازت دست کش
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 .  رمیاحتمال را بپذ  نیخواستم ا یاما نم  دیلرز دلم

 خواد طالقت بده!  یکنه اما سامان خودش گفت که م یدونم ولم نم  ی_ اما اون دوستم داره. م

 !م؟ یکرد یمقابل هم دفاع م یز یاز چه چ مین حاکم شد. داشتما انیو تلخ م نیسنگ یسکوت

 !دند؟یاحساس مان را چ یزخم زدند و بال ها یق یکه هر کدام به طر ییمردها از

 تابد.  یوسط آسمان است و هم چنان قدرت مندانه م دیدوزم. خورش  ی را به آسمان م نگاهم

 لیرغم م یعل  دیتونه رو حرف باباش حرف بزنه. اگه نه چرا با  ی_ شراره به خدا دوستم داره فقط نم
 بمونه؟! بیخودش چند سال کشور غر

 کند.   یکوتاه و رنگ شده اش را از بند کش رها م  یبرد و موها یدست عقب م  متفکرانه

 با پدرش مخالفت کنه؟! دیقدر دوستت داره چرا نبا  نیکه به قول خودت ا  یکی گم.  یم نوی_ هم

 متقاعدش کنه؟!  دینبا چرا

 قدر زود پا پس بکشه؟! نیا دیبا چرا

 خانه نگاه کردم.   عی وس اطیحوصله سر چرخاندم و به ح  یب

 اومد!  یوقت سراغم نم چی_ اگه قرار بود پا پس بکشه ه

 بهت بگم؟ یز یچ هی_ 

 دوباره سمت او کشاند.  نگاهم را رشیو متغ  دیپر ترد لحن

که کشش  ی که عاشقه، اون یکه دوست داره، اون یوسط اون نیخوام باهات رو راست باشم... ا ی_ م
 !ییداره، تو

 چرا؟! یدون یم

 به حرف آمد.   ریو با تأخ   دیلبش کش یاش بودم که زبان رو  رهی چنان در سکوت خ  هم
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. شهاب هم بود، دوستت داشت، دوستش یگشت کایرا ی عمر دنبال پدرت تو دست ها هی_ چون تو 
 کرد!  رییتغ  کایرا دنیاما رنگ دوست داشتنت به شهاب بعد از د یداشت

  نینگاهش کردم و او ادامه داد: شهاب دوستت داشت اما هم زمان ا یکردم و استفهام  یکوچک اخم
همون   کایاما را یکن یمعقوالنه تر رفتار م ،یبزرگ تر بشکه   یهست یتفکر هم داشت که تو دختر عاقل 

  ستدوست داشت، در ،یا نهیزم  شیپ  چیهات، بدون ه یکم و کاست یتو رو با همه  ،یطور که بود
 مثل پدرت!

بندم و سرم را به  یچشم م یزنم و با خستگ یپس م ند، ینش  یم میبابا در گلو یادآور ی که با  یبغض
 دهم. یم هیتک  وارید

 ندارم!  دنیشن یحوصله  گهیمن د  یبود ول یجالب زی _ آنال

 ! یکن کیخودت رو کوچ یحد بتون  ن یشه تا ا ی_ باورم نم

 هم باعث نشد که چشم باز کنم.   ظش یپر غ یصدا یحت

بره اما تو اصال به  یکشه، حالشم م یداره. دو تا دو تا باال م یاون دراز چه فرق ی. براگهی_ آره د
 ! ؟یکن یخودت فکر نم

خودت رو    ،یستیعشق مسخره که از احساس طرف مقابل هم مطمئن ن هیبه خاطر  یحاضر  یعنی
 !؟یبدبخت کن 

به    بیعج یکردم ناگهان شور  یآماده م کای مالقات با را یخود را برا دیکه با  نیشب و ا یادآور ی با
گزک به دست شراره داد که   نی کرد و هم میلب ها همانی ناخواسته را م یشد که لبخند ری قلبم سراز

 پا و آن پا کند.   نی از جا بپرد و ا ریچون ت

 ! ؟یشنو  ی_ اصأل تو منو م 

 !ی درک کن  یتون  ی_ اون هم دوستم داره. تو نم

 باال برد و من نگران صاف نشستم و دوباره به اتاق عمو رحمت نگاه کردم.  یرا کم شیصدا
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به عنوان  یخوا یخفته که م نی. استیداشتن ن دوست  نی. ارهی گ ی_ نگو دوست داشتن که خندم م
 !یکن  یزندگ  شیزن پنهان

 !؟یبگ  یخوا یم یبه آهو و شهاب چ اصأل

اندازد، لبخند  یبه جانم ب  ی که سرانجام توانست نگران نیاز ا ینگاهش کردم و او راض یتند به
 زد.   یا روزمندانهیپ

 بفهمن!  یز ی چ ستیفکرشم نکن شراره. اونا قرار ن ی_ حت

 تمسخر لبش را جلو داد.   با

 ! ؟ی_ تا ک

و به باغ خانه شان نگاه  ستادیا وانیحواله اش کردم و او به من پشت کرد و لب ا  زیآم  دیتهد ینگاه
 دوخت.  

 !ارمی یوقت اسمت رو نم  چیه گهیبفهمن د یز ی_ نه فعأل. اگه چ

را گرفتم و آن را به  کایرا یشماره   اری اخت یبرداشتم و ب میام را از کنار پا یلرزان گوش ییدست ها با
او  یصدا دنیلحظه که عالم و آدم از قدرت درک عشق ما عاجز بودند فقط شن  نی گوشم چسباندم. در ا

 توانست حالم را خوب کند.  یم

 _ الو...

 .  دندیبهم چسب میهاو لب  دیجوان دستم لرز  ینازک دختر  یصدا دنیشن  با

 زم؟ ی عز هی_ ک

 یرا صدا کنم اما باز هم آن صدا کایو دهان باز کردم تا را دندیپر میو شانه ها دیناگهان کوب  قلبم
 .  دیچیدخترانه در گوشم پ فیظر

 دونم... شماره ست! ی_ نم

 ...دی ... از کدوم طرف بانمتیبب ستای_ قطع کن، مزاحمه. خودت هم وا



 ان یتاس

259 
 

 را بهم فشردم.  میقلبم گذاشتم و چشم ها یدست رو د،یچ یبوق ممتد که در گوشم پ یصدا

رفتم   یآهو م دنیطور خواسته بود اما فردا حتما به د نیا کایرفتم چون را یبه خانه ام م دیبا امشب
 گفتم.   یام م یناگهان  بتیغ لیو از دال

 تاسف شراره گره خورد. که نگاهم به نگاه نگران و پر  دمیپرم را باال کش یها چشم

 کشه! یدونم ازم دست نم ی_ م

 کند، زبان چرخاند.    یکه انگار با خودش صحبت م یطور 

 ! ه؟یفرق من و تو چ یفهم  ی_ حاال م

 ندارم!  یهراس چیکنم ه یمعرف یکه سامان رو به کس نیاز ا من

  ری خطاب شد و هنوز نتوانسته بودم از تاث  کایرا  زیکه عز دیچرخ یم یحول و حوش دختر جوان  فکرم 
 درنگ آن را باز کردم.   یام بلند شد و من ب یگوش امیپ یسرانجام رها شوم که صدا یآن تماس ب

 خونه!»  ای زنگ نزن. امشب ب «

 فشردم و آن را به قلبم چسباندم.   میدست ها انیرا م ی بغض و لبخند گوش با

 من را از خاطر ببرد!هم که بود امکان نداشت  یط یهر شرا در

انداختم که محصولش سبز و   یدر خروج یو نگاه به درخت پرتقال پهلو دمیرا کش میپاها یآسودگ  با
 اش را بکنم و بو کنم.   دهینرس ی وهیکال بود و دلم در لحظه خواست همان م 

 !؟یجلو بر   یخوا یم  ی_ تا ک

 کجا؟! تا

 خوش رنگ را موقتأ پس زدم.  ی وهیآن م دنیچ یای و رو دیشراره زنگ کش زی ت یاز صدا گوشم

 ! ستمی ن  یچی نگران ه نیکنم به خاطر هم  یگرفتم، تو لحظه زندگ ادی_ من 

 !ست؟یگرشا هم برات مهم ن ماتومی اولت یعنی_ 
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 خوردم.   یبه من زد تا بجنبم وگرنه در راه برگشت به شب م یتلنگر  دیکه وز یسرد سوز

 _ شراره لطفا تو درکم کن!

 بلند شدم.    فمیرا جمع کردم و با گرفتن ک   میرنگ تمسخر گرفت و من خسته از مجادله پاها نگاهش

 !سوی_ نرو گ 

  یمتیق چی از جانب من شد. امشب را به ه یبخش نانی درخواست عاجزانه اش تنها لبخند اطم پاسخ
 شد!  یام از خانواده م یشگیترد شدن هم  شی اگر بها یحاضر نبودم از دست بدهم حت

کدوم تون  چیادامه دادن به نفع ه یطور  نی. ایکن مشکلت رو با سامان زودتر حل کن  ی_ سع
 .  ستین

 از متقاعد شدن من تا دم در بدرقه ام کرد.  دیناام

 _ مواظب خودت باش! 

دادم،  یسر تکان م  شیکه برا ی کنم و در حال رونی کال را از سر ب ی وهیآن م دنیهوس چ نتوانستم
 ام چسباندم. ینی پرتقال کندم و با لبخند به ب کیسر شاخه  نیتر کیدست دراز کردم و از نزد

 ؟!دوست داره کای_ به نظرت را

 دست تکان دادم. شیپرتقال برا  ریگرفت و من سرمست از عطر تند و دل پذ أسیرنگ  نگاهش
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که   یافتاد. دخترک در حال وایجا به جا کرد که چشمش به ه شی دست ها انیرا بست و جعبه را م در
 اش نشسته بود!  یصندل یتلفن او را در دست داشت رو

 _ الو...

  ییلبخند زد و مرد جوان با گام ها کایرا دنیجا به جا شد که به محض د وایتلفن و ه انیم نگاهش
 بلند خود را به او رساند. 

 ! زم؟ی عز هی_ ک

برق   شیگردنبند چشم ها دنینگاه کرد که با د وایبه ه یچشم  ری کرد ز یکه در جعبه را باز م نیا نیح
 زد. 

 دونم... شماره ست... ی_ نم

  ینامزدش سفارش داده بود از جعبه خارج کرد و مقابل چشم ها یبرا  شیدت ها پکه از م یگردنبند
 باال برد.  وایه

 ببندم؟!  دی . از کدوم طرف بانمتی بب  ستای_ قطع کن... مزاحمه... خودت هم وا

 گذاشت.   زی م یتماس را قطع کرد و تلفن را رو ستاد،یا یهمان طور که با شوق م وایه

 وشگله!... چه قدر خزمی عز ی_ وا

 به او پشت کرد.   وایسر تکان داد و ه شیانگشت ها انیم ی دهیچیدرهم پ ری به زنج رهی خ  کایرا

 !هیقشنگ زی... سورپراکای _ ممنونم را

 دست جلو برد و گردنبند را دور گردن او انداخت.   کایشال را کنار زد و را وایه

 پسندت شد؟  نی_ نگاه کن، بب

 رفت.    فشیرا دور زد و به طرف ک  زی م یبا خوش حال  وایه

 ! د؟ینپسند ،یرو که تو انتخاب کرد یز یشه چ ی_ مگه م
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را   شیتماس ها یرا برداشت و سابقه   لیموبا کای و را دیکش  رونی ب یدست فیکوچکش را از ک ی نهیآئ
 کرد.  یبررس 

 . ایحتمأ ب  ی. وقت کردمینی_ امروز قراره با مامان خونه رو بچ 

 فرستاد. سویگ یبرا یام یکرد و پ یبرانداز م   نهیانداخت که داشت خود را در آئ وایبه ه ینگاه مین

 خودت رو خسته نکن!  ادی. زامی ی_ م

 تاب داد و تا دهان باز کرد، در اتاق به صدا در آمد.  یبا لبخند گردن وایه

 _ مواظب خودت باش! 

بعد از تشکر   دیمورد د یرا آن جا ب  که حضور خود وا یبه همراه سامان وارد اتاق شدند و ه حامد
 آن جا را ترک کرد.   یکوتاه  یبا خداحافظ کایدوباره از را

 !؟ی_ نبود 

 اش نشست و به حامد نگاه کرد.  یصندل  یرو  کایرا

 چند بار باهات تماس گرفتم! روزی_ د

توانست   شی ها یلبش باال رفت. دخترک سرتق آخر با دلبر  یها گوشه  لیفا یرو   یبه خودکار آب  رهیخ
 شیخانه در چشم ها دیکه در هنگام دادن کل یاش بماند. آن برق یاو را متقاعد کند که در زندگ

گستاخش را به او  یاما چشم ها دیلرز یکه از ترس م نیا نیبود. در ع یفراموش نشدن دیدرخش
کرد تا با آن   کیرا تحر کایرا یطور  نیو ا ردیمجوز دوست داشتنش را بگ  دیدوخت و ادعا کرد که با

 ست! یاو خال یبه او بفهماند که در آن خانه جا  یناگهان یبوسه 

 که پر شده... ستی وقت ن   یلی_ انبارها خ 

 به حامد نگاه کرد.   تی زد و با جد ی صندل  یرو یچرخ  مین

 نه؟! ای هی_ سفسطه نکن. فقط به من بگو شدن

 اد. خورد و سر تکان د  یتکان شی جوان کالفه تو جا مرد
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 که هست اما... ی_ شدن

 زد و انگشتش را به طرف او گرفت.   زی به م یضربه ا کایرا

. کار  ست ین یاش با من. سامان هم باهاته پس مشکل  هینداشته باش. بق یبا اماش کار  گهی_ د
 ده! یرو اون انجام م  یصفار 

و محتاطانه    دیخود را جلو کش  یآن ها بود، کم یمکالمه  یلحظه در سکوت شنونده  نیکه تا ا سامان
سواله که چرا من  یجاش هم براش جا نی. ممکنه شک کنه. تا هم هیرکیآدم ز ی: البته اما صفار د یپرس
 دستش فرستا... ری رو ز

 داد و بلند شد.    رونی ب نهی نفسش را از س کایکه حرف سامان تمام شود، را نیاز ا قبل

 نیکه بعد از ا دیفکر کن  نی. االن هم به امیرفت  شی. تا االن هم خوب پدیدون  یکه الزمه م ی_ هر چ
 بخشم! یکار نون تون تو روغنه. کامال هم حالله. حق منه که دارم بهتون م

شلوارش فرو برد و از   بیبه آن ها پشت کرد و دست در ج  کایبهم انداختند و را  یو حامد نگاه سامان
 شد.   رهیپنجره به آسمان خ

 یرفت که برا یم یبه خانه ا دیبرنامه ها داشت اما قبلش با  شیآمد و او برا یم  دیامشب با دخترک
 شد! یآماده م وای مشترکش با ه یزندگ

زنگ    یکی ، یکی روزاست که شعبه ها  ن یشه. هم یم ی_ چک ها پاس نشده. انبارها هم کم، کم خال 
 بزنن! 

 سر تکان داد.  تیباال رفت و با رضا  کایلب را ی گوشه

 خوام!  یم جهیجا شروع کن. من فقط نت نی. از هم نی_ آفر

 نیبرود اما قبل از خروج آخر  رونی تا از اتاق ب ستادیا کای را یفکرانه  یب ی تاز  کهیآزرده از  حامد
 اخطارش را هم داد. 
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جلسه   نیهم  ی خوره. حت یآب نم یشرکت بدون اذن هاتف کس نیکه تو ا یدون  یخوب م  _ خودت
 ی. دار دهیبرگزار شده تا االن به گوشش رس یبسته و بدون حضور صفار  یکه پشت درا یسه نفره ا ی

 داداش! یکن  یخودت گور خودت رو م یبا دستا

 با تاسف اتاق را ترک کرد.   دیاز جانب او ند یزد و حامد که واکنش یپوزخند  کایرا

 !ه؟ یوام در چه مرحل نم،ی _ من هم برم بانک بب 

 و برگشت.    دیلبش کش یشصتش را گوشه   کایرا

 چه خبر؟  سوی_ از گ

 !ن؟یکرد داشیپ

چشم دوخت.   کا یسر باال آورد و به را یبود به تند زیم  یرو یکه مشغول دسته کردن برگه ها سامان
 کرد! یم تشیبود که اذ یز یمرد چ نیا یها در عمق چشم

 _ اون دوستت... شهاب... آروم شده؟! 

 . ستادیبه او انداخت و با در دست گرفتن برگه ها ا زیآم هیکنا ینگاه سامان

 _ انگار قبل از من، دوست تو بوده...

 شود به او زل زد و سامان کالفه سر تکان داد.   جادیچهره اش ا یدر اجزا یر ییکه تغ  نیبدون ا  کایرا

 _ مسافرت رفته بود. شهاب دنبالش رفت.  

ناخواسته را گنجانده بود   یمسافرت  شیتمام دغدغه ها انی دانست چون م یها را خودش م نیا تمام
قصد  یبود که شهاب چه زمان  نیخواست بفهمد و آن هم ا یدانست و م یبود که نم   زیچ کیاما 

 طرفه اش بردارد؟!  کیست از عشق داشت د

 مورد اعتمادمه! یاز آدما  یک یمن محفوظه.  شیشعبه کردم. جاش پ  ری_ سپهر رو مد

 او پوزخند زد.  یبه چشم ها رهی خ سامان
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که ازش   یکرد. من نه به صالح داداشم نه اون روغن  یداداشم بد نبود. اصال اون منو بهت معرف ی_ جا
ازم  یزد رونیب  رهیاز جز یاون روز وقت سوی. اگه گنجامیفقط به خاطر خواهش خواهرم ا  نجامیا یگفت
 گشتم! یشرکت برنم  نیوقت به ا چیه گهیخواست کنارت باشم، مطمئن باش د ینم

متاسف به او  یرا حفظ کند اما نتوانست و سامان هم نگاه زشیکرد لبخند تمسخرآم  یسع  کایرا
 بلند شد.  کایرا یا قبل از باز کردن آن، صداانداخت و به طرف در رفت ام

هم داستان   سویو گ ی کن یکه تو فکر م  هیتر از اون  دهیچی قصه پ  نیبه خواهرت اعتماد نکن. ا ادمی_ ز
 !هیپرداز خوب

که پاسخ   نیدوخت اما مرد جوان بدون ا کای ماند و نگاه گنگش را به را رهیدستگ یسامان رو دست
 را به کمر زد.   شیپشت کرد و دست هااش را بدهد،  ینگاه سوال

 !یبر  یتون  ی_ م

او هم   ینوشت گرچه برا یم یاغیکه دخترک  اوردیسر در ب ییمانده بود تا سامان از داستان ها هنوز
را در کنار خود داشته    سویتوانست گ یدانستند او راحت تر م یکم تر م انیبد نبود. هر چه اطراف

 باشد! 

 

 

 

 

 

 

 ماند!  رهیدستگ یجوان، من را تو جا خشک کرد و دستم رو  یپسر  یقهقهه  یرا که باز کردم صدا  در

شود که در   یم  یدختر و پسر  خی جلو رفتن ندارند و نگاهم م یارای میو پاها دی کوب  یناموزون م قلبم
 کنند! یمبل فرو رفته اند و زمزمه م
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 دهم.   یرا فشار م  رهیغلتد و دستگ یگونه ام م یرو  یکه بفهمم قطره اشک نیا بدون

  دی. باستیزند که اکنون وقت جا زدن ن  یم  بیدر وجودم نه یز یجلو رفتن مردد هستم اما چ یبرا
 اثبات کنم که در عشقم ثابت قدم بودم! دیجلو بروم و خود را نشان دهم. با

کند   یبندم که پسر پشت م  یروم و در را پشت سرم م یم  شیدهند و پ یم می به پاها یقدرت  افکارم
  یهر دو بلند م یکند که قهقهه  یم  یاندازد و بعد در گوش دخترک زمزمه ا یکوتاه به من م یو نگاه

 شود!

خود قرار دارد درست همانند   یسر جا  زیچرخانم. همه چ یلرزد و نگاه در سالن م  یام م نهیس در دل
 ! زیجا را ترک کردم. دست نخورده و تم  ن یکه ا شیچند سال پ

 گذارم.   یم یجا کفش  یرا رو  فیدارم و ک یبه جلو برم یقدم

 شوند.  یتر م   شیاشک ب یبار تعداد قطره ها نیزند و ا  یام م ی نیب  ریخاطرات کهنه ز ینا یبو

  یرو ی. قرار بود روز میدیو هر دو در خانه چ  دمیخر  کای را یرا با عشق و همراه لیوسا نیتک ا تک،
 کنم. یخانه شوم و تا آخر عمر کنار او زندگ  نیعشقم وارد ا یدست ها

دختر و پسر را   ری زنم که تصو یدور خود م  یکنم و چرخ  ینمناکم را پاک م یپشت دست گونه ها  با
 .نمیب  یم  وارید یدر قاب رو

 کند.  یشان عشق غوغا م  یدو با لبخند به من زل زده اند. در چشم ها هر

 .میروز وصل مان را جشن گرفت نی و اول میمبل نشست نی هم یجا... رو نیهم

 ! یدر مانتو و شلوار کرم رنگ و او با کت و شلوار مشک  دهیپوش من

 آمد! یچه قدر به او م یداماد

و به طرف آشپزخانه رفتم.  دمی را به دنبال خود کش می عکس گرفتم و پاها ییاز قاب دور طال چشم
 .دیآ یجا م نیبه ا  یهر از گاه  کایداد که را یو گرم بودن خانه نشان م لیبودن وسا زی مرتب و تم

  یزنم و برا  یلبخند مآورد اما   یفرستاد قلبم را به درد م میبرا شی پ یکه ساعت  یام یو پ  کای را یادآور ی
 روم!   یبه اتاق خواب م  میلباس ها ضیتعو
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در هر صورت قرار بود شب را   واستیخانه شان به همراه ه دنیدارد که اکنون مشغول چ یتیاهم چه
 بهتر باشد؟! نیتوانست از ا  یم یز یکند و چه چ یبا من سپر 

چشم باز کردم   یپلک بستم و وقت  یروشن شد و من لحظه ا کهویبرق را زدم، اتاق  دیکه کل نیاز ا بعد
 آشنا بود! میبرا  تینها یشد که ب  ینگاهم بند تخت

 سست شدند و همان جا سر خوردم! میخورد و پاها واریبه د پشتم

زهر در قلب مان حک    یبه تلخ یوقت نتوانست ما را بهم گره بزند و تنها خاطره ا  چیتخت ه نیا
 کرد!

 ینشسته بود سرانجام با صدا شکست و در سکوت خانه صدا میورود در گلو یحظه که از ل  یبغض
 هق، هق دردناکم پژواک شد.  

  قیزخم عم یبار قصد داشتم رو  نیببازم. من ا یکودکانه ا یبودم که مردم را به باز  امدهیبار ن  نیا
 جانش را گرفته بودند!  دهایمرهم بگذارم که شک و ترد یرابطه ا

 

 

 

 

 

 

طرف و   نیکرد که دستپاچه به ا  یدخترک را دنبال م یقدم ها  شیخورد فقط مردمک ها ینم تکان
 رفت!   یکلنجار م  لیکند با وسا یکه خود بداند چه م نیشد و بدون ا یم دهیآن طرف کش 

 ! مید ی_ روکش هم شون مونده. انگار نو، تازه خر
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پر آشوبش   یباال آمد و به چشم ها یگشت و دوباره به نرم  سویلبخند پر اضطراب گ یحوال  نگاهش
 گره خورد.  

 ام زد! ینیب  ریکه در رو وا کردم عطرت ز نیچون... چون هم ی_ راستش اول که اومدم فکر کردم هست 

  یتوام با اضطراب واژه ها در هوا تکان م یدست چپ دخترک سر خورد که همراه با ادا یرو نگاهش
 پرد! یدست چپش م یداند که اکنون انگشت حلقه  یخود نم  یط ببندد که حت خورد. حاضر بود شر

و کل خونه رو بتکونم... اصال...  رمی جارو دستم بگ هیسر بند ببندم و  هی دی_ فکر کردم االن که اومدم با
 باشه!  زیقدر تم  نیکردم که خونه ا یاصال فکرشم نم 

همان طور   کا ی و را  دیچی خانه پ یدر فضا کشیرستیه یخنده زد. نفسش بند آمد و خنده  ری ز دخترک
نگاهش    میتکان خوردن مستق ی رنگش فرو برده بود بدون ذره ا یآب  نیج یها  بیکه دست در ج 

 کرد.  یم

پا و آن پا کرد سپس به طرف   نیا یف یشد با بالتکل   لیدخترک که بند آمد و به لبخند تبد ی خنده
 آشپزخانه رفت. 

 قهوه؟! ایآره  گهید  یخور  یکنم... هنوز هم م یدرست م یی_ چا

به او کرد و وارد   هیثان کیکمتر از  یگرفتن پاسخ سوالش هم نگاه یبرا یحت   دیلرز یم شیصدا
 آشپزخانه شد!

 ! میبود دهیخودش هست. درست همون طور که چ یسر جا ی_ همه چ

نرم و نازک    یاش نگاه کرد و تاب کمرش که پارچه  یبه اندام موزون دختر در لباس سرخ آب پشت از
 انداخت! یطرف و آن طرف م  نیلباس را به ا

 _ آخ...

او منحرف کرد و نگاهش به چهره   فیدور کمر ظر شی دست ها چاندنیدخترک فکرش را از پ ی ناله
 تو هم او افتاد که انگشت کوچک دست راستش را در دست گرفته بود! ی

 ... اما... اما...هیدختر چه قدر دست و پا چلفت نیا یگ  ی_ االن با خودت م
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لب  یخاراند، گوشه   یجهت کنار چشمش را م یو با نوک انگشت ب   ردیگ یاش را که م دهیرم نگاه
کار را   نیخود کند اما ا  میو نگاه او را تسل ردیرا محکم بگ جلو برود و آن انگشت   دیرود. با  یمرد باال م

 یم یش رو یترس خورده تا کجا پ یآهو نیا ندی تا بب ستدیا یخود م یکند. محکم تر سر جا ینم
برد   یاو لذت م یشکار صبورانه از سردرگم  یدر پ یچون ببر  دی. هنوز زود بود. بازدیگر یکند. تا کجا م

 کرد. اکنون زمانش نبود! یحمله م د،یرس  تی ر امنکه طعمه به باو یو زمان 

 !نم؟ی شام رو بچ زی_ م

 یخورده و معلوم است که انگشتش م  نیچ شیدوزد. کنار چشم ها یحرف چشم به او م بدون
شود از   یخوش حال م کایکشد و را یکند و نگاه باال م  یاو سرانجام دخترک را کالفه م یرگ یسوزد. خ

 خود کرد.  میاش را تسل  دهیکه جلو نرفت و دستش را محکم نگرفت بلکه در سکوت نگاه رم  نیا

 _ شام... آماده ست!

نگاه  ند،ی ب یتفاوت م  یاو را هم چنان سرد و ب یدوزد و وقت یچشم به او م یبا درماندگ دخترک
 کشد.  یم  نیپائ

  نیواژه از ب کی کند اما فقط  یز مخواهد. دهان با  یلحظه نم   نیدر ا کایاست که را یز یتنها چ  نیا
 شود.   ی خارج م شیلب ها

 _ شام... 

  نیاز ا یکه حساب  کایکند و را یآورد و منتظر نگاهش م ی خوشنود از به حرف آمدن او سر باال م سویگ
 کند.  یخوشش آمده بود، دوباره سکوت م یباز 

 کند.   یاز رفتار نامتعارف او با انگشت شصت به پشت سر خود اشاره م جیگ سویگ

 _ آماده ست! 

بود که مرد را هر  یلذت بخش  یها ی تجربه بود. هنوز هم پر از تازگ یدختر هنوز هم کال و ب نیا
 کرد.  یلحظه تشنه تر از قبل م 

 _ بکشم؟! 
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قصد جواب دادن، ندارد  کای را دید یزد، منتظر پاسخ مرد ماند و وقت یم ان یدر م  کیکه  یقلب  با
 مستأصل قصد برگشت داشت که مرد جوان دوباره دهان باز کرد. 

 _ پماد... 

بم   یبا صدا  یساکت که سکوتش گاه یخانه  نیو دوباره به او نگاه کرد. ا ختیر  کهوی دخترک  قلب
 دل چسب بود.  شیبرا بی شکست عج  یم  کایرا

 بمال روش!  ریسرته... بگ یپماد باال هی_ 

چشم او  یشد و به گوشه    زیت  کایپا و آن پا کرد و نگاه را   نیرا در هم فرو برد و ا  شیانگشت ها سویگ
کرد به   یافتاد و آن را محو م  یآن خال کوچک م  یرو شیمژه ها ی هیزد سا  یپلک م یافتاد. وقت

 که انگار وجود ندارد.  یگونه ا

 _ بمال تا خوب شه! 

 فشرد و سر باال انداخت.  اریاخت یانگشتش را ب  سویگ

 داغ نبود! ادیآب ز ستین یز ی خواد. چ ی_ ن... نم

 کرد.  یخود را دست و پا بسته و در بند حس م  بیعج   یاغی. دخترک دیلرز یم شیصدا

 !ی_ قورمه درست کردم. دوست دار 

محبوب او   یدانست غذا یبود که م یدختر تنها کس  نیفته اش تلنگر زد. ابه احساس خ  یکس ییگو
 نبرده بود! ادیو از  ستیچ

 !نمیچ  یرو م زیمن هم م یشور  ی_ تا دستات رو م 

کرد که زن  یلرزش او را بدگمان م  نیاعصاب او بود. ا یلرزش رو نی. ادیلرز  یم شیصدا  دینبا اما
است. او  رفتهی هنوز او را نپذ یعنیدزدد  یهال م ینگاه از اتاق گوشه  یترسد که وقت یمقابل از او م 

 بود! یمصمم م دی ... بادنیو لغز زیخواست. بدون گر  یامشب را بدون کم و کاست م

 .دیکش  یاز سر آسودگ ینفس سو یرفت و گ  سیدست از سر دخترک برداشت و به طرف سرو موقتأ
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  گرید ییمعنا شیاما امشب برا شیشناخت. افکارش، احساسش، ضعف ها یمرد را خوب م  نیا
شد   یداشت، تکرار م گرید یلیشد اکنون در شما میخانه عق نیبار در ا کیکه   یشب یداشت. تجربه 

 بود!  یتکرار راض نیو او از ا

  نتیبه خود داد و موقتأ افکار آزاردهنده اش را پس زد و بعد از در آوردن بشقاب ها از کاب  یتکان 
 غذا شد.  دنیمشغول کش

آن  ی هی کرد که سا یتمام تالش خود را م دیخواست و با یرا بدون نقص و کم و کاست م  امشب
 در کنار هم رقم بزنند!  یو خوب  یی طال یشان محو کند تا بتوانند لحظه ها یتلخ را از زندگ  یتجربه 

و    دیچ زیم  یبرنج آن ها را رو دنیو بعد از کش  دیکش یی دور طال یخورش را در بشقاب ها یتند به
سر   کایرا یپاها یاز کار خود با صدا یانداخت و راض  زی به م  یماست در کاسه ها نگاه ختنیبعد از ر

 بلند کرد. 

 نشست.  زی پشت م  میکه نگاهش کند وارد آشپزخانه شد و مستق  نیجوان بدون ا مرد

 !؟ی_ کجا بود

نگاه باال  کاینگاهش کرد و را  یجی او بود با گ یشانی پ یجلو  سیخ یموها  ری که ذهنش درگ سویگ
 .دیکش

 ! ؟ین یش ی_ چرا نم 

 یگر  دختر کد بانو  نیقاشق را در ظرف قورمه فرو کرد. ا کایو دستپاچه مقابل او نشست و را هول
 آموخته بود؟!

 !؟ی_ کجا بود

 نگاهش کرد.  یگذاشت و سوال  زیم یتپنده کف هر دو دستش را رو   یبا قلب سویگ

 که نگاهش کند، لب جنباند.  نیشدند و بدون ا کیبهم نزد یمرد جوان کم  یابروها

 حرف رو چند بار تکرار کنم!  هی ادی ی_ خوشم نم 
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 نرفتم!  ،ینگران بش  ستمین  ینی و بب یایب  دیخواستم، بخرم اما شب شد گفتم شا ی. م می_ دوغ نداشت

مشکوک دست دراز   کایرا ادا کرد که به نفس زدن افتاد و را شیقدر تند و پشت سر هم جمله ها آن
 . ختی او ر یآب برا یوان یکرد و از پارچ، ل

 !؟یخور  ی_ چرا نم 

سر   شیانگشت ها نیمقابلش قرار گرفت و قاشق از ب آب  وانیسر تکان داد و تا قاشق را برداشت ل  
 ! دیچی و آزاردهنده در آشپزخانه پ زی ت ییصدا یخورد و با برخورد به بشقاب خال 

 شم! یچون نگران م یبهم خبر بد   دیبا  یکن ری د ی_ هر وقت خواست

 را از او گرفت.  وانیزد و ل  یلبخند پر بغض  دخترک

 کنم!  دیفردا خر سی بنو ستی_ ل

دستش در هوا خشک شد و مرد جوان شروع   کای آب را باال گرفته بود با حرف را وانیطور که ل همان
 کرد. شیبه خوردن غذا

 گرفت؟!  یم قتی داشت حق شی اهایرو

لحظه را   نی گذاشت و نگاه مشتاقش را به او دوخت. ا زی م یرا رو وانیو ل  دیآب نوش یجرعه ا سویگ
 خودشان غذا بپزد و او با لذت بخورد.  یدر خانه  کایرا یکه برا نیا بود. دهیبارها و بارها در خواب د

مشغول سر و سامان دادن به   سوی نشست و گ ونیزیبه سالن رفت و مقابل تلو  کایاز صرف غذا را بعد
 آشپزخانه شد.

 نداشت!  یا زهیانگ  یدار یب یهنوز هم در خواب بود و برا ایگو

را   شیاز دست ها یک یانداخت که  کای به را گرید یکرد، نگاه  یرا پر م یچا یها  وانیطور که ل همان
 گرفته بود.  یآورده بود را به باز  شیکه او برا یپرتقال  یگر یمبل گذاشته و با د یپشت یرو

گشت و بعد   یکه خسته از کار برم   ییاو زنده کرد. شب ها یدور از پدرش را برا یصحنه، خاطره ا نیا
 برد.    یم یچا شیبرا النهینشست و گ یم ون یزیاز شام مقابل تلو
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در   کایاز را یادیز یاما به فاصله   وستیگذاشت و به او پ ین یخرما در س یها را به همراه مقدار  وانیل
 مبل نشست.   گریطرف د

 ! ؟ی_ با شهاب برنگشت

 را مقابل او گذاشت.   وانی شد و ل خم

 باباشه! یمدته خونه  هیشراره رفتم.   شی_ پ

خرما   یبا عجله دانه ا سویرا برداشت که گ  وانیل رد،یوحش بگ اتیکه مستند ح نیبدون ا  کایرا
 مقابلش گرفت.  

 _ چرا؟!

 را در آغوش گرفت.  شیدست ها  سویو گ دیکش رونی او ب یانگشت ها انیخرما را از م   کایرا

 _ با سامان بحث شون شد!

او را تحت نظر   یچشم  ریتپنده ز یبا قلب   سویو گ  دیداغ نوش یچا یباال انداخت و جرعه ا ییابرو کایرا
 داشت.  

 !ه؟یفاصله چ نیا لی_ دل

 مرد گره خورد! یرخ ناخوانا  میبه ن یبه او داد و نگاهش به تند یتکان  کا،یرا  صراحت

 !ه؟یاداها چ نیا لیپس دل  یبمون شمیپ ی_ مگه خودت نخواست 

  یرا رو وان یخم شد و ل کایو را  دیو لرزان کش  قیعم یو نفس  چاند یرا در هم پ  شیانگشت ها سویگ
 گذاشت.  زیم

 ! یفکرهات رو کرد ی_ گفت

 که نگاهش کند، بلند شد و به طرف اتاق رفت.  نیمرد شد و بدون ا یتیموجب نارضا سویگ  سکوت

 کردم! ی_ انگار اشتباه م
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 و گرمکن زل زد.  دیشرت سف   یر تد دهیپوش  کایدخترک در دم بند آمد و از پشت به قامت بلند را نفس

 رفتند!  یم  شی طور پ نیا دینبا

 

 

 

 

و هوا  دهیماس  یرگ یکشند. آسمان به ت ینفس نم  ییزند. آدم ها گو  یکرد نبض شهر کند م یم حس
شهردر حال خاموش شدن  یجا  ،یکه جا یروشن یچراغ ها یدهد. نگاهش را رو یعطش پس م

و در    دندیخواب یم یدار یکه در ب ییخواب مردم شهر را فرا گرفته بود. آدم ها  ییبود، چرخاند. گو
. آهنگ تند نفس  دندیدو یم ییایرو  یشان مثل خودش پ  یو تعداد اندک دندید یم وسخواب کاب

شد که   یلرزان  یها یزد و سرش را بر گرداند و نگاهش قفل جفت گو الشی به خ  یتلنگر  ایرو یها
را شست و افکار آزاردهنده اش را درز   شی ها ینی نگاه تمام بدب نیزد. ا یدر آن موج م قیعم یی تمنا

 منتظر برگشت.   یبه سمت صاحب آن چشم ها  ملگرفت و کا

اتاق را در بر گرفته بود محسور شد و لب   یاز نور ماه که فضا یمعصوم دخترک در هاله ا ی چهره
 از هم فاصله گرفتند.  یکم شیها

 رفت؟!  یجلو م  دیبا

اند چنان که قدرت حمل وزن تنش را   دهیچسب  نیبه زم  شی برود اما انگار پاها شی خواهد پ یم
دوزد که  ی را به دخترک م  قشیدهد و نگاه دق  یم هیندارند پس شانه اش را به چهار چوب پنجره تک

  یبرا یرا گاه شی برد و لب ها یرا در هم فرو م  شیپرد و دست ها یلرزد. پلکش م  یخود م یدر جا
تواند مدت    یاست چنان که م نیر یش  شیچموش برا یآهو  نیکند. تمام حرکات ا یهوا باز م  دنیلعب

  یتمنا شیاو حظ کند اما دخترک ناصبور است. از چشم ها یها یو از تازگ ستدیها همان جا با
 یم هکه جا مانده بود ادام ییاز همان جا دیکه ناتمام مانده بود و با یوصل  یخواند. تمنا یوصال را م

 دادند. 
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 ! ؟یدی_ نخواب

 کوبد.   یآرام تر م  یشوند و قلب دخترک کم   یم قیرود و رنگ نگاهش رق یباال م شیاز ابروها یکی

 !دم؟یخواب  یم دیا_ ب

 .  دیآ یم نیپائ  کای و نگاه را  ردیگ یلبش را گاز م  یزده است گوشه  یربط  یفهمد حرف ب  یکه م سویگ

 _ چراغ رو روشن کن!

اما  ندی نش  یمحسوس در آن ها م یرنجش ه،یشوند و بعد از چند ثان یگشاد م سویگ یها چشم
 برق را بزند.  دیگردد تا کل  یکند و بر م ینم  یاعتراض

 !یندار  ی_ البته اگه مشکل

 کرد؟! یم یگرداند. مرد جوان داشت با او باز   یماند و سرش را بر م   یم  دیکل یرو دستش

 جلو!   ای_ ب

  شیدست ها کایدوزد و را یاش را به او م یافتد و نگاه سوال یرا بزند، م دیکه کل نیبدون ا دستش
 را بشمارد.   شی و تعداد قدم ها دیای خواهد جلو ب یکند. م  یجمع م  نهی س یرا رو

 ! ای_ ب

 نیدر تمام ا کایرود و را یشمرده و کوتاه سمت او م ییگذارد و با قدم ها  یرا کنار م  دیترد سویگ
اگر اقراق نباشد   یشمارد حت  یرا م  شیدارد. تعداد قدم ها و طول قدم ها یچشم از او بر نم  قیدقا

 یو دست ودشن  یاش م نهیاز س دی آ یم رونیکه ناموزون ب  یکوبش قلبش را همراه با هر بازدم یصدا
 راند.   یرا پشت گوش م   شیو موها دیآ یهدف باال م یکه دو بار ب

دوزد که   یاو م زانیگر ینگاه به چشم ها  کایو را ستدیا  یاو م یچند قدم رو به رو یبه فاصله  سویگ
 شود.   یم  ادآوریاتاق را  نیناتمام ا  یتجربه  شیست که سال ها پکهنه در آن نشسته ا یشرم

 _ جلو تر!
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رود. حاال درست رخ به رخ مرد   یمشهود دو قدم جلو م یکند و با درنگ  یپا و آن پا م نیمردد ا سویگ
 است. ستادهیاز او ا یکم  یو به فاصله 

 ! اری _ دستات رو باال ب

  یرا با مکث باال م  شیدوزد و دست ها یم کا یرا یناخوانا یگنگ و سردرگمش را به چشم ها نگاه
لرزند و هر آن امکان دارد   یاش به وضوح م دهیکش یکند. انگشت ها یبه آن ها نگاه م کا یآورد و را

 . فتدیکه دستش ب

و   ردیگ یتمندش مقدر یانگشت ها انی او را محکم م یآورد و دست ها  یرا باال م  شیدست ها کایرا
 کند که نگاهش کند.  یاو را وادار م میمال یبا فشار 

 بلرزن!  دیدستا نبا نی_ ا

  یامکان را از او م نیمرد ا ریو نفوذ ناپذ مینفس بکشد اما نگاه مستق یعیکند طب  یم یسع سویگ
 .  ردیگ

 ! ؟یکرد  یدستا موهامو نوازش نم نی_ مگه با هم

کند و نگاه  یم دنیوار شروع به کوب  وانهیکشد سپس د یم دنیدست از تپ یلحظه ا سویگ قلب
 گردد.  یم کای را یخال یتارش در چشم ها

 !یدیدست تو دستم رقص بهیهزاران آدم غر نیکه ب  یوقت یحت دنیوقت نلرز چی_ ه

هم  نیکرد ا  یآمد که حس م  یقابل باور م ریغ شیمرد چنان برا نیخاطرات گذشته از زبان ا انیب
 زودگذرش است.   یاز خواب ها یکی

 کار دارم پس نلرز!  یلیدستا خ  نی_ با ا

 او مشت کرد.   یدست ها ری را ز  شیزد و انگشت ها سویبه گ یآمرانه اش تلنگر  لحن

 !م؟ی_ کجا مونده بود

اند حرفش را  که بتو نیگشت و قبل از ا کایراسخ را یچشم ها انی تند و ناباور م شیها مردمک
دور   سویگ یو دست ها دیچی او پ فیمرد دور تن نح  یکند در آغوش او حل شد. دست ها  لیتحل
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  ری سراز شی موها انیاز م  ایکرد رو ی. اکنون حس مدیشان بهم چسب  یگردن او حلقه شد و لب ها
کرد و   یرا داغ م   شیگرفته و لب ها تی رنگ واقع الی جا گرفته است. خ  شی ها دست نیشده و ب

نوک   یو رو  دیسوخت. انگشتش را پشت گردن مرد کش  یتن خاطرات م  ریناپذ یر یتنش از عطش س
 تر بزند.  کینزد ی تا نبض احساس شان کم ستادیا شیپاها

 

 

 

 

 

شد و تبسم    رهیروشن اتاق خ ک ی رخ متفکر مرد در تار میو غلت زد و به ن دی کمرش کش یرا رو پتو
 زد.    یمیمال

نفس   یگوش دادن به ضرباهنگ دوست داشتن  یعطر تنش، برا  دنیبوئ یمرد، برا نیداشتن ا یبرا
کرده بود درست از همان  یرا ط  یراه طوالن  ش،یدست ها انیم  یپر کردن حجم خال یو برا شیها
  نیرفت تا هم اکنون که با کم تر  شهیهم یاتاق جا گذاشت و برا نیاو را پشت در هم  کا،یکه را  یشب
 بود. ده یاز او دراز کش صلهفا

را تمام و    گرید کیکه آزرده شان کرده بود  ییهر دو توانسته بودند با پس زدن اتفاق ها سرانجام
 ساخت.   تی در واقع یالی او خ یامشب برا کایکمال داشته باشند و را 

 !؟ی_ کجا بود

 نگرفته بودند.  یعاد تمیهنوز ر جانیه میآن حجم عظ  از هجوم شیو نفس ها  دیلرز یم شیصدا

 ! ؟ی_ کجا رفت

 گذاشت.   نهیس  یرا رو  شیسقف دوخته بود، دست ها یها رو هیسا یهمان طور که چشم به باز  کایرا

 !نمت یتونم بب  یوقت نم   چیه گهی_ فکر کردم د
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برق زدند. سرانجام تن به خواهش   شیتا آسمان پر ستاره کشاند و چشم ها ی نگاهش را به نرم  مرد
 تصاحب کرد! شهیهم یدختر را برا نیقلبش داد و ا

 دور و ور! نی_ هم

اش را   یشانیکنار پ  یبرد و موها شی سؤالش نشده است، دست پ یکه او متوجه  نیبه گمان ا سویگ
 گوشش نجوا کرد: بابات... تو رو کجا فرستاد؟!و در  دیجلو تر کش  یگرفت و سرش را کم یبه باز 

 کشور؟!  کدوم

گذاشت و لبش کج   یشانیپ یخارج کرد و ساعدش را رو یگر یرا از حصار د شی از دست ها یکی  کایرا
 شد. 

 !؟یکرد یکار م یچند سال چ نی_ ا

تا   یگرفت. او چه زمان یدختر داشت قرارش را م نیا یلب ها  یاز غنچه  گرید یبوسه ا دنیچ هوس
 شده بود؟!  سویگ یدایحد ش نیا

 نرفتم! یی_ تو مملکت خودم... جا

 نگاهش کرد! یو استفهام ستادیاز حرکت ا  سویگ دست

 خارج بودم؟!  یکن ی_ چرا فکر م

 !دیخورد و با شتاب تن عقب کش جا

 نرفتم! ییجا... جا نیا هم یخودم و گاه یشرکت خراب شده و خونه   نی_ تو هم

تفاوت او گشتند و  یرخ ب مین یوقفه رو  یتند و ب شیو مردمک ها  دیمرد لرز  ی قهیکنار شق دستش
 باز ماند!  فیدهانش بالتکل

 رفتم شرکت بعدش هم باشگاه و بعدش خونه! ی_ صبح م 

  رونی خشک و خفه از حنجره اش ب  ییبرد و صدا ادیاز  دن یدخترک ماند و قلبش تپ ی نهیدر س نفس
 چشم نگاهش کرد.   یاز گوشه  کایآمد و را
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 آسمون!  نیهم  ری_ ز

که  نیا ایکرد   یحبس م  شیدست ها انیدخترک را دوباره و دوباره م فیگشت و تن ظر یبرم دیبا
 کرد؟! یم دایپ دنیخواب یبرا یگر ید یرفت و جا یم رونیاز اتاق ب 

 بود؟! اش کرده  وانهیدختر د نیا عطر

 کجا باشم؟! ی_ دوست داشت

خواد تو رو    ی: اما... اما بابات گفت، مدیاو سر خورد و نال  ی قهیرمق از کنار شق یب  سویگ دست
 !ی... خودش گفت... به آهو... تو هم گفتیکه درس بخون یبفرسته بر 

را گرفت و چون او به پهلو شد   سویگ یزده   خیسپس دست  دیکش  قیعم یزد و نفس  یشخندین  کایرا
 اش چشم دوخت.  دهیو به صورت رنگ پر

 ! ؟ی_ نرفت

 بود؟! یقدر خواستن نیکرد هم ا میکه خود را به او تقد شی دختر سال ها پ  نیا

 گفتم؟! ی_ چ

لب  یمبهوتش سو یاز چشم ها کایو نگاه را دندینفس جنب  یب  شیاش تکان خورد و لب ها چانه
 محکم زد!سر خورد و قلبش  شیها

 از من؟! یدیشن  ی_ چ

دختر کور کرده   نیبکر ا یها ییبا یز دنید یرا برا شیغرور شکسته اش چشم ها شی سال ها پ انگار
 بود!

 !یبر  دیخواد تو رو بفرسته... بابات هم گفت... به آهو... گفت با یبابات م ی... گفت ی_ گفت

  یکرده بود و نگاهش را به آرام  غیگرفت که سال ها از خود در یز یشورانگ یچشم از وسوسه   کایرا
 لب جنباند.   یاو جا به جا کرد و با خون سرد یمردمک ها یفانوس رو به خاموش انیم

 _ گفتم موافقت کردم؟!



 ان یتاس

280 
 

 اش افتاد.  یشان یپ یهوا رو ی زل زد که ب ییو به حلقه مو  دینگاه باال کش کایجا خورد و را دخترک

 _ نگفتم!

 منقبض شدند.  شی ها چهی او گرداند و ماه اهیس ینگاه ناباورش را در چشم ها وسیگ

 ! ؟ی_ داستان بافت

محبوبش   یکرد از عطر نفس ها  یکرد چون فکر م  یم ین یاش سنگ نهیس یشهر سال ها رو نیا یهوا
 مرد...  نیاست و حاال ا یخال

 ! ؟یش  یداستانات غرق م ونی_ چرا م

 صورت سرد او گذاشت و با ترحم نگاهش کرد.  یبا تأسف دست رو   کایرا

 _ چرا؟!

 و به او زل زد.   ختی تمام خواهش و التماسش را در نگاه ر سویگ

 جا باشم؟! نیهم د یشا ی_ چرا فکر نکرد

 !؟ی به خونت سر نزد چرا

 !دندی لرز کای دست را ریز شیتند و کوتاه شدند و انگشت ها شی ها نفس

 بهم..._ چرا... چرا 

  رهی سر بلند کرد و همان طور که نگاهش خ یو کم دیصورت او کش یدستش را نوازش گونه رو کایرا
 بود، کنار گوش او پچ زد: نگفتم؟!  سویپشت سر گ  وارید ی

 یسر داد و نفس ها شیگلو یرو   ینماند و دستش را در امتداد صورت او به نرم سوی گ دییتأ منتظر
 داغش گوش دخترک را سوزاند. 

 یاز همه چ یکه حاضر  یخواستم مطمئن بشم اون قدر دوستم دار  ی. میگشت  یدنبالم م دی_ با
 !یبگذر 
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نفس نجوا کرد: گذشتم... همون موقع که... زنت   یدردناکش را چنگ زد و ب ی  نهیاز ناافتاده س سویگ
 شدم!

 جمع شد.    لبش را به گوش او چسباند و دخترک در خودش کایرا

موضوع رو    نیو ا یباهام رابطه برقرار کرد  یکه نامزد داشت نیمن مطمئن نبودم چون با وجود ا ی_ ول
 !یازم پنهون کرد

 شی گلو یدرشت شدند و دستش با شتاب رو شیکالم مرد کامش را تلخ کرد و چشم ها زهر
 نشست. 

 _ ن... نه! 

  یو سرش را کم  دیاش کش یخال کوب   یو جا او یپهلو یآورد و رو نیپائ  یدستش را به نرم  کایرا
 مبهوت او دوخت!  یرا به چشم ها  زشی عقب برد و نگاه ت

 !قمیرف  نی_ اونم نامزد بهتر

در آمد که   ییرمق قلبش را متوقف کرد و تمام اتاق به وسعت چشم ها  یضربان ب کایآشکار را ی هیکنا
 بود!  دهیتنه به دوش کش کیگرفت که سال ها  یرا از او م یداشت ذره، ذره تقاص عذاب

 نیا یوقت  م،یدیرقص یم م،یدیخند یم م،یرفت  یم یمهمون  یوقت ،یاومد یم رونیباهام ب  ی_ وقت
 پدرت مرده و مادرت ازدواج کرده... یگفت ،ییتنها یبهم گفت میدیخونه رو چ 

کمرش حرکت کرد و ساعدش را   ی نوازش وار از رو  کایو دست را دندیهوا جنب ی مد یدر پ  شیها لب
 گرفت.   شی انگشت ها نیب

 !ی کن  زشی سورپرا یخوا  یکه م یدار  ری مامان بزرگ پ هیفقط  ی_ گفت

 شد!  یرو به رو م  تیزد. باالخره داشت با واقع یدخترک کند م نبض

 ...ی_ را

دخترک وحشت زده چنبره زد و انگشتش را  یاش رو هی شد و سا زی خ میداد و ن هیتک   شیبه بازو مرد
 را تنگ کرد.  شیکنار گردن او گذاشت و چشم ها
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 !یفقط منو دار  ی_ گفت

 زد!  یدخترک نم قلب

 گشاد و هراسان او لب جنباند.   یبه چشم ها  رهیآورد و خ  نیپائ   یرا کم  سرش

 یبا نامزدت از قرار عروس یتو داشت  دمیچ یبرنامه م  ندمونیآ یبرا  یالیمن با خوش خ  ی_ وقت
 ! یکرد یصحبت م 

زهر دار   یبا پوزخند کایقادر به پلک زدن هم نبود و را یحت  گریبست. خشک شد و د  خی دخترک
 اش را نوازش کرد.  قهیانگشت باال برد و کنار شق

تعداد  یدادم، تو داشت یعروس رو نشونت م یلباس ها نیبردم و بهتر  یمن، تو رو م  ی_ وقت
 ! یشمرد  یم تیی رو با پسر دا  تیعروس  یمهمونا

 تار شدند.  شیاو را گرم کند و چشم ها یزده  خیداغ مرد هم نتوانست وجود  یها نفس

 تا خودم رو بهت نشون بدم! یخوا یشدم که منو م  یمطمئن م دی. بایگشت  یدنبالم م دی_ با

سرش برد و   ری تعلل دست ز یب  کایزد که را یو هق بلند دیچی اش پ نهیس یجانکاه در قفسه   یدرد
 داغش چسباند.  ی نهی را پشت گردن او گذاشت و سرش را به س  گرشیدست د

 کردم! ی بهت اعتماد م دی_ با

که روحش را   یخودش فرار کند و کم، کم داشت از بند عذاب   تی توانست از واقع ینم گرید دخترک
 شد.    یکرده بود، رها م  ری تسخ

 ! یفکر کن یبه کس یتون  یبهت نشون دادم که مطمئن شدم جز من نم   ی_ خودم رو وقت

 او پژواک شد.  ی ختهیرگ دارش در ذهن بهم ر یرا به خود فشرد و صدا سویگ یزده  خی بدن

 _ با من نفس بکش! 

داد و دخترک   رونیب  یآرامحبس کرد سپس به  نهینفسش را در س وارید یپرده رو ی هیبه سا  رهیخ
 کبودش را بهم چسباند.  یقلب او سپرد و لب ها  ز یدل انگ یگوش به نوا
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 !یمال خودم  دمیفهم یراه نداد یک چیبه ه ی وقت ،یتنها شد یشهاب رفت، وقت ی_ وقت

گم شده اش  یهم افتادند و بدنش شل شد و هر چه تالش کرد نتوانست صدا  یرو سویگ یها چشم
کرد  یحضور او را پشت سر خود حس م ی هیسال ها سا نیکند تا به او بفهماند که در تمام ا دایرا پ

 را نداشت!   شیاما جرأت برگشتن و زل زدن به چشم ها

 بفرست! رونی_ حاال ب 

بار   نی رمق از هم فاصله گرفتند و ا  یلرزانش ب یکرد و لب ها اجرا ری را با تأخ کایدستور را مغزش
تر او را به خود   شی ب کایو را دیچی ساکن اتاق پ  یاز بغضش در فضا یهق، هق دردناک و خال یصدا

 فشرد.

 _ نترس من کنارتم!

دردناک دخترک سپرد که در  یدر سکوت گوش به صدا  کای داد و را یزد، جان م یکه م یهر هق  با
 بود.  شیشدن از حماقت ها  یته  یبرا ری نفس گ یجدال

 !یای با خودت کنار ب  دی_ با

 .  دیسر او کش یچرخاند و دستش را نوازش گونه رو یک ی نگاه سرگردانش را در تار مرد

 من نبود...  بی وقت رق چی_ شهاب ه 

زده اش کنار زد و به چشم   خیصورت  یدخترک را از رو شانیپر یو موها دی خود را عقب کش یکم
 ترس خورده اش زل زد.  یها

 ! یاما بازم اشتباه کرد یمنو تحت فشار بذار  یسور  یبا اون نامزد  یخواست ی_ م

 تکان خورد.   یبه سخت دنیبلع یبرا ییهوا یدر تقال  سویگ ی نهیرنگ مالمت گرفت و س نگاهش

 !یب بنداز خودت رو تو منجال یو خواست یکرد دواری_ بازم شهاب رو ام

  یم رونیخشک و دردناک ب ییاش صداها نهیو از س دندی چرخ یثبات در حدقه م یب  شیها مردمک
 سرد او چسباند.  یبرد و لبش را به گونه   نیبا مکث سرش را پائ کایآمد و را
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و قبول کردم    رفتمتی هم باز پذ نی به خاطر هم یبه من ثابت کرد نوی. ایهست  ی_ تو دختر سر سخت 
 !یکه کنارم بمون 

 ییبا چشم ها کایحال شد و را  یب شی دست ها انیخورد و هق زنان م   یدر آغوش او تکان دخترک
 سردش چسباند.   یاو سر داد و به لب ها یگونه  یبسته لبش را رو

  دیبا  یباش شمیپ یخوا یپس اگه م یمون یبهم وفادار م وایدونستم با وجود شهاب و حضور ه ی_ م
و مردود    یامتحانت رو پاس کن ی. اگه نتونمیکار با هم دار یل ی. ما هنوز خیطور محکم بمون  نیهم
 مونه! یبرات نم  یشانس  گهید ،یبش

  یبه نرم  شی و لب ها دیزنگ کش اریهوش مهیدخترک ن  ی او دور و خفه در ذهن به خواب رفته  یصدا
 کبود او حرکت کردند.   یلب ها یرو

 یهست ی. تو دختر قو یباش  یشاهد همه چ  دی. بایخوام از اول مراسم باش ی .م ای_ پنج شنبه زود ب 
 ! یایبر ب  نمیاز پس ا  یتون یپس م

 صورت سرد او را قاب گرفت.   شی و با دست ها دیثابت دخترک خز یگلو یمرطوبش رو  یها لب

 !ستمین  یماه عسل رو داده. چند وقت بیترت  وای_ ه

رگ دار   شی به صورت او وارد کرد و صدا  یمیفشار مال کای خورد و را یتکان  یدار ی خواب و ب انیم سویگ
 شد. 

تو   یگردم. راست یکه گذشت. زود بر م ییاون ماه ها و هفته ها یگذره مثل همه  یروزها م نی_ ا
 ! ارم؟یبرات ب یخوا ی نم یز یچ

  یاهیاز س یمرد را در هاله ا  یآواره  یاز هم فاصله گرفتند و چشم ها یافتاده اش قدر  از نا یها پلک
 دنبال کرد.  

 به بعد خرجت با منه! نیذارم. از ا  ی_ برات پول م

 زنم! ی برگشتم بهت سر م یمامان بزرگت رو دعوت کن، تنها نمون. من هم وقت یدوست دار  اگه

 از آن ها خارج شد. فیم و ضعنامفهو ییو صدا دندیدخترک لرز یها لب
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 _ جانم؟! 

 سر جلو برد.   کایاز هم فاصله داد و را یرا کم نش یسنگ یها پلک

 شده؟! ی_ چ

 !نجام ینفس لب زد: ا یخورد و ب   یتکان سویگ

دست از   نکیصورت دخترک را فشرد که ا  تیمرد نشست و با رضا یلب ها یرو  زی جنون آم  یلبخند
 بود.   دهیتقال کش

 دونم! ی_ م

 ! ؟ی_ ک

بازش نجوا   مهین یبه پلک ها رهی کبودش نگاه کرد و خ یاو و لب ها یشده   دیبه صورت سف  کایرا
  نی به بهتر یمهمه که همه چ یلیهاتف خ  یازت سر بزنه. برا یاشتباه دی. نباایکرد: پنج شنبه. زودتر ب 

 شکل انجام بشه!

رفت، صورت او را لمس    یفرو م قی عم  یواب جانش را باال آورد و همان طور که به خ  یدست ب دخترک
 کرد.

 ! امی ی_ م

 او چسباند و او را محکم تر در آغوش گرفت.   یبسته   یرا به پلک ها شیسر جلو برد و لب ها کایرا

 . خوب بخواب!ستمیمن ن  ،یش  داری_ بخواب. صبح ب

کرد،   یم  یادآور یپاک و معصوم وجود او بود که گاه به او  ی مهیزن ن نیداشت. ا ازیزن ن نیا به
 چه کند؟! دیو با  ستیک

 داشت!  مویاز آن ها گرفت. هنوز هم عطر ل قی عم  یاو چسباند و دم یاش را به موها ینیب

نفس به دنبال  یداد که سال ها ب  ییایلبخند سرش را کنار سر او گذاشت و چشم بست و تن به رو با
 بود! دهیآن دو
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 صفحه به لینک زیر مراجعه فرمائید   538خه کامل این رمان در  ای دریافت نس بر

https://zarinp.al/358019 

 

 

که   یباشد و در صورت یرمانکده م تی سا ای باال و  نکی رمان ل  نیا دیخر یا منبع معتبر براتذکر : تنه
باشد و   ی عواقب آن به عهده خودتان م  د یرمان کن نیا  دیاقدام به خر یگر یهر منبع د قیشما از طر

 در قبال آن ندارد .  یتیمسئول چیباشد ه یرمان م  نیا یرمانکده که منبع اصل تیسا

 

 

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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