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 نوشتھ سارااعتماد|)جلد دوم(رمان چھارتفنگدار

 
telegram.me/cafeetakromam 

 
 :فصل اول

 اش فرو رفت و مرتبشان ی مشکی موھاانی شانھ، پنج انگشت دست راستش میبھ جا
.  شدرهی بود، خستادهی انھی کھ درون آی تر بھ مردقی قدم عقب تر رفت و دقکی. کرد

 اش، نھی کھ در سی جز درد خاموشیزی چد،ی رسیم مرد نی کھ ھر وقت بھ اینھ گاھ
از .  باره بزرگش کردکی کھ یدرد. دی دی بھ جا گذاشتھ بود، نمی زشتیتاول ھا

 دردسر ھا و مشکالت ناتمام انی پرت شده بود م،ی جوانالی خی خوش و بیایدن
 ...  یزندگ

مد لباس و  نی پدرش بود و اخریی دغدغھ اش حکم فرمانی و پنج سال، بزرگترستیب
 ... ھودهی بی ھای خوش گذرانی برای بود و نھ حوصلھ و وقتیو حاال نھ پدر!  نیماش

 کھ از ذھنش ی لبخندش، فکردنی لبانش جا خوش کرد و با دی رو،یشگی کج ھملبخند
 :  شدی گذشت بر زبانش جاریم
 ! پسریپیھنوز خوش ت -
 ،ی زندگی فکر نکردن بھ مشکالت و چالش ھای بود برای کھ مسکن موقتی خنده ابا

ھنوز بھ .  رفترونی از اتاقش بیگری مکث دی و بدی رنگش را بھ تن کشیکت ذغال
 :  مادرش برگشتی بود کھ با صدادهی خانھ نرسنی مرمریپلھ ھا

 !امی گرفتم بمیمنم تصم.. نیامیصبر کن بن-
 : د صورت مرد جوان کشانی روگری اخر لبخند را بار دکلمات

 ..  تنھا اصال دوست نداشتم برم. ی خوشحالم کردیلیخ.. چھ خوب -
 . االن ھمسرت کنارت بوددیبا! اما با من ھم نھ ! ی رفتی مدمینبا -
 ادامھ بایز.  رفت، فقط سرش را تکان دادی منیی پلھ پانی ھمان طور کھ از اولنیامیبن

 :داد
 و از چشم یشی مریکم کم پ. ی وقت دارادیفکر نکن ز. ستیکم ن..  سالت شده یس- 

 ! یفتیدخترا ھم م
 ی بچھ ھی کردن نھ ی می دخترا دنبال مرد زندگگھیاالن د!  ره یاتفاقا جذبھ ام باال م -

 ! مرد پختھ انھیدنبال !  تعصبیلوس و ب
 !نھ سوختھ و وارفتھ! بلھ مرد پختھ -

 فتادهی نادی سالھا زنیھ در ا کیاتفاق.  سکوت خانھ را شکستنیامی بنی قھقھھ ھایصدا
 عقب تر رفت و بھ عادت ی کمدنشانی بود و با دستادهی ایفرامرز کنار در خروج. بود
 : تر بردنیی پای سرش را کمشھ،یھم
 :  پدرش نشستیمی قدشکاری پی شانھ ی رونیامیدست بن..  اماده س نیآقا، ماش -
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 ..می گردیزود برم. مراقب باش ..  یمرس -
 بھ نیامی چشم ِ بناری اختیب.  پلھ بدرقھ شان کردنی گفت و تا اولی چشم آرامفرامرز

 یبعد از مشکالت پدرش و دادگاه ھا.  شباھت بھ باغ نبود، افتادی خانھ کھ باطیح
 جھی بابک و تالش وثوق نتیخوشبختانھ ھوشمند.  خانھ را بخردنیمتعدد، توانستھ بود ا

 خارج از کشور مانده بود و ی از بانکھایکی در نیامیبن  بود کھ بھ نامیاش پول کالن
 لی اش و البتھ وکیی و کمک داھی را با ھمان سرمای از مشکالت مالیاری بسنیامیبن

 .  وثوق حل کردارش،یھوش
گرچھ با تمام !  نداشتچی طور نبود با توجھ بھ ضبط مال پدرش، االن ھنی اگر اکھ

 . کندای خانھ، توانستھ بود فقط شرکت را احنی پنج سال، بھ جز انیتالشش در ا
 بار نھ نیاما ا! ِ بودند بھ ھمان بامداد بزرگ بودندهی ھا، دوباره رسی از تحمل سختبعد

 بعد از یحت.  بامداد بود کھ نامش بر سر زبان ھا افتاده بودنیامیبابک بامداد، بلکھ بن
 در ی قلبی علت سکتھ فوت پدرش کھ فقط شش ماه از مدت حبسش را تحمل کرد و بھ

 .با قدرت ادامھ داد نیامیزندان درگذشت، بن
 !؟ینی بشی خوای نمنیامیبن -

 کھ فقط ظاھر ِ حالش را خوب ی ذھنش را از گذشتھ جدا کرد و با لبخندبا،ی زیصدا
.  دوستانش برودنی از بھتریکی شد تا بھ جشن ازدواج نی داد، سوار ماشینشان م

 ھنوز کنار ھم ار،ی و تلخ بسنیری با اتفاقات ش،ی دو دھھ دوستبای کھ بعد از تقریدوست
 . بودند

 شی عابد، قرار بود با سودا، دختر ِ زن عمونی عابد، پسر بزرگ دکتر رامیمان
 ی دختر لوس و از خودراضکی فقط شی براش،ی کھ تا پنج سال پیدختر! ازدواج کند

 !بود
 ی بی عوض کرده بود و سودا، ملکھ ی را با عشق زاللشی حاال تمام آن نفرت، جاو

 کنار ھم بودن را نی کھ مجابش کرده بود، ایعشق.   شده بودی قلب ِ مانیچون و چرا
 ی روز زندگنی داغ، مھمتری تابستانی روزھانی از آخریکی کند و امروز، یشگیھم

 . دو نفره شان باشد
بزرگشان  پدری را در خانھ ی طور کھ ھر دو دوست داشتند، جشن کوچکھمان

 .  شده بودلی تشککی نزداری بسی کھ فقط از آشناھایجمع. برگزار کرده بودند
 ی رود،ی رسی بھ نظر مشھی از ھمباتری رنگ، زی کنار سودا کھ در آن لباس نباتیمان

 گشت کھ سودا ی اندکشان می مھمان ھاانی چشمش م،ی قراریمبل نشستھ بود و با ب
 : زدشیآرام بھ بازو

 !دوستت.. یمان -
. دی دیری کبی آقای را ھمراه خانواده اوشی برگشت و سی بھ سمت در ورودی مانِسر

. دی رسی بھ نظر می نفش بستھ بود، بعد از مدتھا، واقعاوشی لبان سی کھ رویلبخند
 اش را کمتر از ی و خشونت ظاھری کھ بھ تن داشت، سردی رنگیکت و شلوار طوس
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 ی را کھ در مردمک ھای بود، عمق غمنستھنگ ھم نتوا رنی داد، اما ای نشان مشھیھم
 .  کم کندزد،یبھ رنگ شبش، پرسھ م

 .  گمی مکیتبر!  ھایباالخره داماد شد.. سالم  -
 : بلند شد و دستش را بھ سمتش گرفتشی از جااوش،ی ِ سدنی خوشحال از دیمان

 .. یممنونم اومد..  یمرس -
 ... نمتیبب -

 : ادامھ دادی اانھی فاصلھ گرفت با لبخند موذی کھ از مانیکم
 ! ی مانادی یاصال بھت نم -
   ؟یچ -
 ! یبابا بش -

 مھمان ی توجھ ھمھ شی خنده ھایو بعد صدا.  چند لحظھ شوک زده نگاھش کردیمان
 عاقد، ھر دو مرد جوان را بھ ی گفتن ھاای یصدا!  ھا را بھ خودش جلب کرد
 : دی پرساوشی برگردد از سشی سرجا،یآنکھ مانسکوت وادار کرد و قبل از 

 !ادینکنھ ن!  کرده کھری دسی رئی اقانیباز ا -
 : نشستی مانی بازوی آرام رواوشی سدست

 !! رسھی مری دشھیھم! گھی دشی شناسینگران نباش ، تو راھھ م -
ھر دو دوست از اخالق، دوست !  نبودیدی البتھ موضوع جدنیامی بنی ھادنی رسرید

 کنار خانواده اوشی کھ عاقد بلند ادا کرد، سیبا صلوات!  با خبر بودندیسومشان بھ خوب
 . اش نشست

 ی ازدواج را کھ ضمنطی عاقد از ھر دو نفر خواست، شراھ،ی اولیبعد از صحبت ھا 
 !دی ھم رسنیامیره بن بود کھ باالخنیی و سودا پایسر مان. قبول کرده بودند، ثبت کنند

 ؟! دومادیچھ طور -
تا .  آوردی لبخند را بھ لبان مانشھی مثل ھمن،یامی بنطنتی گرم و پر از شیصدا

 : با دست شانھ اش را گرفت و نگذاشتنیامیخواست بلند شود، بن
 ....  عمر بدبخــھیسند ! نارویبخون اما ا!  حاال حاالھای امضا کندیبا!  بابانیبش -

 : لبخندش بزرگتر شدد،ی سودا را دنگاه
 نی شری ھم پی بھ پاشاالیا.  سوداخانم؟ مبارک باشھ یخوب.. واال ! تھی خوشبختیعنی -

 !نیامضا کن..  حرفا نی بچھ بغل و اگھیسال د.. 
 . نشستھ بود، رفتاوشی کھ سیی ھمان طور با خنده، ترکشان کرد و بھ سمت جاو
  ن؟ی وقتھ اومدیلیخ!  پسر؟یچھ طور -
  ؟یای بری ددی باشھیتو ھم -
 !  بار امانی بود اکیتراف! امی ی مری فقط دیگاھ! نھ بابا -

 !  زدی فقط چشمکاوش،ی سزی جواب نگاه سرزنش امدر
 ..دی کنتی شون صلوات عنای خوشبختیبرا -
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اما .  ھم مثل تمام مھمان ھا، بھ سمت زوج جوان برگشتاوشی عاقد، سی جملھ نی ابا
 ی بود کھ با لباس آبی دختری عروس و داماد، بلکھ روی نھ رون،یامیچشمان بن

 !دی رسی بھ نظر مباتری زشھیرنگش، از ھم
*** 

 .. بلھ..  بزرگترایبا اجازه   -
 .. عشق بودکی یبای بلھ شروع داستان زنی او

 نامش نی کھ بعد از ای نو در دفتر زندگیفصل.  بودیدی جدی کھ سر آغاز زندگیعشق
 .  شدینوشتھ م "ما " 

 اطی بلند شد و بھ سمت حاوشی جشن شروع شده بود کھ سکی شاد موزی با صداتازه
 وقت بود یلیخ.  حوصلھ و کالفھ اش کرده بودی بک،ی موزی و صدایشلوغ. راه افتاد

 ..  رای مراسمنینھ دوست داشت و نھ تحمل شرکت در چن
 کھ ھنوز بافت یاطیح.  و آرامش بودییبای پر از زن،ی رامی پدری بزرگ خانھ اطیح

 کھ پر از یباغچھ ا.  دادی را ممی قدی خودش را حفظ کرده بود و رنگ و بویسنت
 یزندگ"  رنگ، ی حوض بزرگ آبانی کھ میی و شب بو بود و فواره ھااسیعطر 

 ..دندی کشی مادیرا فر"  باستیز
 ی صدانکھیبا ا. تادسی ای ھم خارج شد و کنار درخت چنار بزرگاطی از در حاوشیس

پاکت .  در کوچھ حکم فرما بودی آمد اما آرامش فوق العاده ای ھنوز ھم مکیموز
 :دی را شننیامی بنی بود کھ صدادهی نرسگاری را در اورد و ھنوز لبانش، بھ سگارشیس
 ! تنھا؛ تنھا؟ -

 : گرفتنیامی بھ پاکت زد و بھ سمت بنی اضربھ
 ! کھیتو ترک بود -
 !؟ی و ھم پاش نباشی باشقتی شھ کنار رفیمگھ م!  استثنا ھسگھید -
 : گرفت و دود را بھ آسمان فوت کردنیامی بنگاری سری فندک روشن را زاوشیس
 ! رفاقتت نندازریتقص!  از ھمون اولشمیاراده نداشت -

 : داد، گفتی مھی بلند شد و ھمان جور کھ بھ درخت تکنیامی بنی خنده یصدا
 ..  تو ھم بذار کنار.  کشمی کم میلی خیجد..  ی لعنتنی اھیچ.. آره بابا  -
 ..  اوھوم -

 رنگ ی کھ بھ دود خاکستری ارهیاز نگاه خ.  آمدی از اعماق ذھنش ماوشی سیصدا
 صورتش حک ی کھ خطوط غم روییگو.  کامال مشخص بودشیداشت و حزن صدا

 .. کھ بعد از پنج سال، ھنوز تازه بودیغم. شده بود
 می انگار تصماوشی چند بار قبال امتحان کرده بود، اما سنیامیبن.  نداشتی ادهی فاحرف

 دنیکش.  آنھا کرده بودی کھ فقط در مقابل حرفھایکار. نداشت قفل سکوتش را بشکند
 : و اھستھ گفتدی کشی آھاری اختیب!  بود و سکوتگاریس
  م؟ی ذاشتی مونی در مسی عکس رو با پلانی گم بھتر نبود جریم..  اوشیس -



 6 

 ادامھ نیامیبن.  شددهی در ھم کششی آن روز در قبرستان، اخم ھای آورادی با اوشیس
 :داد

 ...   لنگھی کار می جاھی نمی بی کنم بھش؛ میھر چھ قدرم فکر م!  ھستمینگران مان -
 : گفتشھی تر از ھمالی خی فرستاد و برونی را بگاری دود ساوشیس
 رھا و انیاگھ مربوط بھ جر.  ماستیاون عکس واسھ بچگ!  مرضش گرفتھیکی -

اگھ تو ! ؟یاونم مان!  فرستادن کھی مون رو برامون نمی شد، عکس بچگیتصادف م
 ! زی چھی باز می من بودای
 .........   کنھیاما خب نگرانم م..  دونم ینم -
 ! دردسر ندارمیوصلھ من اصال ح.  شھ ی می چمینیبذار بب.. نیامی بنالی خیب -
 : اش را از درخت گرفتھی آب پرت کرد و تکی اش را داخل جومھی نگاری سنیامیبن
 ...  یخودتو الک.. گھی شده داهی چشمات سی پانیبب..  تو ھم کمتر کناوشیس -

 : گذاشتمھی را ننیامی بنی باال آمد؛ جملھ ی حوصلگی کھ با باوشی سدست
 !  امروزم رو فول گرفتمی ھاحتینص.  باشھ؟ واقعا حوصلھ ندارمی بنالی خیب -
 ؟!ی قدر زھرمارنیھمونھ ا - 

 خانھ اطی وارد حگارشیبا پرت کردن تھ س!  اش بود ی فقط  نگاه فراراوشی سجواب
 قدر نیا.  برداشت و داخل خانھ شدعی را بلند و سرشی قدم ھانیامی توجھ بھ بنیب. شد

 با عشق و اطی حی کھ گوشھ ی و مشتاق دختربای نگاه ز توجھ بود کھ متوجھیب
 .  کرد، نشدیحسرت نگاھش م

 بود و بعد از ستادهی بود، ادهی خانھ، قد کشواری کھ کنار دیری پشت درخت انجمھال
 . دی کاوی را ماوشی سی عشق، نگاه سرد و خستھ یبای زیمدتھا، بھ دنبال چھره 

 .  داده استادی و کجا، درس عشق را بھ قلبش ی دانست از کی نمقای کھ دقیمرد
 مرد عشق او نیا.  لبانش نشستی از حسرت روی داخل خانھ شد، آھاوشی سیوقت

   مرد بود؟نی ای زندگیبود، اما او کجا
 مدت نیدر ا.  سالھ اش نداشتنی قرار مھال و عشق چندی خبر از دل باوشی سیحت

 نی کند و راز اکی نزداوشیخودش را بھ س کھ شده، یچند بار خواستھ بود بھ ھر نحو
 .  بوددهی نگاھش ترسی سردنی و ااوشیعشق را برمال، اما از برخورد س

 سردتر از اوشیس..  ھم ھمراھش رفتھ بوداوشی کھ با رفتن ارغوان، قلب سییگو
 جز خواھر یزی نگاھش چانی مھال مد،ی رسی کرد و ھر بار بھ او می رفتار مشھیھم

 ! دی دیدوست بودن نم
ھمان قدر کھ فکر کردن .  حنجره اش خانھ کرد، وارد خانھ شدانی کھ دوباره می آھبا

 مثل ھر بار با تظاھر دیبا.  شدی بود، باعث رنجش و عذابش ھم مبای عشق زنیبھ ا
 .  کردی می دورشیکردن، از فکر ھا

 را یان بودند کھ مھمیی خانواده ھانی جز اولنیامی و بناوشی از صرف شام، سبعد
 . خود برگشتندیترک کردند و ھر کدام بھ سمت خانھ ھا
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 ی کوتاھری شد و با شب بخادهی نفر پنی اولاوشی را پارک کرد، سنی کامران، ماشیوقت
 . ابدی توانست بی کھ آرامش را مییتنھا جا.  کوچکش رفتتیبھ سمت سوئ

کتش را در آورد .  راست سمت اتاق خوابش رفتکی روشن کند، ی چراغنکھی ابدون
 نبود و اگر مجبور ی رسمی لباس ھانیاھل ا.  کراوات را از گردنش باز کردیو گره 

 !  کردی شد مسلما بھ تن نمینم
 . را ھم در آوردراھنشی کرد، پی آب حمام را باز مری طور کھ شھمان

از . دی دست کشنھی آیرو اتاقش افتاد چند لحظھ مکث کرد و ی نھی کھ بھ آچشمش
 کھ یی ھاانھی تازیھنوز جا. دی اش رسنھی بھ کتف و سنشیصورت خستھ و غمگ

 ھم رنگ پوستش شده بود، اما بھ بای کھ تقرییخط ھا.  زدی ذوق میخورده بود، تو
 .  آمدی مشھیچشم او پر رنگ تر و دردناک تر از ھم

 صاف و ی صفحھ نیاز ا.  فاصلھ گرفتنھی شد و از ادهی در ھم کششتری بشی ھااخم
 . دی کشی رحمانھ، درد را بھ رخش میھر بار ب.  بودزاریصادق ب
 ،ی تلخی بگذارد، برق ِ خاطره زی می رونکھی اش را باز کرد و قبل از ای مچساعت
 خاطرات قصد کشتنش را دنی خنچ کشنی اایامشب گو.  اش را وسعت دادیآزردگ

 ! کرده بودند
 ادی دنشی با ددی بانکھیبا ا.  حلقھ را برداشت و با درد، چشمانش را بستز،ی می رواز

 کھ حلقھ را بھ دست ارغوان ی وقتھا او را بھ روزشتری افتاد، اما بیپرت شدنش م
 زانو زد و حلقھ را شی پای شاپ، جلوی کھ در کافیھمان سھ شنبھ ا!  بردیانداخت م

 فتد،ی کھ بیھمان روز کھ بھ او گفت، ھر اتفاق. ت ارغوان انداخفی انگشت ظرانیم
 ...   کھ باشد، تنھا عشقش او خواھد بود و بسییھر جا
 کشف نشده، بکر و تازه ی ارهی جزھیعشق ارغوان در قلبش، شب..  ھم ھمان بود ھنوز

 کھ فقط با دستان یغبار.  را پوشانده بودشی رو،یریاما غبار غم و دلگ. مانده بود
 یم. ناخداگاه با تکرار اسمش، کوبش قلبش ھم شروع شد. شدی پاک مخود ارغوان

 از ارغوان باشد و ی شد خبریمگر م. ت برگشتھ اسرانی ست بھ ای ماھکیدانست 
 ! او نداند؟

از ! دی ترسی از ارغوان منکھینھ ا.  بروددنشی از دور ھم بھ دی جرات نداشت حتاما
 ! قلب خودش واھمھ داشت

 یگریآھش را بلندتر از ھر زمان د.. ستی ارغوان جلو دارش ندنی دانست با دیم
 عطر تلخ و سرد خاطرات ھم شستھ شود دی فرستاد و تنش را بھ اب سپرد تا شارونیب

 ..ابدی از حسرت و غم و بغض، ارامش بیو ذھنش خال
 

 : دومفصل
 یخودش را جمع کرد و ب.  لرز کردد،ی دوی پوست برھنھ اش می کھ رویی سرمااز

 از یکی نکرد بھ ناچار شیدای و پدیآنکھ چشم باز کند، دنبال پتو گشت، دست کھ کش
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 دهی باعث شد ترسد،ی چسبشی بھ مردمک ھامی کھ مستقیچشمانش را باز کرد و نور
 . ندی تخت بنشیرو
 مانده قھی ھشت و ده دقی ساعت کھ روی عقربھ ھادنی بھ اطرافش نگاه کرد و با دیکم

 .دی پرنیی پا از تختعیبود، سر
 ی شب ھانی بود اما کم از ای شب بدنکھیبا ا.  باشددهی ھمھ خوابنی شد ای نمباورش

 !   تجربھ نکرده بود،ی تکراری و کابوس ھای خوابیب
بدون !  از او نگرفتھ بودند، متعجب تر بودی خواھرش ھم، سراغای کامران نکھی ااز

 از خانھ نشی کھ ماشدی ھم طول نکشقھی و ده دقدی لباسش را پوشنی دم دست تریمعطل
 . خارج شد

شوھر (  کھ کامرانیطور.  بودیری پذتی پر از حس مسئولشھی مثل ھماوشیس
 بھ ،ی کسرلش،ی برخالف منکھیبا ا.  بابت شرکت نداشتی وقت نگرانچیھ) خواھرش

اما .  رفتھ بودیقی موسیعنی خودش ی مرتبط با کار او، دنبال عالقھ ی رشتھ ایجا
 . بود  حساسش نکردهادی راحتش، زالی و خاوشی بودن سنیھم
 کھ اصال متوجھ گذشتن زمان ی بود بھ طورشی مشغول کارھااوشی ظھر، سکی نزدتا

متعجب بھ ساعت کھ .  کھ کامران تماس گرفت تا ناھار را با ھم بخورندیتا وقت. نشد
 .  مانده بود، نگاه کردقھیبھ دو فقط چند دق

 بھ اوشی آن دو بود، سیشگی ھمی رسمری غی از صرف ناھار، کھ در واقع جلسھ بعد
 . اتاقش برگشت

 : کردشی اش، صدای بود کھ منشدهیِ اتاق خودش نرسی رهی دستش بھ دستگھنوز
  یمھندس منصور -

 : کوچک بھ سمتش آمدی بستھ کی با ی و منشبرگشت
 ..   براتون اوردهکی پنویا -
 ! ک؟یپ -
 یکس!  کادو نبودھیشب.  شدرهی شده خچی روزنامھ پی شک و تعجب بھ بستھ  بااوشیس

 .  بفرستدشی برایزیھم قرار نبود چ
 !نی گفتی بفرستھ بھ من میزی براتون چیمنم تعجب کردم اگھ قرار بود کس -
 داد، نگاه ی نشان مشتری کھ خشونت چھره اش را بی در ھم گره خورده ای اخم ھابا

 .  سمت زن جوان انداختیغضب آلود
 برگشت و خودش را مشغول نشان زشی پشت می منش،ی حرفچی کھ بدون ھیطور

 ! ردی بداخالقش قرار نگسی از آن مورد غضب رئشتریداد، تا ب
 فرستاد و وارد اتاقش شد، در را کھ بست، رونی نفس ِ کالفھ اش را محکم باوشیس

 جعبھ یی صدای و بید، اما سبک جعبھ نگاه کرد و تکانش دای و روریخوب بھ ز
 . دی رسیمشکوک بھ نظر م

روزنامھ ھا را کھ دور .  اش نشست و شروع بھ باز کردن جعبھ کردی صندلیرو
 دنی در کارتن را باز کرد و با دد،ی کارتن کوچک قرمز رنگ رسکیانداخت بھ 
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 کھ چشمانش را بست یطور. دیچی پیعکس درون کارتن، درون سرش درد وحشتناک
 ... سرش گذاشتی ھر دو دست را روو

 چشم باز کرد و عکس را از درون جعبھ ی بعد کھ درد گذشت، بھ آرامی ھی ثانچند
 . دی کشرونیب

 ھمھ بھ جز صورت او ، با جوھر ی بار صورت ھانیا...  رستانی عکس دبھمان
 . شده بوددهیقرمز پوش

.  وحشت داشتد،ی دی می بازنی کھ پشت ایزیاز چ.  آن احساس لرز کردکی 
 :  تکھ کاغذ، کف جعبھ افتادکیچشمش بھ 

 .."  آماده باش!  شروع شدیباز" 
 

 ...  زی می کھ عکس از دستش افتاد رویطور.  بار کامال مشھود بودنی بدنش الرزش
 دود یوقت.  پناه بردگارشی بھ پاکت سشھی و مثل ھمستادی پنجره ای بلند شد و جلوکالفھ

 کھ آرامش ی آنیگرما.  رفتانیاش شد، ناخداگاه حس لرز از م ھی وارد رگاریگرم س
 . بھ ذھنش برگرداندیرا کم

 موضوع ادامھ دار نیباورش سخت بود کھ ا.  توانست فکرش را متمرکز کندینم
 داشت و ی را نگھ مکیاگر خودش آنجا بود، پ.  قصد آزار داشتی کسایشود، اما گو

 ی باشد، بی اش دست منشی کاری برگھ نکھی ادیبھ ام.  گرفتیاطالعات فرستنده را م
 :  رفترونی تحمل، از اتاق بیلحظھ ا

   برگھ نداشت؟کیپ -
 خش دار شده بود، باعث شد زن تی کھ از فرط عصبانیی و صدای شدن ناگھانباز

 :  بلند شودزشیجوان با ترس پشت م
 !  شم گفت کھ حساب شدهھیکرا! .. نھ  -

 یبھ طور حتم کس.  کھ قابل حدس بود، دوباره بھ اتاقش برگشتی جوابدنی از شندمغ
 کند، قصد ی را تکرار مسکی رنی روزه، استی کمتر از بیکھ دو بار بھ فاصلھ 

 . لو برود،یی آتوھانی دقت باشد کھ با چنی حواس و بی قدر بنی ادی ندارد و نبایشوخ
 ی مشیت پنج سال پ مشکالادیھر آن .  شده بودرهی وحشت بھ کارتن و عکس خبا

 ی مدی کھ نبایقتی کھ دنبال حقییخاطرات روزھا.  جز رنج و درد نبودیزیافتاد، چ
 بھ نفع آنھا تمام شد اما آنھا ھم زی ظاھرا ھمھ چنکھیدانستند، رفتند و در آخر با ا

 .  را پرداخت کردندینیتالفات سنگ
 اش، سرش را محکم تکان داد و جعبھ و ی منفی از گذشتھ و حس ھای دوریبرا

 . امن آنجا بودیجا. عکس را درون گاوصندوقش گذاشت
 ی دانست مانیم.  بزندنیامی و بنی ماجرا بھ ماننی از ای حرفدی گفت نبایمنطقش م 

 . آگاه بودی ھم بھ خوبنیامی بنیامروز مسافر است و از مشکالت شخص
 تمرکزش را بھ دست ی کمد،ی کرد تا شانیی طول و عرض اتاقش را باال و پایعصب
 .  شددهی ممکن کشری ممکن و غیفکرش بھ تمام راه ھا. آورد
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 شده بودند، ربط داشت اما سوال رشی کھ درگی ناتمام، حتما بھ باندی از بازمنظور
 کھ فقط یعکس!  کرده است؟دای عکس؟از کجا عکس را پنی بود چرا انجای ایاصل

 !! نفر؟کیو ھر کدام دست ! چھار بار چاپ شده بود
 اھورا گرفتھ نیعکس با دورب.  شان افتادیلی دوران مدرسھ و جشن فارغ التحصادی بھ

 .عکاسش بود -خواھر زاده اش-یشده بود و کسر
 کھ از ی دوستی آورادی ذھنش نقش بست و با انی واضح خاطرات آن روز میلیخ 

 .  قابل باور بودریبعد از پنج سال نبودن اھورا، ھنوز غ.  دی کشیقیدست داده بود آه عم
 در مورد طنتی اھورا با شیوقت.  حرف زدنشان کنار آتش بودشھی ھمرشی تصونیآخر

ھر . اوردی برونی بنشی غمگی را از حال و ھوانیامیاو و ارغوان صحبت کرد تا بن
 .  نشستی نمادشی جز حسرت و غم در د،یرس ی لحظھ ھا منیبار بھ ا

 ،ی محکوم ابداوش،ی شده بود اما، در دادگاه قلب سدای پی ظاھرا مقصر اصلدیشا
 نییاز شرم سرش پا.  شدی وقت، عفو شامل حالش نمچی کھ ھیمحکوم. خودش بود

 : آمد را بھ زبان آوردی کھ ھر بار بھ ذھنش مییافتاد و آرزو
 چی کھ ھییچرا! چرا تو آخھ؟... کاش من نبودم ...  مردم جات اھورا یکاش من م- 

 افتاد تا سرنوشت ی مدی بایی کھ گویاتفاق....  ی الھتی نداشت جز معششی برایجواب
 .  قافلھ باشدنی و خود ساربان اردی شان را در دست بگیافسار زندگ

 با ی کوتاھیسھ کامران جل.  آمدرونی زنگ خوردن تلفن ھمراھش از افکارش ببا
 ی کرد با تمرکز رویسع.  کردی او ھم شرکت مدی شرکت داشت و بانیمھندس
 ..  ھم موفق شدی کھ تا حدوددیای برونی کامران از فکر جعبھ و عکس بیحرفھا
 شد ی تازه، کابوسدی اتفاقات گذشتھ و تھدادی شبانھ اش، ی ھایی دوباره در تنھاگرچھ

 بار دی سقف اتاقش شد تا خورشی رهیکھ خواب را از چشمانش ربود و بھ اجبار خ
 .  وارش برھاندلھی و سکوت پیی تنھانی اش او را از ایی با روشناگرید
 
 

*** 
 

 : سومفصل
.  ھر دو بودی روز کارنی گذشت و امروز اولی و سودا می ھفتھ از ازدواج مانکی

 ! کردندیردش صحبت م در موی با انرژشھی کھ ھمیکار
 را پدر یکمک اصل.  ساختھ شده بودی از کودکان سرطانتی حمای کھ برایکینیکل 

.  مھم شان بودی ھای از حامیکی نیامی ھم بنی کرده بود و از نظر مالیبزرگ مان
 تخصص کودکان اقدام کرد، شروع ی کھ برای ، ھنگامی مانھی اولی با نقشھ کینیکل

 .  شودلی تبدتی بھ واقعا بال و پر داد تای رونیشد و سودا ھم بھ ا
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 شد تا ی مکینی کلنی اشرفتی ھم ھر روز باعث پانی اطرافی ھاتی حماخوشبختانھ
 اری بسی ھانھی ھزری کھ بھ جز درد، درگی کھ ممکن است از کودکانییبتوانند تا جا

 .  کنندتی مھلک ھستند، حمایماری بنیا
 سرطان کودکان، ی نھی بود کھ در زمنیوستان رام از دیکی ی مرکز بھ عھده تیریمد

 .  کردندی او ھم استفاده می از دانش و تجربھ بی ترتنیفوق تخصص داشت و بھ ا
 حساس ی ھی روحی کودکان معصوم مخصوصا برانی درد ِ ادنی بودن و دنکھی ابا

 ی غنچھ ھانی ای بھبودی دانست تمام تالشش را برای کھ منی سخت بود، اما ھم،یمان
 .  کردی اش می دھد، راضیکوچک انجام م

.  با ھمکارانش، دنبال ھمسرش رفتیسودا بعد از خداحافظ.  غروب آفتاب بودکینزد
 !  کنددای وقت روز، کجا پنی را در ای ماندی دانست بایم
 بھ ی بچھ ھا آماده کرده بودند، کھ مانی را مخصوص بازی ھمکف، اتاقیطبقھ  

 کھ با وجود درد ییبچھ ھا.  کوچک بودی با سھ بچھ یا مشغول باز آنجشھیعادت ھم
 لگو ،ی مانی کبود بود، با ذوق و تالش ھم پاشی جای کھ جایو ضعف و دستان

 !  بسازندیوھ باشکی کردند تا قلعھ ی ھم سوار می را روشانیھا
 کھ وسعت یمرد.  شدرهی بھ در اتاق زد و با عشق بھ ھمسرش خھی آرام تکسودا

 شی است، برای ھمسر ماننکھیھنوز باور ا.  بوددهی جا ندچی و آرامشش را ھیمھربان
 از عالقھ اش بروز یزی کند، چی کھ خواستگاری آخری تا لحظھ یمان!  بودرممکنیغ

 . نداده بود
 ھم، ی وقت ان نگاه ھمراه با تنفر گذاشتھ را نداشت، اما تا قبل از خواستگارچیھ

 قدر محبت و عشق نی و بعد ازدواج، ای مدت نامزدنیمنتھا در ا. ندادحسش را بروز 
 .. ببنددندهی خوبتر آی بود کھ تمام گذشتھ را فراموش کرده و دل بھ روزھادهی دیاز مان
 ! مھال کنارش نشدستادنی غرق بود کھ متوجھ اشی آن قدر در فکرھاسودا

 ! زن داداش جان؟یچھ طور -
 :دم عقب رفت قکی و دی کشینی ترس ھبا
 ! یمھال منو ترسوند..  من یخدا -
 !  بھ عشقتی حواس زل زدی جور بنی ایوقت! ی بترسدمیبا -

 : مھال زدی بھ بازوی با لبخند ضربھ اسودا
 گفتم ی شدم بھ مانداری ھفتھ ھر روز صبح بھی نی ایتو! یی وقتاھی شھ یباورم نم -
 !  بزنھ تو گوشمیکی

بچھ ھا را بھ پرستارشان سپرد .  را ھم معطوفشان کردی بلند مھال، حواس مانی خنده
 : دی از مھال پرساقی با اشتد،ی کنارشان رسیو وقت

  مھال تموم شد؟ -
 : راه افتاداطی و بھ سمت حدی دست مھال را کشی از مھال، سودا با خوشحالقبل

 ... مشینی ببمیاره بر-
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 ری بھ تصوی بعد، با خوشحالی راه افتادند و کمکینی کوچک کلاطی سھ بھ سمت حھر
 کھ مھال با کمک دو ییبای زینقاش.  چشم دوختھ بودنداط،ی حواری دی رویشاد و رنگ

 .  بوددهینفر از دوستانش، کش
 ی کھ مسافرانش کودکانیبالن.  در حال پرواز بودی بالن بزرگ،ییبای زی آسمان آبدر

 دی دادن امی برا،ی نقاشی و انرژدی شاد و مفھوم پر از امیرنگ ھا!. بودند بدون مو
 دانستند بودنش چھ قدر ی می کھ ھر سھ نفر بھ خوبیحس.  کودکان بودی بھ دلھاشتریب

 مھال، ی و کارھای نقاشی صحبت درباره ی از کمعدب.  استازی بچھ ھا ننی ایبرا
 را جمع کرد و بھ لشی خودشان رفتند، مھال ھم وسای بھ سمت خانھ یسودا و مان

 ..سمت خانھ راه افتاد
 ی ھای و شوخی با مھربانشھی ھمیمان.  شدی حس می در خانھ بھ خوبی ماننبودن

 .  اوردی را بھ خانھ متیمی و صمیساده اش، شلوغ
 قدر خانوم نی ا،ی از بچگی کھ حتییکدبانو.  خانھ بودی مھال کدبانوشھ،یمثل ھم 

 ...   خودشیمگر برا.  امدی مادرش کمتر بھ چشم می خالیرفتار کرده بود کھ جا
 نی نفر رامنیاول.  مثل ھر شب دور ھم شام خوردنددندی پدرش و مھبد بھ خانھ رسیوقت

 : شدرهی بھ مھال خی و با قدرداندیدست از غذا کش
 .. خوشمزه بودیلیخ..  دخترمیمرس -
 ..   اومدم امروزری دگھی دنیببخش...  کنمیخواھش م -
  ن؟یری مشی چھ طوره؟ خوب پھی آتلیراکا -

 : لبش نشستی روی کرد و لبخندنیی سرش را باال و پامھال
 ی معروفھ و برایلیکارشون خ.. می مزون قرار داد بستھیبا .. ھی عالیلیخ.. بلھ  - 

 .. ھی منم عالیمعرف
 : تر شدقی مھال، لبخندش عمی ھای خوشحال از دلخوشنیرام

 قدرم خوبھ،  اما بازم تالش نیھم..  ی کنیابی بازاردیگفتم بھت با.  زمیخوشحالم عز -
 . کن

مھال لبخندش را بھ برادر .  آرام مھبد، حواس ھر دو نفر را بھ او جلب کردتشکر
 : دادھیکوچکترش ھد

 ..  نوش جون. قربونت برم-
 بود کھ یحرف. دی خودش را جلوتر کشی گذاشت و کمزی می ھر دو دست را رومھبد

 : گفتی زودتر مدیبا
 ! گرفتم، برممیمن تصم... بابا  -

 :دی پرسنی ھر دو متعجب چشم بھ پسر کوچک عابد دوختد، رامنی و راممھال
 ..یری اگھ رتبھ ات خوب نبود م،ی دی کنکور میتو کھ گفت -
 تونم از ی راحت می مشورت کردم گفت دندونپزشکمانمیبا عمو پ..  گرفتممویتصم -

 ..  ندارمی مشکلھ،یمنم کھ زبانم عال. رمی بگشیری پذسی آلمان و انگلیدانشگاه ھا
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 نھی در سیمی کرد و ناخداگاه غم عظی فقط بھ رفتن مھبد و تنھا شدنشان فکر ممھال
 :اش خانھ کرد

 یلی تو درست خ؟ی شی قبول نمنجای ای دندونپزشک؟ی جا بخوننی شھ حاال ھمینم -
 ..  خوبھ
 شده رهی شد، خی وارد میھ تازه بھ دوران باشکوه جوان کی صورت پسرانی منیرام

 بھ مھبد اعتقاد داشت اما ھمان یاز نظردرس.  گشت ی رفتن منی ایبود و دنبال نشانھ 
 . ترس، پسرش ھم خبر داشتی بی ھاطنتی و شییقدر از سر بھ ھوا

فرصت ...  فکر کنشتری خودت اما بھ نظرم بازم بیگذاشتم بھ عھده ...  دونم ینم -
 .. یدار

 ..   کنھ برامیریگیفکرامو کردم و بھ عمو گفتم پ -
 نبود ی قلبش راضمی از صمنکھی خواست مھبد را تحت فشار قرار بدھد با ای نمنیرام

 :  زدی جا بماند، اما لبخندنی داد مھبد ھمی محیو ترج
 ،ی نره اگھ اشتباه کنادتیفقط مھبد .. برو ..  راه درستھ نی ای کنیاگھ فکر م.. باشھ  -

 .ستی نی کمزی چنیا..  ی بھ پاش بددیاما عمرت رو با.  بشھ جبران کرد دیشا
 : لبش نشستی روطنتشی لبخند پر از شمھبد

 ..   راحتالتونیخ. آره حواسم ھست -
   شھی سوت و کور میلی خونھ خیتو اگھ بر -

.  شدندرهی کلمھ ھا را ادا کرده بود خنی و غم انیی پای و مھبد بھ مھال کھ با سرنیرام
 : دخترکش را نوازش کردفی ارام انگشتان ظرنیرام

  جم؟یمن ھو -
 . نداشتی مھال با چشمان پر از اشکش ھمخوانی خنده

 .  نیخب شما ھم دنبال کاراتون ھست...  ھی چھ حرفنیا -
 !گھی دی ھستھیتو ھم از صبح تا شب تو آتل -
 ...  اوھوم ... -
  ھنوز جوابت بھ شھروز نھ ست؟...  ی باشتی بھ فکر زندگدی باگھیه، تو ھم دتاز -

 کھ یفکر کردن بھ موضوع.  در ھم فرو رفتشی اسم، اخمھانی ادنی با شنمھال
 .  دادیدوستش نداشت؛ جز عذاب، بھ جانش نم

 ی دستش را رھا نکرد و با آرامش بھ صورت عصباننی بلند شد اما رامشی جااز
 : شدهریدخترش خ

 ..   باھات حرف بزنمدیبا... واستا مھال  -
 . بابا -
 ..  نیبش -

 : کھ محکم دور مچش حلقھ شده بود، وادار بھ نشستنش کردی و دستنی رامنگاه
 مای از تصمیبعض.  طورهنی تو ھم ھمیبرا..  االن بھ مھبد ھم گفتم نیبب.. مھال جان  -

 ..  زمی بده عزیلی خنیا..  دارن ی فکر گرفتھ بشن عمرت رو تاوان برمیاگھ ب
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 در مورد شھروز من حرفم رو بھتون زدم -
 !ستی قانع کننده نلتیدل -

.  مسئلھ فکر کندنیدوست نداشت اصال بھ ا.  نگاھش را بھ سمت مخالف دوختمھال
 : شد، گفتی بلند مشیمھبد ھمان طور کھ از جا

 ! گھی خواد دی بابا؟ نمی کارش داریچ -
 دست د،ی کھ کشیقی با نفس عمنیرام.  گذاشتشانی باشد، تنھاینتظر جواب منکھی ابدون

 .  کردزیمھال را ھم رھا کرد و شروع بھ جمع کردن م
 ..   اماھی دونم شھروز پسر خوبیم..  خوام بابایمعذرت م -
من دوست ندارم زود !  فھممی رو نملتیدل! ی باھاش حرف بزنی خوایاما اصال نم -

 ..  ی مسئلھ فکر کننی بھ اشتری بدی بھ بعد بانی از اگھی اما د،یازدواج کن
بعد از .  کھ در قلبش بودی حسحیسخت بود توض. دی را دستمال کشزی حرف می بمھال

 کرده ی ارغوان را دوست دارد و ھنوز ھم دنبالش است، سعاوشی بود، سدهی فھمنکھیا
 د؟ی فھمی فکر نکند اما مگر قلبش ماوشیبود بھ س

 پنج سال، کمتر نی را محکم کرده بود کھ در اشی ھاھی قدر پانی قلبش اانی حس منیا
 قلبش ی کھ راز مگویعشق. دی تپی از روز قبل ھم مشتریھر روز ب! چیکھ نشده بود ھ

 .  توانست بروز بدھدیبود و نم
 ینوه .. اما شھروز .  کردی رد می شد را بھ نوعی مدای کھ سر راھش پی مردھر

 چی مھال، ھی بود، ھمسرش شود اما برای کھ آرزو ھر دختریپسر.  پدرش بودیعمھ 
 .  نداشتگری با مردان دیتفاوت
 خواست وارد قلبش ی ھم میاگر کس..  بود و بس اوشی کھ فاتح قلبش بود سی مردتنھا

 .  قابل نفوذ نبودی کسی شد کھ برای قدر مھال سخت منیشود، ا
 ی اش، بھ مادری دلتنگانی مگریبود و مثل ھر بار د شب تنھا در اتاقش نشستھ یوقت

 ی فکر مد،ی نرسیی وقت بھ شکوفاچی کھ ھی و عشقدی از بودنش نفھمیادی ززیکھ چ
 . کرد

 کرد با ی عشق بود و فکر منی کھ سرمست از اییروزھا..  افتادشی پنج سال پادی
 .  بدھدھی ھم ھداوشی تواند عشق را بھ قلب سیتالش م
 بدھد کھ او ھم عشق را اوشی قدر محبت را بھ قلب و جان سنی داشت ادوست

 صورت انی ممارستانی بار در بنی در اخری کھ وقتیھمراھش تجربھ کند اما بغض
 تواند، ارغوان را از قلب ی نمی راحتنی بود، مطمئنش کرده بود کھ بھ ادهی داوشیس
 .  دور کنداوشیس
 ..  ی آخرش تموم کندی مھال؟ بایکھ چ -

 را اوشی س،ی مانی در روز عروسی مخصوصا وقتدی چرخی در ذھنش مییفکرھا
 .  را کرده بود و دوست داشت کنارش باشدشیدلش ھوا.  بوددهیدوباره د
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 یصفحھ .  شده بود را، نگاه کردویس" نیس" کھ بھ اسم ی را برداشت و شماره ایگوش
 .  کردپی را باز کرد و شروع بھ تاامکیپ
 لحظھ کی نی کنھ، ھمی رو عوض مینگو لحظھ چ.. لحظھ بھ من فکر کن کیفقط "

 " کنھی رو عوض می عمر، ھمھ چھی یبرا
 طرفھ کی احساس و عشق نیاز دست ا.  افتادی گوشی صفحھ ی روی اشکقطره

 .  توانست فراموش کند و نھ جرات اعتراف را داشتیکالفھ شده بود، اما نھ م
 .  پاک شدامیت و تمام پ رفتیلی دی دکمھ ی روانگشتش

 .  اشکش نبودیجلو دار قطره ھا.  تختش انداختی را خاموش کرد و رویگوش
 کھ منطقش دوست نداشت را انجام ی توانست کاری کرد، نمی ھر چھ قدر فکر ماما

 یبرا.  را نداشتمی قدی جز ھمان نگاه تکراری وقت بھ او نگاھچی ھاوشیس. بدھد
 .... پر از احترام و محبت گذشتھ!   بودیکتر مان مھال فقط خواھر کوچاوشیس
 
 

**** 
 : چھارمفصل

 کار کردن یاصال حوصلھ .  بلند شدی صندلی از رود،ی کھ کشیقی با نفس عمن،یامیبن
 !  بودن باشدسی کار کردن، رئنی اگرایحت. نداشت

اما فکرش .  گشتی کتاب ھا مانی و چشمش مستادی پدرش ایمی قدی کتابخانھ یجلو
 بود و مشغول فکر کردن دهی درست نخوابشی پی ھم مثل شبھاشبید.  بودیگری دیجا

 .بود
.  شدرهی اتاق خواری دی حوصلھ، چشم از کتابخانھ گرفت و بھ قاب عکس رویب

 ی کھ چند وقتیحس.  انجام بدھددی بای خواھد و چھ کاری دانست چھ میخودش ھم نم
خستھ از فکر و .  دادی در ذھنش جوالن مشتری مدت بنیر ا کرده بود، درشیبود، درگ

 ی صندلی بزرگش برگشت و روزی کھ داخل ذھنش بود، دوباره پشت میی ھاالیخ
 . افتاد

 حوصلھ یب.  اوردرونی سردرگم، ذھنش بیای کھ بھ در خورد، او را از دنی اضربھ
 رهینگاه خ.  کند داخل اتاقش شوددای اش اجازه پی زمزمھ کرد تا منشی آرامدییبفرما

 ی ذاتیای با حجب و حشھی مثل ھمیمانی بود و خانم سلشی دختر جوان روبرویاش رو
 : کنار خودش نگھش دارد، گفتنیامین سھ سال بنیاش کھ باعث شده بود در ا

 ..  ھستننجای ایروانی شی آقادیببخش -
 در را ببندد نکھی بدون ایانمی تکان داد و خانم سلی پلک بست و سرش را کمنیامیبن
 بھ نیامی اش داخل اتاق شد تا بنیی دا،یروانی بعد، محمد شیچند لحظھ .  رفترونیب

 :ستدیاحترامش با
 .نیخوش اومد..  ییسالم دا -
 ..   حالتو بپرسمامی نشد ازت گفتم من بی خبردمید...  یمرس -
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 کھ ی اافھیق.  اش نشده بودییمتوجھ منظور دا.  نگاھش کردجی چند لحظھ گنیامیبن
 : مرد با تجربھ شدیباعث خنده 

 !!  رفتھادتینگو  -
 ..  نیببخش -

 او شده ی برای خوبی مدت کمک و راھنمانی کھ در ای کسن،یامی بنیی تنھا دامحمد،
 . مثال بودی اش، بیبود کھ برعکس ظاھر سخت و محکمش، عطوفت و ھم دل

 جوانش ید، نشست و بھ صورت خواھر زاده  بونیامی بنزی مکی کھ نزدی مبلیرو
 نیامی درون بنی بھ نگرانی پدی دی کھ میاز نگاه پر از استرس و کالفھ ا.  شدرهیخ

 :برده بود
  ست؟ی تو کارات نی مشکل؟یخودت خوب -
 . یمرس..  یینھ دا -

بھ محض بستھ شدن .  چند لحظھ باعث شد ھر دو سکوت کنند،ییرای و پذی منشآمدن
 :در، محمد گفت

 .  برمھی اخالق ندارم حاشی دونیم..  بھم زنگ زدروزیمادرت د -
 نیامی داشت، صاف نشست و بھ بنی برمزی می را از روشی طور کھ فنجان چاھمان
 : شده بود، نگاه کردزی می قلمدان روی رهیکھ خ

 من و اون اتفاق افتاده بود، نی بیھر چ.. کالت بابک بھ تو نگفتم وقت از مشچیمن ھ -
 کمکت کنم دوباره ی گفتی کھ اومدیاون روز... تمام . مربوط بھ گذشتھ بوده و ھست

 و ی کردیمثل اون فکر نم..  ی بابک نبودھیکمکت کردم چون شب... سرپاشھ شرکت 
 !ی بامداد ھا نبودھی شبنھیا البتھ درست ترش...  یغرور نداشت

 ییمنظور دا! ی بود تا خوشحالی بود، از ناراحتنیامی لبان بنی کھ روی کم جانلبخند
 !! بامداد ھا، متوجھ شده بودھی از شبیاش را بھ خوب

 آدم ،ی اصل ھر کارنی خودش رو داره و اولنی اصول و قوانیبھت گفتم ھر کار -
 .. یکھ تو داشت.. بودنھ 

 و دی را نوشی از چایمحمد، جرعھ ا.  شدزی بھ مرهیافتاد و دوباره خ نیی پانیامی بنسر
 : تر از قبل گفتحیصر

 یالبتھ من بھش حق م.  مادرت اومد و ازم خواست کھ من باھات حرف بزنمروزید -
 بھ ازدواج فکر دی کھ بای ھستیطی شرایتو االن تو..  ھیدم و بھ نظرم حرفاش منطق

 ! یکن
 میمادرش دا.  ھم بودیی صحبت ھانی چند وقت مادرش، منتظر چنی اشاره ھابا

 وقت بود یلی کرد، غافل از آنکھ دل ِ پسرش خی می را بھ او معرفی مناسبیدخترھا
 . شده بودیی جاریاس
  ؟ی کھ بھش فکر کننیامی ھست بنیکس -

 :محمد ادامھ داد!  پر رنگ تر شدی لبخندش کمفقط
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.. ی نرفتراھھی دونم بی نظرت داشتم و مری زیلیدور خ مدت دورانی ایواال من تو - 
   نکرده ھنوز؟ری گییگلوت جا! اما بھ اونم گفتم کھ از دلت خبر ندارم

.  برق عشق بودد،ی درخشی چشمانش مانی میبرق.  بزرگتر شدنیامی کم لبخند بنکم
  ھم دور نماندانسالی کھ از نگاه مرد میبرق

   دختر خوشبخت؟نی ھست ایک!  گھی می خوبیزای خنده چنیا.. خب  -
 نی ھم دوست داشت انیامیبن.  لبان محمد ھم نشاندی خنده را رونیامی بنی ھاقھقھھ

 ط،ی شرانیمخصوصا االن کھ در ا. دیموضوع باز تر شود و بتواند حرف دلش را بگو
 .  خوب بودزیھمھ چ

  را مزه مزه کردشی از چای محمد نشست و کمی شد و روبروبلند
 !  اون پنجاه درصده ستی ھیقض..  دونمیمن -

 :دی محمد باال رفت و با تعجب پرسیابرو
   ؟ھیمنظورت چ! پنجاه درصد؟ -
االنم پنجاه درصدش !  ام ی حلھ من راضھی گھ پنجاه درصد قضی مارویھمون کھ  -

 .. دونمیھنوز اون رو نم.. اما !  امیمن راض! حلھ
 روشن، ی با لباس آبی دخترری پلک بست، تصویت افتاد و وقنیی جملھ سرش پانیبا ا 

 ری محمد سرش را دوباره باال گرفت و از تصویبا صدا.  نقش بستشیپشت پلکھا
 .  دور شدد،ی پرستی کھ مییبایز
  ھست؟طتی مناسب شرایعنی ھست؟ یک -
 نی خودمم قصد داشتم ایعنی.  خودم باھاش حرف بزنمنیاجازه بد.. اما .. بلھ ھست -

   درباره اش باشھی با خودش حرف نزدم، فعال حرفی خوام تا وقتیاما نم. کارو کنم
  ؟ی زنی حرف میخب ک -
 :  کرد و آھستھ گفتکی دوباره فنجان را بھ دھانش نزدیقی با لبخند عمنیامیبن
 ! .. امروزنیھم... زود  -

ع بھ قدم زدن  رو شروادهی دورتر پارک کرد و از کنار جدول پی را از قصد کمنیماش
 انی در میاما ترس.  کھ قرار بود بزند، مطمئن بودییبا تمام وجود از حرفھا. کرد

 ی قلب دختر جوان نشستھ باشد، مانی زودتر از او می کسنکھیاز ا. قلبش نشستھ بود
 ..  دیترس
«  سرش انداخت ی بزرگ باالی بھ تابلوی آخر را آھستھ تر برداشت و نگاھی ھاقدم
 » آسمانی عکاسی ھیآتل

.  بودن مھال کنارش بودشی آرزونیدر آن لحظھ بزرگتر.  لبانش کش آمدی رولبخند
 فرستاد و آرام در رونی بقینفسش را عم.  برسدتی کھ مصمم بود کھ بھ واقعییآرزو

 در ی بزرگزی کھ پشت میداخل سالن کھ شد، مرد جوان.  بزرگ را باز کردی شھیش
 :سمت چپ سالن نشستھ بود، گفت

 دییبفرما - 
 :ستادی اشی زد و روبروی لبخندنیامیبن
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 . من با خانم عابد کار دارم..  ریعصر بخ -
 : بھ پشت سر برگرداند و آرام صدا کردی سرش را کممرد

 ..  خانم عابد -
 شده ضربان قلبش از دست او خارج.  کھ بستھ بود، خشک شدی ھم بھ درنیامی بننگاه

 ھم نگذشت کھ در باز شد و مھال ھیچند ثان. دی کوبی اش منھی بھ سجان،یبود و با ھ
 : شدزی مکی متعجب نزدنیامی بندنی آمد و با درونیب
 د؟یخوب ھست..  دییبفرما.. سالم  -

.  دادھی را بھ جانش ھدیبی قلبش را کمتر نکرد، اما آرامش عجی مھال، تپش ھایصدا
 یبای ھر لحظھ گره اش را محکم تر بھ نگاه زش،یدست خودش نبود کھ بند مردمک ھا

 .  بستیدختر جوان م
   دکتر و مھبد خوبن؟؟یشما خوب..  یسالم، مرس -
  مادر شما چھ طورن؟.. ممنونم  -

 سرش ی آمد را روی بورش می کھ بھ پوست روشن و موھای شال سبز کم رنگمھال
 :اتاق اشاره کردمرتب کرد و بھ 

 .. کھی کم کوچھی نجای ادیببخش -
 .. کنمینھ خواھش م -

 : تر بردکی سرش را نزدی اطراف و مرد جوان را نگاه کرد و کمدی با تردیکم
 .. می کار کوچولو دارم، اگھ بشھ با ھم حرف بزنھی..  خوام مزاحم کارت بشم ینم -

 مردد د،ی فھمی باره اش را نمکی حضور لیدل.  شدنیامی بنی رهی چند لحظھ خمھال
  کھ در ذھنش شکل گرفتھ بود را بھ زبان راندی فکرنیاول

  ؟یدر مورد مان -
 ! ؟ی تونم صبر کنم اگھ کار داریمن م..  یعنی... نھ  -
  اماکھی کم شلوغ و کوچھی اتاق نی ای تونیایب. ستی نیمشکل..  نداشتمینھ کار خاص -

 ... 
 :تمام کند نگذاشت حرفش را نیامیبن
 ..  نجای از ارونی بمی شھ برینھ اگھ م -

 اش، ی ذاتی نشستھ بود و آرامش و خونسردشی اش کھ کنج لبھایشگی کج ھملبخند
 ی ساده ی ھم مانتوقھی چند لحظھ صبر کند و بعد از چند دقدیباعث شد مھال فقط بگو

 رونی اش بھی از آتلنیامی عوض کرد و ھمراه بنی کرم رنگی اش را با مانتویمشک
 :  رو اشاره کردادهی بھ پنیامیبن. آمد

 ..  من اون جا پارکھنی طرف، ماشنی شھ از ایاگھ م -
 قدم را نی اولنیامی بنی رو نگاه کرد و وقتادهی خودش و پنی مستاصل بھ ماشمھال

 . دوست برادرش شدی را کنار گذاشت و ھم پادیبرداشت، ترد
 گشت کھ سر صحبت را باز ی میال کلمات مناسب دنبنیامیبن.  نزدندی حرفنی ماشتا

 :ستادی مھال ادند،ی رسنی بھ ماشیوقت.  ھم نبودی مناسبی رو جاادهیکند و مسلما پ
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   افتاده؟یاتفاق! ن؟ی نگفتیزیچ -
 ی کھ خودش می را بھ سمتری کرد مسی مثل ھر بار با لبخند و آرامش سعنیامیبن

 : کندتیخواست ھدا
 ! ست؟ی جا کھ خوب ننی ان؟ی تو ماشمینی شھ بشیم -

 را نی حرف ماشی بنیامیبن.  شدندنی تکان داد و ھر دو سوار ماشی سرش را کممھال
مھال کھ متوجھ منظورش نشده بود با تعجب . روشن کرد و آرام از پارک خارج شد

 :دیپرس
  م؟ی ری شده؟ کجا میزیچ -
 .  بشھ؟ کمربندت رو ببندیزیقراره چ -

 :دی اش کشنھی سی کمربند را رومھال
   خوبھ؟ی حال مانفتاده؟ی نیواقعا اتفاق. نی کنی رفتار میجور مشکوک -
 با اس ام اس شی بار دو سھ شب پنیاخر!  رو من اصال ازش خبر ندارمیواال مان -

 ! حال و احوال کرد و تمام
 ..  شھی و زندگکینیگرفتار کل -
 !ستی مربوط نیبھ مان!  دونمیم -

 گشت کھ زودتر بتواند بھ ی می ھنوز دنبال راھنیامیبن.  لحظھ فقط سکوت بودچند
 :دیمھال کھ ھنوز سردرگم بود، پرس. مقصودش برسد

  شده؟ی چنی بگنی خواینم -
 : پارک کوچک، متوقف کردکی ی ھی را در حاشنی جواب، ماشی جانیامیبن
 ؟می راه بریحال دار...  گرماس، غروبا ھوا خوبھیاخرا -

 حس نیامیدرون چشمان بن.  نگاه کردنیامی بھ صورت بندی چند لحظھ با تردمھال
 نیامی نگاھش را از بننکھی ایبرا.  کردشتری اش را بی نگراننی بود و ادهی را دیخاص

 : بھ سمت پارک برگشترد،یبگ
 ...  نیھر طور راحت..  دونم ینم -
 نکھی کھ قبل از ایطور.  شدادهی کمربندش را باز کرد و پعی معطل نکرد و سرنیامیبن

 ! باز کرده بودشی برسد، او در را برارهیمھال دستش بھ دستگ
 یبا شناخت.  را چند برابر کردنیامی آرامش بننی شلوغ نبود و ھمادی پارک زخوشبختانھ

 .  زودتر و با صراحت حرفش را بزنددی دانست بایکھ در مورد مھال داشت، م
 طور نی ادیاحساس کردم با...  خب یعنی.  شدی دفعھ اکی خوام اول کھ یمعذرت م -

 . باشھ
اما چشمان مھال بھ . ندی را ببشی حرفھاری انداخت تا تاثی رخ مھال نگاه کوتاھمی نبھ

 .. زده بودرونی سنگفرش پارک بنی بود کھ از بی سبزیعلفھا
 یکامال جد.. اما. ستیبار اولم ھم ن. ستمیبچھ ھم ن. ستمی نھی اھل حاشادیمن ز...  نیبب -

 ھی کنم حاشیخواھش م.. ی از اولش گفتم تا تو ھم مثل خودم باھام رفتار کننویا. ھستم
 !  بشنوی باش و جدی و لطفا جدمی ھم ندارینرو، بچھ باز
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 نیامی کھ در نگاه مضطرب و مشتاق بنیحاال حس.  بار مھال سرش را باال گرفتنیا
 کی کرد و ی قراری قلبش بانی م،یبی عجیگرما.  داشتیدی مفھوم جدشی براد،ی دیم

اما .  کھ قرار بود بشنود، واھمھ داشتییاز حرفھا.  بردورشیراست بھ سمت مغزش 
 . دھد بال و پر بتشی نگذاشت کھ بھ ذھنییروین
 ..   شمادییبفرما..  طور باشمنی کنم ھمی میاما سع.. نی بگنی خوای می دونم چینم -

.  دور نماندنیامی بننیزبی گل انداختھ اش، از نگاه تی مھال و گونھ ھای صدالرزش
 . دارددنی شنیحاال مطمئن بود، مھال امادگ

 ...   دو سالھ کھکی دونم نزدیاما م... ی از کقی دونم دقینم.. خب... مھال -
 : دوختی عبوری ھانی رخ مھال، چشم بھ ماشمی نی جابھ
 ..  اما.  نداشتمی کمی سالمھ و تجربھ ھایمن س.. ھ جالبیلیخ -
 .  تکان دادی خنده سرش را کمبا
 طی مدت صبر کردم کھ تا شرانیا. کھ آرزوم ھم ھست. ستیگفتنش برام سخت ن -

 ...  ھمون موقع ستقای باشھ و االن دقایکامال مھ
 کھ ھنوز ی در حالشی و مھال ھم روبروستادی درخت چنار بزرگ اکی کینزد

 داد و باالخره حرفش را بھ رونی نفسش را بنیامیبن.  بود قرار گرفتنیچشمش بھ زم
 :زبان آورد

 .من دوستت دارم.. من.. مھال -
 است دهی توانست باور کند درست شنینم! ستادی چند لحظھ از ضربان ای مھال براقلب

 ی از لبخند رویاثر.  نگاه کردنیامی باال کرد و بھ چشمان بنیسرش را بھ آرام.  نھای
 انداخت و نییاز شرم سرش را پا!  ستی کامال جدیعنی نی نبود و انیامیصورت بن

 حس ی خوش عطر مھال را بھ راحتی کھ بویر تر شد، جوکی قدم نزدکی نیامیبن
 : کردیم
 یزی دونم چیم.  شدی دفعھ اھی دونم یم..  خوام باھات ازدواج کنمیمھال من م -

 یم..  کنمی وقتھ بھت فکر میلیاما باور کن خ.  جور باشھھی برات دیبروز ندادم و شا
االن وقت مناسب ...  بود و االنختھی اوضاع بھم ریلیخ. ی دونی رو مطمیدونم شرا

 ..  دهیرس
 کھ آسان یکار.  را ھضم کندنیامی بنی کرد حرفھای می سردر گم بود و فقط سعمھال
 نیامیبن.  کرده استی بھ او فکر منیامی مدت بننیور کند در تمام ا توانست باینم. نبود

 : ادامھ دادد،یکھ سکوت مھال را د
 اما ازت می شناسی نمگروی ھمدادی دونم زی م؟ی شھ بھم فرصت بدیم.. مھال -

  ھا؟..  می رو با ھم باشی مدتھی ی کنم اجازه بدیخواھش م
- .. 
 ! مھال؟ -
  کردی اصال مغزش کار نمز؟ی داد اما چھ چی جواب مدیبا
 ..  من..  شد ھویخب ..  یعنی.. اما ..  دیببخش -
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 ...  خوامیمن معذرت م.. اشکال نداره..  دونمیآره م -
 ... یعنی.. نھ -
 : کنج لبانش نشستی اش رویشگی دوباره لبخند ھمنیامیبن
  م؟یراه بر.. الی خیب -

 .ھال ھم، ھم قدمش شود قدم را خودش برداشت تا منیاول
   سوال بپرسم؟ھی شھ ازت یم -
 ..  بلھ-
 ... االن در حال حاضر..  ندارمی کھ بوده کاری ھست؟ بھ اونتی تو زندگیکس -
 .. !نھ -

 الیاما خ.  بوددهیگفتن را نفھم» نھ«  نیخودش ھم علت ا.  و تند جواب دادعی سرمھال
 : فرستادرونی کھ نفسش را با ارامش بیجور.  را راحت کردنیامیبن
 جز تو فکر ی دخترچی پنج سال بھ ھنی ای اما منم تویدیتو نپرس..  خوبھنیخب ا -

 ی کھ برایکھ اگر بود ھمون بار!  ھم نداشتمگھی دی رابطھ ھایواال وقت برا.. نکردم
 یکی کھ  ھمھ تو ھول و وال باشمنینھ ا..  گفتمی بھت فکر کردم، بھت می بار جدنیاول

 !  ھم با من بوداکھ البتھ خد! تی تو زندگادین
.  گرفتی واقعا از اعماق قلبش سرچشمھ مشیحرفھا.  تر بودقی بار لبخندش عمنیا

 ھدف فقط راه یب.  چھ کار کنددی دانست بای نمنیامی بنی ابراز ناگھاننی از اجیمھال گ
 ..  شدیدر ذھنش خاطرات گذشتھ مرور م.  رفتیم
 دست من نبود…اتفاق افتاد"

  چرا عاشق شدمدمی نفھممن
 ی کنی کھ فک می تر از اونساده

 * ھوا عاشق شدمی و بلی دلیب
 حی و صرقیعم» نھ«آن.  داشتیحس بد.  تمام قلبش را پر کرداوشی سادی ناگھان

 :ستادی دفعھ اکی. حالش را بدتر کرده بود
 .   برمدی من بادیببخش -

آن قدر . دی پارک، دوی نماند و بھ سمت در خروجنیامیب بن از جانی جوابمنتظر
 یبھ خودش کھ امد مھال بھ خروج.  شددنشی چند لحظھ مات دونیامی ، بنیناگھان

 او ھم از ستاد،ی اابانی کھ مھال کنار خی کرد و لحظھ ادنی بود، شروع بھ دودهیرس
 :پارک خارج شد

 ..  واستا.. مھال  -
 ابانی ھر دو طرف خی قراریبا ب. دی شنی قلبش را فقط می مھال صدای گوش ھااما

 بلند ی تاکسنی اولی بود کھ دستش را برادهی کنارش نرسنیامیھنوز بن.  کردیرا نگاه م
 . کرد

 ..  رسونمتی من مایب! مھال ؟ -
 : خم کرد و رو بھ راننده گفتی سرش را کمنیامی جواب بنی جابھ
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 ..آقا دربست -
 !مھال؟ -

 : کند، گفتی توجھنیامی متعجب بنی بھ چشمھانکھی عقب را باز کرد و بدون ادر
 ..  شدرمید.. دیببخش -
 .. اما -
 .. خداحافظ.  کنمیخواھش م -

 سرش را ی در گذاشت و کمی دستش را النیامی بخواھد در را ببندد، بننکھی از اقبل
 : خم کردنیداخل ماش

 ! ؟یجواب منو نداد -
.  کدام حواسشان بھ نگاه کنجکاو او نبودچی کرد، اما ھی نگاھشان منھی راننده از آمرد

 : تر آوردنیی را پاشیُ تن صدانیامیبن
 !ھا؟....؟ی فکر کنی؟ ارزش ندارم تا کم! نھی کنیفکر م -

 فرستاد و رونی را بنشی ِ غمگقی نفس عمنیامی زد و نھ برنگشت، بنی نھ حرفمھال
 ری مسی رهی شود، خدی چشمانش ناپدی از جلویتا تاکس.  را بستیخودش در تاکس

 ھدف، دوباره ی انداخت و بنشی سمت ماشی آه بود، نگاھکی کھ شکل یبا نفس. ماند
 .  نشستمکتی ننی اولیسمت پارک رفت و رو

 را یانتظار ھر حرکت و عکس العمل.  کرده بودجشی و عکس العمل مھال گرفتار
 .. زدی باره بگرکی مھال نکھیداشت، جز ا

 را الشی کھ گفتھ بود خیھمان نھ قاطع. دی بھ ذھنش نرسیزی چھ قدر فکر کرد، چھر
پس رفتارش را بھ حساب شرم و .  استی دانست مھال دختر آرامیم. راحت کرده بود

 افکار، بلند شد و بھ سمت خانھ نی گذاشت و دلخوش از ھمشنھادشی بودن پیناگھان
 ..حرکت کرد

 کھ نگاه یاز بار اخر.  انداختیکرد و بھ ساعت نگاھ را روشن لی موبای صفحھ
 و دی باالتر کشی حوصلھ خودش را کمیب.  گذشتھ بودقھی و پنج دقستیکرده بود فقط ب
 گریاز آشوب قلبش د.  شدواری دی خودش، روی ھی سای رهی داد و خھیبھ تاج تخت تک

حال محاکمھ  ھنوز درون ذھنش در اما.  حس شده بودی بدنش بیی نبود، گویخبر
 !کردن بود

 دهیی ذھنش زاانی قلبش، از می مگوی افتاد و دوباره ھزاران کلمھ ی بھ گوشچشمش
 اتفاق بزرگ را نیجسارت ا.  گلو و نوک انگشتانش بودخیاما عمرشان تا ب. شدند

 .نداشت
 کھ تمام حجم غصھ یھمراه آھ.  بودفی شکننده و ظریلی خی اعترافنی چنی برامھال

 یای افتاد، تا با روشی زانوھای را کنارش انداخت و سرش را رویاش بود، گوش
 .اوردیقلبش، آرامشش را بھ دست ب
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با .  سرش را بلند کرددهی ترس،ی گوشی برهی وی چھ قدر گذشت کھ با صدادینفھم
 یه ا از شماریامکیپ.  را برداشتی جمع کرد و گوشی آشفتھ اش را کمیدست، موھا
 :ناآشنا داشت

.  طاقت نداشتمگھیآخھ د.  دونمی بود مییھوی یلیخ.  خوامیبابت امروز معذرت م"
.. ی تلفنیحت. می کوچولو رابطھ داشتھ باشھیاجازه بده .  فکر کنشتری کنم بیخواھش م

 " دوستت دارم.. یمنتظرم بھم جواب بد.  کنمی صحبت می با مانیاگھ تو بخوا
اصال .  تخت افتادیُ از دستانش سر خورد و روی را بست و گوششی چشمھااری اختیب

 اوشی نبود، سبیالبتھ عج.  فکر کندی لحظھ ای بھ او حتنیامی کرد بنیفکرش را ھم نم
.  فکر کندی نتواند بھ کسی لحظھ ایتمام قلبش را پر کرده بود و باعث شده بود حت

 ی مانتی را، خنیامی و ابراز عشق بندش کھ داشت، رفتار امروز خویحس عشق
 : را بدھدنیامی فکر، جواب بنی حس زشت، فرمان داد تا بنیپنداشت و ھم

 اما من ی ھستیشما مرد معقول. اما جواب من نھ ھست.  خوامیمن معذرت م.. سالم"
شب . دی ھم حرف نزنی مورد با ماننی کنم در ایخواھش م.  خوام ازدواج کنمینم
 "ریبخ
 ی مدینبا.  کنار تختش گذاشتزی می را خاموش کرد و روی گوشام،ی از ارسال پبعد

 بھ اوشیاصال دوست نداشت بھ جز س.  مسئلھ را کش بدھدنی خود ای بنیامیگذاشت بن
 لی مایادی قدر معقول است کھ دختران زنی انیامیمطمئن بود بن.  فکر کندیگریمرد د

 .با ازدواج با او ھستند
.. ختی ری فکر امروز را دور مدیبا. ش رفت شد و بھ تراس کوچک اتاق خواببلند

 ادشی کرد؟ اصال ی ھم بھ او فکر ماوشیاما س.  فکر کنداوشیدوست داشت فقط بھ س
 و خاطرات عشق گذشتھ ادی تمام ذھنش پر از ای افتاد کھ االن او ھم وجود دارد؟ یم

 سقوط  چشمشی از گوشھ ی نام قطره اشکنیا ناخداگاه با تکرار.. ارغوان.. اش بود
 .. کرد

 سرانجام، پشت در نشست و اشکھا صورت ی عشق بنی گم و خستھ از اسردر
 .. را شستشو دادندشییبایز

 نی ھم ھماوشی سی دور تر، برالومتری نبود و با فاصلھ چند کی مھال شب خوبیبرا
 چھ طور دی دانست باینم.  رفتی نمادشی کھ شده بود از یدیفکر تھد. طور بود

 رخ ی اتفاق ناگواران،ی جرنی گرفتن ادهی با نادد،ی ترسیاما م.  کندیریگیماجرا را پ
 ..بدھد
 و بھ باغ ستادی بزرگ خانھ اش ای پنجره ی بار چندم، از تخت بلند شد و روبرویبرا

 کرد؟ کار درست چھ ی چھ کار مدیبا.  شب بدون ماه، زل زدکی ِ یکیخفتھ در تار
 کھ باعث شد  ھم یاتفاق.  فراموشش نشده بودشیبود؟ ھنوز درد و مشکالت پنج سال پ

 ..  صورتکی نفر بھ ھارھر چ.  شوندینی چننی مشکالت اریدرگ
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 پدرش خدشھ دار شده تی کھ با محکومی و اعتباری تازه از پس مشکالت مالنیامیبن
 دانست چھ قدر ی بود و منیامی سالھا را کنار بننیاو تمام لحظات ا. بود، بر آمده بود

 .  استدهی دی روحیلطمھ 
 عقب ماند و ھنوز ھم با مشکل دستش لشی تحصی از ادامھ ی سالکی بای کھ تقریمان

 حساسش را جمع و ی ھی و کمک سودا و خانواده اش، روحیاو ھم بھ سخت.  بودریدرگ
 ..  را شروع کرده بودی عادیجور کرد و تازه زندگ

 یھنوز صدا.  آوردی اھورا قلبش را بھ درد مادی...  اش را باختی کھ زندگییاھورا
 ادشی قدر زنده در نیا.  زدی محجوب و پر از آرامشش در گوش او زنگ میخنده ھا

 ! حدس ممکن بودن،ی باور ترریبود، کھ مرگ غ
 !فقط آه بود...  خودشو
ِ کھ قرار بود تا ابد آرام جانش یعشق.  اش عوض شدیدر عرض چند ھفتھ تمام زندگ 

 داری کھ ھر روز کھ از خواب بیجور.  پنج سال فقط سوھان روحش بودنیباشد، در ا
 و درد یچھ قدر تالش کرد و سخت.  شده استرتری سال پنی کرد چندی شد؛ حس میم

 در روند یری تاثچیاست و آخر ھم ھ  ثابت کند او مقصر نبودهنکھی ای برادیکش
 .ستدی بانجای افتاد تا او ای اتفاق منی ادی کھ باییگو.. اشتسرنوشتش ند

 ی عقب تاکسی صندلی رویوقت.  کھ گذشتھ بود، برگشتی بھ غروب روزذھنش
 ی فرقچیھ.  قلبش بودی کرد کھ ھنوز ملکھ ی را نظاره مینشستھ بود و دختر سرسخت

عطر سرد دوست  توانست ی میھنوز حت.  تکلف بودیھنوز ساده و ب. با گذشتھ نداشت
 . اش را حس کندیداشتن
 ..  ارغوانھی شبقایدق.  لبش نشستی رون،یری شی قھوه کی بھ طعم یلبخند

 دانست، ادامھ یم.  کردی کار مرستانی پدرش در دبی تازه برگشتھ بود و ھم پاارغوان
 ی اتفاق افتاد، متوجھ شیبعد از مرگ مادرش کھ سھ سال پ.  نداده استلیتحص

 شی سھ ماه پنکھی شود تا اکیاما نتوانستھ بود نزد.  اش شده بودی و دلمردگیافسردگ
انگار کھ شده بود .  متفاوت از گذشتھ بودامالدوباره ارغوان برگشتھ بود و حاال ک

 تواند ی مندهی آنکھیا.  کردی مدوارشی امی کمت،ی ذھننیھم!  از تصادفشیارغوان پ
 .. قبل باشدیروشن تر از روزھا
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*** 
 : پنجمفصل

 ری کھ زی چند وقت، با آرامش و شادنیبرعکس ا.  بودی روز خوبن،یامی بنیبرا
 در تک تک ی انرژنی بود، بھ دفتر کارش آمده بود و تا غروب ھمانیپوستش در جر

 اس ام اس مھال را خوانده بود، مصمم تر شبی دیوقت.  بودی بدنش جاریسلول ھا
بھ عادت ھر روز، قبل از رفتن، . باشد  اوی گمشده ی مھی تواند نیشده بود کھ مھال م

 ی نھی آی رهی خیشتریچند لحظھ مکث کرد و با دقت ب. دست و صورتش را شست
 .  شدییروشو

 بود دهی کھ نفھمیی نشست و شروع کرد بھ نوازش چروک ھانھی آی روسشی خانگشت
 شد کھ آرام یه ا بھ قطرلی انگشتش تبدیآب مانده رو!  چشمش نشستھ استری زیک

 نی اییانگار قبال جا.  شدریمات تصو.  حرکت کردنھ،ی عکسش در آی گونھ یرو
اما ...  کندی واقعشیرا برا رشی گشت کھ تصویدنبال خاطره ا!  بوددهیلحظھ را د

 ! نبود
کت سرمھ .  آمدرونی بیی ھم فاصلھ گرفت و از دستشونھی آه بھ لبانش، از آدنی رسبا
 برداشت و از اتاقش خارج زی می را از روچشیی و سوفی و کدی رنگش را پوشیا

 .شد
 تلخ گذشتھ فراموشش ی تمام روزھااری اختی کرد، بی فکر مکی نزدی ندهی بھ آیوقت

 خاطره ادی.  توانست متجسمش کندروزی کھ باالخره بعد از دو سال، دی اندهیآ.  شدیم
 .  لبانش نشاندی و صورت مھال، لبخند را روروزی دی
 لبانش محو ی کشانده بود و ناخداگاه لبخند از روییبای ذھنش را ھم بھ زبا،ی فکر زنیا

 دینبا.  گرفتشی را در پھی راه آتلروزی کھ شد، مصمم تر از دنیسوار ماش.  شدینم
 .  برودی کھ بھ زحمت روشن کرده بود، رو بھ خاموشی داد شعلھ ایاجازه م

 کھ فقط دو سھ قدم با در زرد رنگ و یجور.  پارک کردھ،ی اتلی ورودکی بار نزدنیا
 و ییالی وی جنوبی خانھ کی ھا، آنجا ھی آتلشتریبرعکس ب.  فاصلھ داشتھیشاد آتل

 ! ی عکاسی ھی کرده بودند بھ آتللشی نحو تبدنی بود کھ مھال و ھمکارانش با بھتریمیقد
 نشستھ بود و بھ ی بود، دختردهی کھ دی پسر جوانی کھ شد، جای سالن اصلداخل
 ِ چشمانش نبود کھ ریتقص.  مھال را کھ پشتش بھ او بود، شناختفی ظرکلی ھیراحت

 خواستند تا ابد ھمان طور سرپا ی کھ میی شده بود و پاھاشی روبروریمات تصو
 !  ھم مقصر نبودندستند،یبا

 دستھ یچشمش مانده بود، رو. ای دنی لحظھ نی بھتردنشی عشق بود و دیبای زریتصو
 ی می مانده بود و با دل او بازرونی رنگ، بی کھ از پشت شال آبیی موکی باری

 یاما وقت!  بوددهی و ددهی قدر کھ نھ صدا و نگاه متعجب دختر جوان را شننیا! کرد
 قدم کی تر شد و دهی ماند، لبخندش کشرهیخ  شرم بھ اویمھال برگشت و با تعجب و کم

 :جلو رفت
 ریعصر بخ -
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 انداخت و نیی شده بود، سرش را پانیامی مھال و بنانی مییان کھ متوجھ آشنا جودختر
 . ستادی انیامی بنی فاصلھ گرفت و روبروزیمھال از م. مشغول کارش شد

 !ن؟ی داشتی کاردییبفرما -
.  انداختشبی دامکی پادی را نیامی بود، بنشی سرد مھال کھ ھمراه با لرزش صدالحن

 : تفاوت باشدی کرد، بیاما سع
 ! خوام عکس بندازمیم -
 .. می ندازی نمیعکس پرسنل -
 !  خوامی نمیپرسنل -

 کرد، اخم ی را القا می خاصطنتی شش،ی کھ با درخشش مردمک ھانیامی کج بنلبخند
 . مھال نشاندیشانی پی را رویقیعم

 ! االنستیعکاسمون ھم ن. نیری از قبل وقت بگدیبا. االن وقت ندارم -
 ینگاھ.  نگاه کردنیامی جملھ، سر دختر جوان باال رفت و با تعجب بھ مھال و بننی ابا

 .  ھم دور نماندنیامیکھ از چشم بن
 ! ادی مونم بیمنتظر م. باشھ -
 . نی وقت داشتھ باشدیبعدش گفتم با. انی یامروز نم -
 کھ آنجا را با قسمت ینی جلوتر رفت و کنار پارتشی توجھ بھ مھال کمی بنیامیبن
 :ستادی مجزا کرده بود، ایگرید
 . نیخب بھم وقت بد -

 : ھمکارش بود، رفتزی کھ پشت می بھ سمت اتاقن،یامی کالفھ از سماجت بنمھال
 .. نی وقت بدھی بھشون ییخانم رضا -

مھال ارزش .  شدی ممی تسلی سادگنی بھ ادینبا.  ھم پلک بستنیامی کھ بستھ شد، بندر
 .  بگذاردھی از غرورش ھم مای تالش کند و حتشتریھ بداشت ک

 یمھال رو.  رفت و وارد اتاق شدزی و نگاه دختر جوان، پشت مطی توجھ بھ شرایب
 یزی خواست چنیامی بندنی نشستھ بود، با دکی تارمھی وسط اتاق ِ ن،ی بلندیصندل
 : کردی دستشی پنیامی کھ بندیبگو

 . می با ھم حرف بزندیمھال با -
 ..  گفتم بھتونشبیمن د. ستی تو کار نیدیبا -
 . ی خوام بھ حرفام گوش کنیقبلش م..  لحظھھیواستا  -

 کترینزد.  دادنیامی بھ بنیشتری جمع شد، جرات بنھی سی مھال و دستانش کھ روسکوت
 :ستادی اشیشد و روبرو

 .. گفتم بھم فرصت بده. ی بگی منطقلی بھم دلدیتو با -
 .  خوام ازدواج کنمیمن نم..  ندارمیلیدل -
 ! می کنی ازدواج میھر وقت تو خواست.. باشھ اشکال نداره -

 شکفت نیامی لبان بنی روی مھال کھ بھ صورتش دوختھ شد، خنده ای گرد شده چشمان
 : تر بردنیی پایو سرش را کم
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من .  جنگمی و واسھ خاطر خواستھ ام مامی ی کوتاه نمی سادگنی مھال، من بھ انیبب -
 یاگر بعدش تو نخواست!  کھ من تالشم رو کنمی اجازه بددی کنم و تو ھم بایتالش م

 ! اما االن نھ. قبولھ.. باشھ
 ...  تونمینم -
 !ی بتوندیبا. ی تونیم -

 کھ مات او بود، درخشش یی مردمک ھاانیمھال م.  لحظھ چشم در چشم، ماندندچند
 ی کھ خبر از سوختن قلب صاحبش میی شعلھ ھایبایرقص ز. دی دی را میخاص
 . دادند
 اتاق رساند و کنار ی بلند شد و خودش را بھ گوشھ ی صندلی مھال شد و از رومیتسل

 اش پاک شده یشانی پی آرام تر شده بود و اخم ھم از رونکھیا. ستادی ای مشکیپرده 
 : ساختیی فرصت طالنیامی بنیبود، برا

. با فکر تو خوشم. ی ام باشندهی آی روزاکی خوام شریم... مھال من دوستت دارم -
فرصت .. ی سادگنیمنو نرون بھ ا.  کردهدواری ام امندهیمنو بھ آ.. بودن تو... فکر تو
 ... یاگھ نشد، اگھ نخواست.  تا خودمو ثابت کنمیبده کم

  چھ قدر؟ -
 و دی بھم رسنیامی بنی ابروھایگره .  مھال، ھم زمان شدی سوال، با برگشتن ناگھاننیا

 :دیزمزمھ وار پرس
  ھ؟یمنظورت چ -
  ؟ی تا بھم ثابت کنیچھ قدر زمان الزم دار -
 !  ماهھی..  یھر چھ قدر تو بگ -
 ! ادهیز -
 ! ھم کمھیلی قلبت خی تو و سختدی دنیبا ا!  نکنی انصافیب -
 دی کس ھم نباچیھ. می و اصرار ھم نداری تمومش کندیاگھ نخواستم با...  ماهھی.. باشھ -

 ! یمخصوصا مان. بفھمھ
 :دی جمع کرد و با تعجب پرسنھی سی دستانش را رونیامیبن
   نفھمھ؟ی مانیچرا اصرار دار -

. اندازدی باال بی خونسرد شانھ انیامی مھال و بعد رفتنش، باعث شد بنی رهی خنگاه
، سخت و  و شکننده اشفی دختر کھ بر خالف ظاھر ظرنی ای سادگنیمطمئن بود بھ ا

 !  زندی قابل نفوذ بود، حرف نمریغ
 مھال از اتاق خارج نکھی ھم بھ سمت در راه افتاد و قبل از انیامی اتاق کھ باز شد، بندر

 : کردشیشود؛ صدا
 ...مھال -

 : پر از خواھش گفتی تنگ کرد و با لحنی از چشمانش را کمیکی کھ برگشت، مھال
   االن؟نی ھمم؟ی شھ با ھم حرف بزنیم -
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 ھم ی در حال غروب بود و کار خاصدیخورش.  بھ پنجره انداختی نگاه درمانده امھال
 کرد ی کھ منتظر نگاھش منیامی دوباره بھ بنیوقت.  کردی میاما قلبش نافرمان. نداشتند

 : آرام گفتد،یرس
 .. اطی حمیبر -

در اصل گوشھ  اطیح.  دنبالش رفتبی ھم دست در جنیامی جلوتر راه افتاد و بنخودش
 در کنار درختان و باغچھ ساختھ یچند دکور کوچک مخصوصا عکاس.  بودھیاز آتل

 ی کھ از البھ الیی نشست و بھ علفھای شده ای خراطی چوبمکتیمھال کنار ن. شده بود
 . د شرهی متولد شده بودند، خاطیسنگ فرش ح

مطمئن .  کردیختم م قائلھ را، با آرامش دی جور شانیا.  نداشت اما مجبور بوددوست
 ی نمی سادگنی و اخالقش، بھ اھی را بفھمد با توجھ بھ روحانی جریبود اگر مان

 .  بزندنیامی بنی نھیگذاشت، دست رد بھ س
 ...  اما خبمی داریی آشنانکھی نھ؟ با امی از خودمون بگدیفکر کنم با -

 : آرام گفتردی بگنی چشم از زمنکھیبدون ا.  کنارش نشستھ بودنیامی بنی بود کدهینفھم
 . دییبفرما -
 : فرستادرونی آه، بکی قبل از جملھ اش، نفسش را بھ شکل نیامیبن
 و ھی ھستم و شغلم چیک. رمی گی رو فاکتور می دونی کھ مییتا اونجا... من -

در مورد خانواده ام ھم فکر کنم فعال زوده ! ی دونیچون حتما م! نای و االتیتحص
 !ِ مونھ خود خودمیم.. بگم

 .  خودش ھم حرف زدن سخت بودیبرا.  شدنیامی بنی مھمان گلویگری آه ددوباره
.  کنھی رو تموم و شروع می زندگی ھست کھ فصل ھایی جاھی ھمھ ی زندگیتو -

 شھ از ی فصل منیاول.  من فقط دو فصل پررنگ اتفاق افتاده باشھی زندگی تودیشا
 شیاول...  تا امروزی و پنج سالگستی فصل دوم ھم از ب ومی و پنج سالگستیتولدم تا ب

 !  یگوشی درس خوندن و بازجز! اما محتوا نداره! ادهیصفحاتش ظاھرا ز
 خودش را ی فرستاد و کمرونی نشستھ بود را بشی کھ پشت لبھای مکث آھی کمبا

 : تا دستانش را در ھم قالب کنددیجلوتر کش
 ..   عالمھ حرف دارهھی گذره اما یلش ازش م فقط پنج سانکھیاما فصل دوم با ا -

 : بھ سمت دختر آرام کنارش بلند کردی را کمسرش
 ھی.  خود بودمی آدم عالف و خوش گذرون و بھی مھال من تا قبل از اون حادثھ نیبب -

 خود انجام دادم کھ ی بی کارایلیخ.  خوردی نمیزی کھ بھ درد چتی مسئولیمرد ب
 ی بود کھ دل کسنی دقت کردم اونم ایلی مورد خھی یاما رو. ستنی نیاصال گفتن.. خب

 .  نبودنی وقت جدچی اما ھبود، ادی زمی زندگیدختر تو. رو نشکنم
 : کردلی بدنش را بھ سمتش متمای کمنیامی بار بننی نخورد و ای تکانمھال

 ... مھال -
 : زد و آھستھ گفتی لبخند محود،ی رسشی مھال کھ بھ مردمک ھاصورت
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 یلی خی کنی دونم االن فکر میم.  مون حساب کردمندهی آی رویلیمن خ... مھال -
اما ! رمی گی ممی تو ھم تصمی ندهیمغرور و خودخواه ھستم کھ تنھا دارم واسھ ا

.  خوام تا آخرش تمام تالشم رو کنمی ام میچون جد!  امی جدیلی خشھیبرعکس ھم
من .... اما !  خودهی بنای کنم و ایم  کھ خوشبختتنی دونم حرف زدن و قول دادن ایم

بھ .. آروم باشم ..  کنم کھ نظرت رو عوض کنم تا کنار تو خوشبخت باشمیتالشم رو م
تو تنھا ... چون... چون..  وقت نداشتم، کنار تو برسمچی ھمی کھ تو زندگیزیتنھا چ

 ...  قلبم پر شدهی کھ توی ھستیحس
 داد، ی مھی گرفت و بھ گوش جان مھال ھدی م از قلبش وامنیامی کھ بنی ھر کلمھ ابا

 قلبش شروع کرده بود بھ جوانھ انی میزیچ.  شدی تر می دختر جوان صورتیگونھ ھا
 از ل،ی دلکی وقت بود دوست داشت، بشنود و تا آن لحظھ بھ یلی کھ خییحرفھا. زدن

 ی با نگاھنیامی بنیحرفھا. دی شنوی منیامیبن خودش محروم کرده بود، حاال از زبان
 صداقت و مھر را مردمک ی توانست بھ راحتی مات مانده بود و مھال مشیکھ رو

 .  کردی مشتری حس را ھر لحظھ بنی بخواند، اشیھا
 پنج سال نی ایتو. می رو بسازندهی بذار باھام اای کم کوتاه بھی کنم یمھال خواھش م -
 کھ تو شیدوسال پ. و داشتمنھ خواستم باشھ و نھ وقتش ر.  نبودهمی تو زندگی زنچیھ
 قدر، غرق نیا... ی اونجا بودی با بچھ ھای و نقاشیمشغول باز... دمتی دکینیکل

 .. یبودن ِ من نشد  کھ اصال متوجھیکارت شده بود
 ذھن مھال، گنگ و مات انی شستھ رفتھ بود، منیامی ھمان قدر کھ در ذھن بنخاطرات
 .  شدی منییباال و پا

ھمون .  و نگاھت کردمستادمی دونم چرا اینم...  اون روز اما منیدیتو اصال منو ند -
 شده کھ نتونم شتری قدر بنی مدت انی ای کھ تویحس.  تو قلبم نشستی حسھیموقع 

 ..  تا اعتراف کنمشتی پامیتحمل کنم و ب
 نیامی بنیحرفھا.  علف ھا شدی رهی و دوباره خدی رسنی مھال از خجالت بھ زمچشمان

 !  عشقی در ذھنش داشت بھ بزرگیاما مانع بود نیریش
 .. بھ فکر ازدواج باشمطی شرانی خوام تو ایمن گفتم اصال نم...  دونم ینم -
 رابطھ یبذار فقط باھم کم. ستیاصال موضوع ازدواج ن.. ی تو بخوایھر چ.. باشھ -

  در حد حرف ھا؟. میداشتھ باش
- ...  
 یادی ززیھا؟ من چ...  کھ من نتونستم تحمل کنمی داشتی اصال تو اخالقدیشا -

اما ! ستنی مھم نادیکھ ز.. بھ جز اسمت و حاال شغل و خانواده ات.  دونمیدرموردت نم
 ..  دونمی نمیلیخ.. تتیدر مورد شخص

-.... 
  ھوم؟ -
 ! ی شی ممونیاما من مطمئنم پش! گھیقبول کردم د -
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با .  کوچک مھال کردی ھم مھمان لبھاینیری بلند شد و لبخند شنیامی بنی خنده یصدا
 !  را ساختندهی آی دوباره قصرھانیامی لبخند، بننیھم
 ..  ھم بشم ارزش دارهمونی اگھ پشیحت.. ممنونم -
 ! می ذاری مینی قوانھی -

 : بھ صورت قاطع مھال دوختھ شدنیامی متعجب بنیچشمھا
 ! ن؟یقوان -
 ی کار منجایمن ا! روزی مثل امروز و دھی آتلنیای بنی شھ ھر وقت خواستینم! ..بلھ -

 !ارنیکنم و دوست ندارم ھمکارام برام حرف در ب
   خوبھ؟رونی بمی ذاریقرار م.. باشھ -
 پدرم و مھبد غذا ھم آماده ی برادی رم خونھ و بای مھیاز آتل!  دارمتیاونم من محدود -

 ! کنم
  م؟ی رو ببنرگی ھمدمی تونی میخب پس ک..  فھممیم... آھا باشھ -
 ... بمونھ آخر ھفتھ ھا -
 !  بشھ چھار بارتشی ماه نھاھی یتو! فقط آخر ھفتھ؟ کمھ کھ -

 : بار بھ صورتش زل بزندنی باعث شد مھال ان،یامی بنی دلخور و طلبکارانھ لحن
 ... گفتم کھ -
 با ھم چت ی اجتماعی شبکھ ھانی از ایکی ی شھ اخر شبا تویاما م! قبول. باشھ -

  م؟یکن
. دی دی مرد را منیانگار بار اول بود ا.  گشتی منیامی صورت بنی مھال روچشمان
 نکھی با اشیرنگ مردمک ھا.  دی درخشی صورتش مانی نافذ و جذابش میچشمھا

 اش بلند و ینی بی غھیت.  انداختی مھ گرفتھ می جنگل ھاادیزالل نبود، اما او را 
 و بای مرد، زکی ی کھ براییو لبھا  آمدی صورتش می استخوانبیصاف بود و بھ ترک

 دهیخودش ھم نفھم.  مھال ھم چشم از صورتش گرفتن،یامیبا پلک زدن بن. جذاب بود
 حد بھ نی محرمش اری غی بار بود، مردنیاول.  مانده بودنیامی بنی رهیبود، چھ طور خ

 .  شده باشدکیاو نزد
  ھا مھال؟ قبولھ؟ -

 نشستھ بود شی کنج لبھای کھ حاال لبخندنیامی سرش را باال گرفت و کوتاه بھ بندوباره
 : را بھ صورتش برگردانده بود، نگاه کردطنتیو ش

   فقط باشھ؟نی کنتیرعا.. باشھ -
   آخر شبا باشھ؟یبمونھ برا! قبول -
 .. باشھ -
 : ھم بلند شدنیامی بلند شدن مھال، بنبا
 ..   شھ االنی مرمید...  شدکی ھوا تارگھید..  خب یلیخ -
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 بھ ی وقتنیامیبن.  مھال بھ صورتش برسدی باعث شد دوباره چشمھانیامی بنسکوت
 متوجھ یتجربھ اش بھ خوب.  تر شدقی لبخندش عمد،ی رسشی روبرویبای زی ھایعسل

 : با غرور گفت،یروزی پنیدرخشش چشمان مھال شده بود و او خوشحال از ا
 ! ی بھ زودنمتی بیم.. زی بابت ھمھ چیمرس -

 دهی قلبش نشستھ بود، فھمانی کھ میندی از حس خوشایزی چنیامی کھ حس کرد، بنمھال
.  بوددهی فایگرچھ فرار ب.  گفتی پشتش را کرد و فقط خدانگھدار آرامعیاست، سر

 ! دختر، از آن خودش خواھد بودنی مصمم تر از قبل مطمئن بود کھ انیامیبن
 
 
 

*** 
 : ششمفصل

 را کنار زد و آسمان یی و تنھای افسردگی عشق، ابرھایبای زدیباالخره خورش و
 . افتاب شدنی پر از تاللو پر ابھت انیامی بنیزندگ

 کمان ھفت نی بود، پر از رنگدهی ند،ی جز خاکستری پنج سال، رنگنی کھ در اییایدن 
 کھ ی تلخی شرکت مھم بود و نھ گذشتھ ی ھای نھ، گرفتارگرید. رنگ مھر شده بود

 .دوست نداشت در موردش فکر کند
 آرامش را کنار ی کھ بھ زودنیبھ ا. دی رسی مھال میای ذھنش فقط بھ روی ھمھ

 .  کندی کھ دوستش دارد، تجربھ میدختر
 وقت نتوانستھ بود کانون چی کھ ھنیامی بنی ھم برای زندگنی ایای و روالی خیحت

  . بودی را تجربھ کند، عالی منسجمیخانوادگ
 با مھال ،ی اجتماعی از شبکھ ھایکی را در ی ساعتمی بار ننی اولی ھمان شب برایوقت

 ی بھ اندازه اد،ی گنجی در پوستش نمی ھا حرف زدند، از خوشحالیدر مورد روزمرگ
 ی دفترش را ترک کرد تا خوشحال،ی ساعت کارانی آن شب، زودتر از پایکھ فردا

 بود کھ ی تمام حواسش بھ اصالح پالناوش،یس! ... دوستش قسمت کندنیاش را با بھتر
 .  اش داخل اتاق شدی بھ در اتاقش خورد و منشی داد، کھ ضربھ ای ملی صبح تحودیبا
 !نی مھندس، مھمون داریآقا -
 ی کھ پشت سر منشنیامی بندنی حواس چشم از لپ تاپش گرفت و با دی باوشیس
 :ست برخواشی بود، از جاستادهیا
 ... سالم پسر -

 در بستھ شود، نکھی وارد اتاق شد، قبل از انیامی در کنار رفت و بنی از جلویمنش
 : بلند گفتاوشیس
 ..  ارنی برامون قھوه بنی فقط بگن،ی برنی تونیخانوم شما م -

 ی مبل، جلونی ترکی نزدی رونیامیبن.  گفت و در بستھ شدی جوان با لبخند، چشمزن
 : نشستاوشی سزیم
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 ! چھ خبر مھندس؟ -
 ! ورا؟نی از ا؟یتو چ! چیھ.. یسالمت -
 : نشست و ادامھ دادنیامی بنی را دور زد و روبروزی حرف زدن، منیح
 ! ؟یراه گم کرد -
 بھ آدم ی زنی سر نمھیمن گرفتارم، تو خودت ! اهی گھ روت سی مگی بھ دگید -
 ! ؟یچ
 : مبل گذاشتی پشتی فرستاد و خستھ، سرش را رورونی نفسش را با صدا باوشیس
  کار و بارت چھ طوره؟! رمی گیباشھ حرفمو پس م -
 ؟یتو چ.. شھیمثل ھم.. خوبھ -
 .. خوب -

 خودش را یکم.  بودی و انرژطنتی پر از شنیامی حوصلھ، بنی باوشی سبرعکس
 : و گفتدی مبل جلو کشیرو

 ! ات دارم باھی کارھیھر وقت سرت خلوت تر شد، من  -
 . شده بودشی متوجھ لحن بشاش صدایبھ خوب.  صاف نشستاوشیس
  خب؟ -
  خلوتھ االن؟ -
 ! واسھ تو آره -
 ! ؟ی ذاریمنت م -

 : نقش خورداوشی لب سی روی کمرنگلبخند
 !  ام؟ی مدلنی ذاره آدم؟ من ایواسھ دوست منت م -
 ! نھ -
  خب؟ -
 ! ی کنشی خواستم بازسازی مدمی خونھ خرھیخب من  -
 ھمھ سال نی زل زد؛ بعد از انیامی بنطنتی پر از شی با تعجب بھ چشمھااوشیس

 : شناختی میدوستش را بھ خوب
  من چرا؟.. مبارکھ  -
 ینی ببدیبا..  عوض شھستمشی خوام کال سیم..  کھ نھیبازساز... یکاریگفتم اگھ ب -

 !  مھندسیبھم مشاوره بد
 کھ یحس.  دادی نشان می قلبش را ھم بھ خوبی نگفتھ ی حرفھان،یامی لب بنی رولبخند

 .  اول گرفتھ بودی از لحظھ اوشیس
  ؟ی چتی پدریپس خونھ .. باشھ.. خب -
 ! گھی اونجا دادی ی ماد،یباران ھم ھر وقت ب. اونجا واسھ مادرمھ -
  ؟ی کنی تنھا زندگی خوایم -

 : شدی بلندی بھ خنده لی تبدنیامی بار لبخند بنابن
 اد؟ی یبھم نم! نھ بابا -
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   کردن؟یتنھا زندگ -
 !!ازدواج کردن! نچ -

 نیامی باعث شد بننی دوختھ شده بود وھمنیامی بھ بناوش،ی سی گشاد شده ی ھامردمک
 :دوباره بخندد

 !ھ؟یکار بد! ؟ی کنی چرا نگاه میاون جور -
 : باال انداختی شانھ ااوشیس
  ؟ی گی میاما جد.. نھ  -

تا رفتن .  شرکت وارد اتاق شدی بھ در اتاق خورد و ابدارچی لحظھ ضربھ انیھم
 کھ فنجان ی در حالاوشی ھر دو سکوت کردند و بعد از بستھ شدن در، س،یابدارچ

 : داشت گفتیقھوه اش را بر م
 !  کنھ؟ی دختر بدبخت کھ قراره با تو زندگنی ھست ایک -
 !  کنھ؟دای خواست پی م از کجای خوبنیمرد بھ ا!  ھم بخوادیلیخ -
 : داغ و تلخ را مزه کردی از قھوه ی زد و کمی لبخنداوشیس
 !  شناسم؟ی ھست؟ من می کیجد! یچھ قدرم آپشن دار! بلھ واقعا -
 : در ھم فرو رفتاوشی سی ابروھای کرد و گره نیی دو بار سرش را باال و پانیامیبن
 !  شناسم؟یمن م -
 !اوھوم -
 از نیامی مدنظرش بود و بننیامی گشت کھ بنی می در ذھنش دنبال دختراوشیس

 . دی نوشیفرصت استفاده کرد و قھوه اش را کم
 ! شناسم؟ی میجد -
 .. ی شناسیم... آره -

ُ پرش مھی اول چشم گرفت و بھ فنجان ننیامی ھر دو چند لحظھ بھم گره خورد و بننگاه
 : شدرهیخ
 ..  یخواھر مان... مھال  -
 کھ باعث شد بزاقش را یحس..  گذشتاوشی دور از قلب سی خاطره کی ھی شبیسح

 اش نشست کھ ناخداگاه نھی سانی میدرد. محکم قورت بدھد و آھستھ اسم را تکرار کند
 واکنش ھا در نی ایھمھ .  بزندکی تیباعث شد، انگشت سبابھ اش چند بار عصب

 . ختی را بھم روشای سی اتفاق افتاد اما حال درونھیعرض چند ثان
 اسم چھ بوده؛ بھ زور کلمات را نی عکس العمل ھا بھ انی الی آنکھ خودش بداند، دلیب

 : نشودی حس لحظھ انی ای رسوانی از اشتریادا کرد تا ب
   خبر؟یب.. مبارکھ -
 در شبی و دروزی دی حرفھامی کھ تنھا ذھنش را فکر مھال پر کرده بود و دانیامیبن

 : زدینیریلبخند ش د،یچی پیگوشش م
 ..  شھیاما م! ھنوز کھ واال مبارک نشده.. یمرس -
 ا.....-
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 مدت با ھم رابطھ ھی می گذاشتم و قرار گذاشتونی تازه باھاش در منکھی ایعنی... خب  -
 .. می و بفھممی در مورد ھم بدوندی ھست کھ باییزھایبھ ھر حال چ. میداشتھ باش

 : زل زداوشی متفکر سی سرش را باال کرد و بھ چھره نیامیبن
   کردم؟ی کار اشتباھاوشیس -
 .. ھیمھال دختر خوب... نھ اصال.. نھ -
.. طی شرانی ایتو.. بھ نظرت..  منظورم در مورد ازدواجھیعنی.. اما... مھال کھ آره -

 ...  ھنوز باھامھی ترسھی... اونم من
 اش را ی درونی کرد تمام حس ھای گذاشت و سعزی می فنجان قھوه را رواوشیس

 .  دادی قوت قلب منیامی بھ بندیاالن با. زدیدور بر
 
 ی دوستش داری بھش گفتی رفتی وقتھ؟یترس چ! ؟ی گی مھیی چھ چرت و پرتانیا -
  ُ بھت گفت در مورد حس درست؟ی اون سفر، اھورا چی توادتھی... ی ترسی نمیعنی

 ییحرفھا.  داشتادی اھورا را بھ ی خوب حرفھایلیخ.  پر از غم شدنیامی بنصورت
 : شدی تکرار مشی برااوشی سی لھیکھ بھ وس

 و دست از ی کنی مدایجرات پ.. ی فھمی کھ وقت درست برسھ، حتما میگفت زمان -
 و بعد ھم کامال ی شدرشی درگی کی فھمینم.. بھی عجزیعشق چ. ی کنیپاخطا نم

 ...  برهی مشی خودش پی تو بر مبنای زندگریمس
 کھ یحس.. دی دی گفت، خودش و ارغوان را می کھ می تک تک کلماتانی ماوش،یس

 .  قلبش نشستھ بودانی اول نسبت بھ ارغوان داشت و تا آن روز ھم میواقعا از لحظھ 
..  کنم نکنھ زود باشھیاما خب ھمش با خودم فکر م.. ی گی راست ماوشیآره س -

 ..  مشکالتم کنمری خوام اونم درگینم.. رپا شدمتازه س
 تشی کھ دراندی گذشت و کم بود بر زبانش ھم بنشاوشی از مغز سدی تھدانی آن جرکی

 : را نگران تر کندنیامی بنطی شرانینگذاشت در ا
 بھش فکر گھیبھتره د..  بعدم ھمھ مشکل دارن؟یچھ مشکالت! ی دی مری فقط گیالک -

 !  خوبش فکر کنیبھ جاش بھ جاھا. دی کنارش با ھم بسازدی رو باندهیآ. ینکن
 ھم نی بھ ایلیخ.  برگرداندنیامی بنی زد، لبخند را دوباره بھ لبھااوشی کھ سیچشمک
 . را از خودش دور کندی داشت تا افکار منفازی نیصحبت

 ..  بودری فکرم درگیلی نگم اما خی قول داده بودم بھ کسنکھیبا ا. اوشی سیمرس -
 !  دونھ؟ی ھم نمی مانیعنی -
!  شدی متنفی ھمھ چدی کنھ شایخب فکر م.. مھال..  نگویلطفا فعال تو ھم بھ کس! نچ -

 ! فتھی بی اتفاقنیگرچھ من عمرا بذارم ھمچ
 در ی چند بار تکان داد و ھمان لحظھ خاطرات دوردیی تای سرش را بھ نشانھ اوشیس

 بار اول بھ اھورا گفت کھ ارغوان را دوست دارد فقط شانزده یوقت. ذھنش نقش بست
 لبش ی کھ قرار بود بزند، لبخند را گوشھ یتصور آن روز و استرس حرف! سالھ بود

 ..  شوندیخاطرات م  بھلیچھ قدر زود اتفاق ھا تبد. نشاند
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  اوش؟ی سی خندیبھ من م -
 ...  نھ بابا -

 خارج شد و ھم زمان با شی کھ از گلو شدیقی بھ آه عملی تبدشی حرفھای ھمھ
 : گفتستادنشیا
 و مطمئنم ھیمھال دختر خوب..  از دستش ندهیبھ سادگ.. نیامیقدر لحظھ ھاتو بدون بن -

 . ی خوشبختش کنی تونیتو م
 : کردشتری فشار انگشتانش را بی نشست و کمنیامی بنی شانھ ی پر قدرتش رودست

خطا ! منم ھستم!  ھای طرفی فقط با مانیکر نکن فیاما حواست باشھ کھ مراقبش باش -
 !  اصالی کنم کھ خودت نفھمی پوستتو می جور،یبر

ھنوز ھمھ ..  نکرده بودی فرقچیھ.  کرددنی شروع بھ خندنیامی زد، بنی چشمکبعداز
 توانست جز خودشان چھار نفر، ی کس نمچیھ..  مثل ھمان ھجده سال بودیچ

 ،ی منحصر بھ فرد کھ از برادران خونطیچھار آدم با شرا.  را بفھمندشانیحرفھا
 ھا و غم ی ھا، شادھی ھا و گرخنده نی از ااریچھ بس.  کردندی را بھتر درک مگریھمد

ھنوز چھار تفنگدار ..  حاال کھ اھورا نبودیحت.  کھ از سر نگذرانده بودندیھا و اتفاقات
 ... یکی ی ھمھ و ھمھ برای برایکی. بودند
 : ھفتمفصل
 و دی سفیدندان ھا.  کردیبود، نگاه م" بامداد" کھ کنار اسمی بھ صورت خندانمھال

 ی برند مکی یغاتی تبللبوردی بادی نشستھ بودند، او را نشیری لبخند شانیمرتبش کھ م
 پر از ک،ی جنگل تارکی ی بھ اندازه ھ،ی شبشی براشیرنگ مردمک ھا! انداخت

 جانی جالب و ھشی کھ برادی دیمردمک ھا م نی اانی میحس.  و رمز آلود بودتیجذاب
 ..  کھ خستھ کننده نبودیحس. آور بود
 زی باالتر از میکم.  روبرو چشم دوختواری کھ خاموش شد، بھ دلشی موبای صفحھ

 را با شی کھ چشمھای رخ زنمی نری بود، از تصوواری دی روی نقاشی تابلوش،یآرا
 .. سبزیباز ھم جنگل..  بوددهیی سبز روی جنگلشی موھای و روارامش بستھ

اما ھم دوست .  کھ کالفھ اش کرده بودیحس.  کردی می قراری قلبش بانی میزیچ
 .  کردیداشت باشد و ھم احساس عذاب وجدان م

 شب نی شروع شده بود و اولزییپا. ستادی تخت بلند شد و رو بھ پنجره ای از روکالفھ
 چنار ی و قھوه ای نارنجی بود کھ پر از عطر باران و رقص برگ ھای ادهیخزان د
 اش چشمش بھ ی گوشی برهی ویمحو آرامش و سکوت شب بود کھ با صدا. شده بود

.  نقش بستھ بودشی روزھا، رونی اینا صفحھ را نگاه کرد، اسم آشیوقت. دیتخت رس
 شب مانده بود و از مھی ساعت بھ نمین.  سھ گوش اتاقش انداختیوارینگاه بھ ساعت د

 بود کھ ی بارنی اولنیبعد از سھ شب، ا.  گذشتھ بودی ساعتکیقرار ھر روزه شان، 
 نیمبھ ھ. اوردی بشی خواست بھ روی داشت و ھم نمیھم نگران.  کرده بودری دنیامیبن
 تخت نشست و قفل ی اش خارج شد، رونھی کھ از سیبا آھ.  نفرستاده بودیامی پل،یدل

  را باز کردیگوش
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 . اومده بودشی برام پی مشکلھی دیببخش.. سالم -
 پی در حال تانیامی قلب آمد و بنکری استکی بعد یکم.  حرفھا شدی رهی لحظھ خچند

حرف .  گذاشت کھ شروع بھ نوشتن کندی انگشتانش نبود، دلش نمریتقص. کردن بود
 حس کی.  توانستینم..  کرده بود امادشانیی مغزش ھم تای کھ حتییحرفھا. بود

برعکس .  کردی او رفتار ما از حد، خاص بیادی زنیامیبن.  گذاشتیخاص نم
 نیھم.  زدی راحت حرفش را میلی نبود، اما خی کھ داشت، اھل چرب زبانیتصور

 ..  باشدتی وضعنیصداقتش بود کھ مھال را قانع کرده بود، االن در ا
 ؟ی از دستم ناراحت؟ی کنی فقط نگاه میدار -
 دی انگشتش، صفحھ کلدی کھ کشی اش را تر کرد و با آھدهی بھم چسبی زبانش لبھابا

 .  را لمس کردیمجاز
 . نداره ناراحت بشمیلیدل.. سالم -
  ؟ی کردنم، ناراحت نشدری واسھ دیعنی -
  نھ -
 !نگرانم؟ -

 : چرا؛ نوشتدیو نفھم.  گشتیم" ن"و " چ" حرف انی لحظھ مردد انگشتش مچند
 .. یگفتم کار دار.. چرا -
 ! شب؟١١ساعت  -

 حوصلھ تر از یب.  کالفھ اش کرده بودضش،ی ضد و نقیحس ھا...  بودنیامی با بنحق
  را بدھدنیامی بود کھ جواب بننیا
 .. ریفعال شب بخ.. ی وقتھ شما ھم خستھ اریفکر کنم د..  شمیمنظورت رو متوجھ نم -
 زی می را رولی را فشار داد و موبای کرد، اما قفل گوشپی شروع بھ تانیامی کھ بندید

 فرو یکیاتاق تنھا منبع نورش را از دست داد و دوباره در تار. کنار تخت انداخت
 . دادی مھال را نوازش می و مھربان، گوش ھازی رکی باران، یصدا. رفت

دش را حال خو.  ندادیتی اش اھمی گوشی برهی وی کنار پنجره رفت و بھ صدادوباره
 اش ینی غمگی کھ با ھمھ ی او بود و عشقد،یای بنیامی بننکھیتا قبل از ا. دی فھمینم

 ی عالقھ ی پدرش متوجھ ای یمطمئن بود اگر مان... اما حاال.  نداشتشی برایدردسر
 زی ھمھ چ،ی منطقری ساده و غی نھ کی گذارند با یم نی سادگنی بشوند، بھ ھمنیامیبن

 . تمام شود
 نقش نیامی بنری تصوشھ،ی شی مات خودش روری انعکاس تصوی آھستھ، بھ جایلیخ

البتھ بھ جز !  بوددهی دی در حال خوشگذرانشھی کھ ھمی و مغرورطانیپسر ش. بست
.  برخورد کرده بودیگری ساکت تر و مردانھ تر از ھر وقت دنیامی اواخر کھ بننیا

 طیمطمئن بود شرا.  جذاب بودودن، محترم بنی داشت و کنار ای احترام خاصشھیھم
 .. اما.  استیاری آل دختران بسدهیاو، ا

از پنجره فاصلھ .  تماس گرفتھ بودی بار پشت سر ھم بود و کسنی اش ای گوشی برهیو
 ی کھ روشن و خاموش می با تعجب بھ صفحھ اد،یرا د" بامداد" اسم یگرفت و وقت
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چھارده .  نگاه کردامھای را برداشت و بھ پیتماس کھ قطع شد، گوش. شد، نگاه کرد
اما واقعا بھ .  بدھدحی صبر کند تا توضیم از او خواستھ بود، کنیامی کھ بنیامیپ

 :دی رسیدی جدامیچشمش بھ صفحھ بود کھ پ.  نبودازی نحیتوض
  ؟ی چرا ناراحتست،ی کردن من نریاگھ واسھ د! ؟یچرا بد اخالق شد -

 .. حداقل نھ از دست او... نبود..  بود؟ نھناراحت
 . دی وقتھ بھتره استراحت کنریگفتم کھ د. ستمیناراحت ن -
 ی نگفتم خواھش می قدر بھ کسنیباور کن من، تو عمرم ا...  کنم مھالیخواھش م -

 . کنم
 .. ساعت دوازده ست. دیخواھش نکن -
   دارهیچھ ربط.. باشھ -
  ن؟یشما کار ندار -
 .. اماستیبرام مھم ن.. چرا -
 بھ اجیاحت.  خواست واقعا نباشدیدلش م.  اش کرده بودی عصباننیامی بنی پافشارنیا

 .فکر و آرامش داشت
 .. من اما خستھ ام -
 .. مینی و ببگری ھمدھی آتلامی یپس، فردا م.. باشھ -
 ..نھ -
 !  آخر ھفتھ ھایخودت گفت! چرا نھ؟! فردا پنجشنبھ س -

 فرستاد کھ چرا قبول ی شد و بھ خودش لعنت می انگشتانش فشرده مانی میگوش
 :  فرستادیگری دامی پنیامی بنسد،ی بنوی جوابنکھیقبل از ا.. کرده

 رشی درگیلیمن امروز خ...  کم انگار مشکالت دارهھی مھال، باران برگشتھ و نیبب -
اگھ قبول ..  منم فردا ناھار وقت دارمیخودت گفت..  کنم درکم کنیخواھش م. بودم

  باشھ؟. می خوری جا با ھم ناھار مھی یکن
.  شودالی خی بنیامی تر بنعی چشمش بھ نوشتھ ھا بود و دوست داشت ھر چھ سرمھال

 : کردپی تاعی فرستاد و سررونینفسش را ب
 . ساعت و محلش رو بھم خبر بده.. باشھ -
 ..  دنبالتھی اتلامی ی خودم مکیساعت  -
 

 .  نبودیاما چاره ا.  نداشت قبول کنددوست
 . ریشب بخ.. باشھ -
 . شب خوش -

 مدت نیباز ھم مثل ھر بار در ا.  تخت افتادی را با حرص خاموش کرد و رویگوش
 شدت کھ ابراز نیآن ھم بھ ا!  کجا بھ او عالقھ مند شده استنیامی فکر کرد کھ بننیبھ ا

 !  کندیم
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 از عشق ییبای زری تصوت،ی و واقعای روانیکم کم خواب چشمانش را گرم کرد و م 
 ! قلب و ذھنش نبود،ی قبلی ھای نقاشھی متفاوت کھ اصال شبیریتصو! دید

 یزی رکی با باران یزییآسمان پا. دی بھ ظھر رسنیامی زودتر از انتظار بنیلی خفردا
. دی رسی بھ نظر مشھی تر از ھمری قبل دوباره از سر گرفتھ شده بود، دلگیکھ از ساعت

 ی کھ دو فصل گرم را تحمل کرده بودند، نعمتیی تن ھای شد و برایھوا کم کم سرد م
 .  بودیبھشت
 ی ھاشھی چند لحظھ از پشت شنیامی متوقف شد، بنھی آتلی جلونیامی بننی ماشیوقت

 دوست یبرخورد مھال و مشکالت خودش و از طرف. باران خورده، بھ تابلو نگاه کرد
 کرد، ذھنش را پر از عالمت یم تاب ترش ی ھر لحظھ، بیی کھ حسش گویداشتن

 ریی ھر چھ زودتر نظر مھال را تغست خوایم.. پر از چھ کنم ھا.  سوال کرده بودیھا
 رفتار و نی گذشت، اما با ای می کمدیبا..  دانست چھ طور و از کجایاما نم. بدھد
   توانست؟ی مھال چھ طور می ھای و سردیدور

 وارد یوقت.  رو رساندادهی شد و با سرعت خودش را بھ پادهی پنی و از ماشدی کشیآھ
 ن،یامیبا لبخند بن.  از ھمکارانش، ھم زمان بھ سمتش برگشتندیکی شد، مھال و ھیآتل

 :ستادیمھال ا
 .. نیی پاامی یمن م.. سالم -
 و لبخند طنتی کھ با شینگاھ.  نگاه ھمکار مھال را حس کرده بود،ی بھ خوبنیامیبن

کنار در .  رفترونی فقط سرش را تکان داد و بلی دلنیبھ ھم. ود ھمراه بیخاص
 :ستادی بود کھ مھال ھم کنارش استادهی ایخروج

 .. سالم -
 :  دوختنی عوض او، نگاھش را بھ ماشمھال

  ن؟یستادیچرا ا.. سالم -
 !  مشکلش بودنی صحبت کردن مھال، اولی بستن و رسمجمع

 ! میستادی امیما دو نفر! یستادی ا،ی نفرھیتو ! ستادمیا!  نفرمھیمن  -
 ی خوش حالتش، کمی مشکیموھا.  نگاه کردنیامی با تعجب کوتاه بھ صورت بنمھال

 انگار رد نگاه مھال نیامیبن.  بودختھی رش،ی تا کنار ابروھاییبای شده بود و بھ زسیخ
 طور کھ ھمان. را گرفتھ بود، ھمان دستھ مو را با دست باال زد و از کنار مھال رد شد

 :گفت ، کردی باز مشیدر جلو را برا
 !  خانم عابددییبفرما -

 ای بود، نی ماشی از گرمادی در را بست؛ نفھمنیامی نشست و بننی مھال داخل ماشیوقت
 ھمھ نی الیدل.  دفعھ، نفس کم آوردکی نی چننی قرارش کھ ای قلب بیاز تپش ھا

 اما چرا ھر بار کنار اوش،یعاشق س. او عاشق بود. دی فھمی اش را نمیالتھاب درون
 کرده ی تضاد، روحش را خستھ و عصبنی ا؟ شدی قدر دگرگون منی بود، انیامیبن

 . ھم دور نمانده بودنیامی بندی کھ از دیطور. بود
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... یچی و خوبم و ھستمی نگو ن؟ی ھستی قدر عصبنی دو روزه ایکیمھال چرا  -
   افتاده؟یاتفاق.. زی ھمھ چالی خیب.  پرسمی طور منیاصال ھم.  کنمیخواھش م

 .. خوبم.. نھ -
 ..  ھستیزی شده، اما بگو حداقل چینگو چ..  نگویگفتم الک -
 .. ستی نیزیچ -
  من؟یحت -

 آھستھ نیامیبن.  در ھم فرو رفتشتری دھانش را بھ زور فرو داد و انگشتشانش ببزاق
 :تر از ھر بار گفت

 حاال کھ ی دونیم.  دونم چھ طور بگمینم.. ینھ کشک. من بھت عالقھ دارم مھال -
 کم میدختر تو زندگ. ستیدروغ ن!  نکردمی وقت اظھار عشق بھ کسچی کنم ھیفکر م

 ... االنم..  وقت نتونستم بگم عاشق شدمچیھ.. اما..  و نرفتھومدهین
او ھم مثل .  دیت گردنش کش فرستاد و دستش را محکم بھ پشرونی نفسش را بکالفھ

 ! یکالفھ و عصب. مھال بود
فکر کن من ھمون .. می دو نفره ناھار بخورمیبر..  اصالمی نگیچیھ.. ولش کن -
   باشھ؟می ناھار بخورمی خوای و ممیدی ھم و دیاصال اتفاق...  ھستم، تو ھم مھالنیامیبن

 ! سکوت بودنی راه ھمنی نبود، اما بھترنیامی بنندی مھال خوشاسکوت
 ی سکوت و صدانیھم.  متوقف شدنی رستوران ماشنگی بعد کھ در پارکی قھی ده دقتا

 . راھشان بودیقی موسشھ،یخوردن قطرات باران با ش
 کھ یزی بھ سمت م،یی جلو آمد و با خوش آمد گوعی سرشخدمت،ی پن،یامی بندنی دبا

 طبقھ ی کھ در انتھایصندل با دو زی مکی کرد، شانیی رزرو کرده بودند، راھنماشیبرا
 نشست؛ ی می صندلی روی وقتنیامیبن.  بزرگ قرار داشتومی اکوارکی باال، کنار ی

 : اشاره کردومیبھ اکوار
  ؟یدوست دار -

 : گفتیشتری باقی با اشتنیامی کرد و بندیی تای با لبخندمھال
 !  وقت دنبالش نبودمچیمنم عالقھ دارم اما ھ -

 ھا گرفتند و نگاھشان ی و حرکات نرم ماھومی دو ھم زمان چشم از اکوارھر
 دختر ی رهی ھمان طور خنیامی انداخت اما بننییمھال سر پا. دی بھم رسرانھیعافلگ

 خوش رنگش، ی از موھای مھال با دستھ ای و بچگانھ فیصورت ظر.  شدشیروبرو
 پشت شھی کھ ھمی مھربانریتصو.  کرده بودشھی صورتش را معصوم تر از ھمبیترک

 .  نشستھ بودشھی تر از ھمی واقعشی بست، روبروی مرد جوان نقش میپلک ھا
 نی شد ایچھ م.  کاستھ شدی از آن کالفگی لبانش جا باز کرد و کمی کم کم رولبخند

 شی فکر، ناگفتھ ھانی شد؟ با ای دستان مھربان، ھم زبان و ھم دلش منیصورت و ا
 :سر باز کردند

 .. دفعھ باران برگشتھی روزید -
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 چند کلمھ نی کھ پشت ایگری دیزھای از چن،یامی بودند، اما لحن بنی کلمھ ھا عادخود
 .  دادی ساده انباشتھ شده بودند، خبر می
 یم.. یعنی.. خوب بود..  رفتی مششی مامان پنکھی اای زدم یھر بار باھاش حرف م -

 ..  شد حواسم بھش باشھی نم کم گرفتار بودم وھیمنم .. خب.. گفت خوبھ
 نیمھال کامال ا.  جور در حال دفاع از خودش بودنی انیامی افتاده بود کھ بنیاتفاق

 :موضوع را حس کرد
 بود کھ ی شناختم، دختر مستقلی کھ من باران رو میی مگھ افتاده؟ تا اون جایاتفاق -

 ..  بودیشوھرشم کھ مرد خوب..  خودش بمونھی پایبتونھ رو
 ! ستیاما ن! اره بود -

 : چشمان مھال نشستانی متعجب
   براش افتاده؟ی اتفاقست؟ی نی چیعنی -
 ..  دونم باران ھم مقصرهیالبتھ م! سیاما خوب ن! ھست... نھ از اون جھت -
- ..  
 . دمی کشی مشی حرفشو پدینبا. ولش کن -

 : را بھ سمت مھال گرفتمنو
  ؟ی خوری میچ -

 کھ ی در حالنیامی را انتخاب کردند و سفارش دادند، بنشانی غذا ھر دونکھی از ابعد
 :دی جلوتر کشی گذاشت، خودش را کمی مزی میدستانش را رو

 .  رو بھت گفتملمی من دل؟ی ھستی چرا عصبی گینم -
.  دادزی می سرخ روی داد و نگاھش را بھ گلھاھی تکی برعکس او، بھ صندلمھال

 : را دوباره بھ حرف آوردنیامیسکوتش بن
  ؟ی گی بپرسم راستش رو بھم می سوالھیمھال  -

 : فقط سرش را تکان داد،ی با ھمان سردمھال
 اد؟ی یتو از من بدت م -

 .  اوردنیامی متعجب مھال، خنده را بھ لبان بننگاه
  اد؟ی ی پرسم؟ ازم بدت می مینھ جد -
 ... نھ -
  واقعا؟ -
 ! ادی نداره من از شما بدم بیلیدل -
 ! تو! شما نھ -
 !  راحتمی طورنیمن ا -
 ! یستی جور ننی دونم ای من منکھی با ا؟ی قدر سردنیپس چرا ا..  خب باشھیلیخ -
 دنی ماند و اگر لرزرهی خنیامی بنی تر بھ چشمھای مھال طوالنی رهی بار نگاه خنیا

 !  شدی تر ھم میقلبش نبود، طوالن
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 ! ھی جورنیمن اخالقم ا -
 یم.  شما بودمی تو خانواده یمن از بچگ...  شناسمی مھال من تو رو مستین -

 دونم چھ یچون م.  کردمی قدر اصرار نمنی شناختن نبود اصال انیاگھ ا.. شناسمت
 ...  مھربون و... قدر مھربون و 

 .  اما بھ زبان آوردنش مشکل بوددی جوشی در ذھنش مکلمھ
 ..  و.... خانوم... ون ومھرب -

 شی روبروی چشمان عسلی رهی و ھمان طور کھ خدی خودش را جلو کششتری بیکم
 : قلبش، آرام تر گفتی تپش ھایبود، با ملود

 نی خوام چنی و من فقط می دونم چھ قدر خانومیم.. ی ھستیدوست داشتن.. ینیریش -
 ی و زمان رو بھم منیو اگر الزم باشھ زم..  آدممنیمن محتاج ا...  کنارم باشھیکس
 ...  اجازه بده تو قلبت بمونم..  کنمی اگھ الزم باشھ، التماست میحت.  تا بھت برسمزمیر

 عشق ناکام، در حسرت کی ی سال در پنی و چندی شد زن و با احساس باشی ممگر
 و محکم خودش  نشودی ادهیقلبت گنجشک ترس.  و دلت نلرزدی باشیی کلمھ ھانیچن

   رھا شود؟،ی کھ ساختی زنداننی ات نکوبد تا از انھیرا بھ س
.  گل دادش،ی گونھ ھای شد کھ روی خوشرنگی قلب کوچک مھال، صورتجاناتیھ

 .  رنگ شدی نباتیزی رومی ھی حاشی رهی افتاد و خنییسرش از شرم پا
 ی درصد ھم نمکیبھ خدا .  زنمی دارم باھات حرف می و واقعیمن جد... مھال -

 نکردم چون یاگھ بھ مادرم نگفتم و رسم..  ھی اگھی دزی منظورم چیخوام فکر کن
 یخواھش م.. یدوست دارم باھام حرف بزن.. دوست داشتم اول با خودت حرف بزنم

 واری دنی دونم علت بودن اینم من.  رو بشکنیدی کھ دورت کشی سردواری دنیکنم ا
  خب مھال؟.. ام باشھ خوی کھ ھست، نمی اما ھر چھیچ
- ...  
 قدم زدن ھی در حد یعنی.  دوست دختر نداشتمی پنج سال حتنی ایمن تو.. نیمھال بب -

اما .. ستی عنوان نچی کس بھ ھچیھ..  مو بھت نشون بدمی گوشی خوایاالن م! یحت
 کدوم چی وقت بھ ھچی بود کھ ھنیمھم ا. ستی مھم نیحاال ھر اسم.. خب بودن.. قبال

 ... ھیاما االن قض..  تجربھ نکردمت وقچیھ.  حس دل بستن رو نداشتمنیا
 بعد از یوقت.  ھم سکوت کندنیامی باعث شد بنشان،ی و سرو غذاشخدمتی پدنیرس

 کھی جو را عوض کند، تنی ای برانیامی بود ھمچنان، بننییرفتن پشخدمت سر مھال پا
 :فت از کبابش را با چنگال جدا کرد و بھ سمت مھال گریا
 .  حساسمیلیمن رو غذام خ..  ھیعال...  بخور نویا -

 .  شدرهی خنیامی مھال باال رفت و مردد بھ چنگال و لبخند بنسر
 !  راحتالتی خستی نیدھن! گھی دریبگ -

چنگال را گرفت .  مھال نشاندی لبھای را روی لبخند کم رنگن،یامی بنی و خنده چشمک
 ی زندگنیاز ا.  بودازی لحظھ ھا ننی او ھم ایبرا.  آرام مھال شددنی محو ِ جونیامیو بن

کھ پر ... آرامش از جنس زن.  خواستی بود و دلش آرامش مزاری بیخستھ و تکرار
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 خواست کھ با نوازش ی را می پر از نازی ھابتدلش مح. از لطافت و عشق باشد
 .دستانش بتواند جبران کند

** 
 نیامیبن.  رستوران خارج شد، باران شدت گرفتھ بودنگی از پارکنی ماشیوقت

 رهی خیی جلوی ھانی حرکت تند برف پاک کن، بھ ماشانیچشمانش را تنگ کرد و م
 :شد

 !  کردی خودشو معرفھوی زمییپا... چھ خبر شد -
 ...  با بارونش قشنگھزییپا -
اما از دست ..  روشنھفشیادم تکل!  بارهی مھویدو سھ روز ..  خوبھزییآره بارون پا -

 ره ی باره و بعدش دوباره می رگبار مھی آفتاب وسط اسمونھ، ھوی! بھار و باروناش
 !  بعدیواسھ ھفتھ 

 : سمت مھال کوتاه نگاه کرد و دوباره چشم بھ جلو دوختبھ
از ظاھرشون ! ستی با خودشون روشن نفشونیتکل!  از آدمایدرست مثل بعض -
 ...   شھ وی مدای دونم از کجا پی رگبار، نمھی.. ھوی  کھ چھ طورن ھا، اماداسیپ
 .. ستیدست خودشون ن -
  ؟یچ -
 !  گمی آدما رو میبعض -
 : نگاھش کندیشتری اجازه داد مدت بکی دوباره برگشت و ترافنیامیبن
   خوان فصل عوض کنن؟یخب چرا نم -
 ...  شھی نمیگاھ -
 ی سعنیواسھ ھم!  خوان باور کننیاما آدما نم!  شنی فصال عوض میعنی!  شھیم -
 .. وابستھ شدن..  عادت کردننکھیواسھ ا!  کننی کنن با ھمون روال قبل زندگیم

 آدما، منظورش بھ یمسلما بعض.  کردی فکر منیامی بنی سکوت کرد و بھ حرفھامھال
 ...  عابری و سرد و بی دست، برفکی!  زمستان بودھی شبشتریاما او کھ ب. او بود

 نی ماشی کرد و اصال متوجھ نشده بود کجا ھستند، وقتی اش فکر می خودش و زندگبھ
 : انداختی بھ دور و برش نگاھستاد،یکامال ا

   کجاست؟نجایا -
 !  کوچھھی -
 . دی کمربندش را باز کرد و بھ سمت مھال چرخنیامیبن
 ...  ی می اگھ سختھ من خودم تاکسم؟ی اومدی چی برانجایا -
 دنج ی کوچھ ھیدرستھ؟ .. می راحت ترنجایا..  خوام باھات حرف بزنمیم.. مھال... نھ -

 ..  ندارهی بارون کارنی ای باھامون تویکس. و خلوت
 نیامی از بننکھینھ ا.  نداشتیاحساس خوب.  شدنیی اش باال و پانھی سانی میزیچ

از حرف زدن .  نشده بودکی حد نزدنی بھ ای مردچی وقت بھ ھچیمطمئن نباشد اما ھ
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 در حال ی شده بودند کھ در آتشی جنگلیی و لحن کالمش، چشمانش کھ گونیامیبن
 .سوختن بود، واھمھ داشت

 مھال؟ -
 وقت چی کھ ھیزیچ.  شدی محکم تر مدیبا.  کنددای داد حسش بروز پی اجازه مدینبا
 !  توانست باشدی در ظاھر ھم نمیحت
   کنار من بودن؟ ازیواقعا ناراحت.. مھال  -
 .. نھ گفتم کھ -
 واسھ خاطر اخالقت دیمن گفتم شا.  دهی نشون می اگھی دزیخب رفتارت چ... اما -

 یحداقل بگو چرا ازم خوشت نم!  دونستمی مھربون منی از اشتریباشھ، اما تو رو ب
  اد؟ی

 : دادھی کمربند را باز کرد و بھ در تکن،یامی بنی تکراری کالفھ از حرفھامھال
 خوام ی نمیعنی.  ازدواج ندارمیمن امادگ. گمیبار اول گفتم بازم م. ستی جور ننیا -

 ..  نیھم..ازدواج کنم
 .. ی خوام کنارم باشیم..  گم دوستت دارمیمن م! چیاصال ازدواج ھ.. منم گفتم باشھ -
 . ستمیاھلش ن.  جور دوست ندارمنیا -
 گذاشتم کھ گری دو سال دندون رو جیستی دونستم اھلش نیچون م!  شھ کھینم -

حاال .. ی و بری کھ عاشقش بشادی نیمشکالتم برطرف شھ و ھمش از خدا بخوام کس
 ی دونم چرا، نمینم. نمی بی من دارم احساستو م؟ینی بی چرا تو نمده،یکھ خدا منو د

 ! ی و قبولش کنی بروز بدیخوا
 : تر کردی بھ احساساتش، مھال را عصباناشاره

 دونم کجا و چھ طور حسم یمن خودم م! دی احساسات منو کشف کنستیشما الزم ن -
 . رو بروز بدم

 ...   اما مھالی ذاریتو نم -
 :دی خودش را جلوتر کشی کمنیامیبن
 ھم ی کھ تو بخوای و ھر طوری شو دارم و ھر کاری مھال، من االن آمادگنیبب -

 ..  کنمیکار رو مفقط بگو چھ طور؟ ھمون .. امی یباھات راه م
 کرد و ری آن را بھ ارامش تعبنیامی کھ بنینگاھ.  نگاھش کردجی چند لحظھ گمھال

 د،یایدستش را جلو برد و تا مھال بھ خودش ب.  تر شودکی نزدشتری بیباعث شد کم
 یشانی بھ پینی دست مھال، چیسرد.  شدنیامی دست گرم بنریانگشتان سردش اس

 : انداختنیامیبن
 ..   روشن کنمی قدر ؟ بگو خب من بخارنی ایخیھ؟ چرا تو سردت -

.  را روشن کردنی مھال نگاه کند، ماشی بھ صورت متعجب و شوک زده نکھی ابدون
 آتش ی شده بود، برایزمی ھن،یامی دست بنیگرما..  سوختیمھال اما از درون م

 .  بوددهی اش ھم رسی آتش تا چشمان عسلنی ایکوچک قلبش و زبانھ ھا
 .. شھیاالن گرم تر م -
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..  افتادانی در وجودش بھ جریبیتالطم عج.  حرکت بودی ھمچنان ساکت و بمھال
 ی اش؛ باعث شده بود، حال خوبیتضاد احساس.  کردی بود کھ درک نمییزھایچ

 . دی فشرد و بھ سمت خودش کششتری دست مھال را بنیامیبن. نداشتھ باشد
 .. ریسردتھ؟ از در فاصلھ بگ -

 انی در ذھنش در جریکیخاطرات دور و نزد.  اصال توان تکان خوردن نداشتمھال
برگشتھ بود بھ سال ھا .. دی دی را مرشی و نھ تصودی شنوی را منیامی بنینھ صدا. بود

 یمی از مدرسھ برگشتھ بود خانھ،ھر سھ دوست صمی کھ وقتیبھ روز باران... قبل 
 سربھ ی با خنده و شوخس،ی خی با لباس ھاھال مدنیبرادرش ھم خانھ شان بودند و با د

 را عوض شی کھ نگران و مھربان، خواست لباس ھایسرش گذاشتھ بودند و تنھا کس
 ..  بوداوشیکند تا سرما نخورد، س

 ..   دوستت دارمیلیمھال خ -
صدا وحرکت ..  کھ از تن بودن،ی ماشی کھ نھ از بخارییگرما.  کم کم گرم تر شدبدنش

 : مشخص کردشیوباره زمان و مکان را برابرف پاک کن، د
 .  دم خوشبختت کنمیقول م.. تا آخرش باھام بمون -

 نیامی کھ انگشتان بندینگاھش بھ دستش رس.  را دور شانھ و گردنش حس کردیفشار
سرش را محکم باال کرد و متوجھ . دی تمام بدنش لرزاری اختیب.  حلقھ شدشیدور بازو

   جا گرفتھ بود؟نیامین در آغوش بیک.  شدتشیموقع
 چشمان خمار ی رهیمات خ.  عقب برودی ھم کمنیامی باعث شد بنعش،ی سرحرکت

 بود یحاال نوبت فوران آتش فشان.  ھم ارامش نکردنیامیلبخند کم رنگ بن.  بودنیامیبن
 .  بوددهیکھ بھ اوج رس

 برد و بھ رهی دست بھ دستگی معطلی و برونی بدی را با حرص از آغوشش کشخودش
ھنوز دستش !  ماندشی چند لحظھ مات سرجانیامی کھ بند،ی پررونی بنی از ماشیآن

 شود، مھال از کوچھ ھم ادهیتا در را باز کند و پ!  مھال بودی گاه صندلھی تکیرو
 .خارج شده بود

چپ و . دیبھ سمت سر کوچھ دو.  اما ھنوز تند بوددی باریباران مثل قبل با شدت نم 
 ی رنگش شناخت کھ کنار سواره رو میگاه کرد و مھال را با بافت زرشکراست را ن

 .. دیدو
 ...   دختری کنی کار میچ..  یلعنت -

 از یوقت.  دنده عقب گرفتعی برگشت، بھ سرعت نشست و سرنی بھ سمت ماشدوباره
 است و ستادهی اشی پای شد کھ جلوی زرد رنگی شد، متوجھ تاکسیکوچھ خارج م

 نیامی بنیبوق زدن ھا.  قصد ورود بھ کوچھ را داشتیگری دنیھمان لحظھ، ماش
 از ی شده بود، اثرری اما دد شادهی پنیامیبن...  نداشت و راننده عقب نرفتیریتاث

 ...  بود، نبودی کھ انگار از ابتدا خالیابانی در باران و خیتاکس
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.  بگذرد،یالی خی و بی شد با خونسردی نمگرید.  بھ پاکت نگاه کرد،ی با نگراناوشیس
 انی می و بار سوم نامھ اکی دوم با پن،ی برف پاک ماشیبار اول رو.  بار سوم بودنیا

 !  کھ آدرس فرستنده ھم نداشتینامھ ا... گری دینامھ ھا
 .  بار اما عکس کامال پاره شده بودنی ھم ھمان عکس، اباز

 .." دوباره ستیوقت ِ باز...  شروع شدگھید"
 

با بھ صدا در آمدن در اتاق، .  ھم نبودیی اسم و امضاچی شده بود و ھپی ھا تاکلمھ
 ی اش، در آستانھ ی باز شد و منشیدر بھ آرام. پاکت را درون گاو صندوق انداخت

 :در ظاھر شد
 روز یقرارا.  تونم برم؟ اون نامھ رو ھم فکس کردم براتونی مھندس، من مدیببخش -

 ... رو ھمشنبھ 
 . یخستھ نباش.. برو..  خونمیباشھ م -

 کھ تمام بدنش را بھ سرما سپرده بود، ی کرد ترسیاحساس م.  سرش را بلند نکردیحت
زن جوان کھ متوجھ حالش شده بود، آھستھ روز .  باشدتی قابل روشیاز مردمک ھا

 .   رفترونی گفت و بیریبخ
دوست نداشت .  در گاوصندوق را ھم بست اوشی زمان با بستھ شدن در اتاق، سھم

دروغ نبود کھ ھنوز از اتفاقات گذشتھ .  کردی میباور کند، اما احساس خطر بزرگ
 ی مخی تمام تنش اری اختی بد،ی رسیھر بار بھ خاطرات آن روزھا م. واھمھ داشت

.  آن حادثھ ھا را پشت سر گذاشتھ استم خود او بوده کھ تمان،ی شد ایباورش نم. بست
 کردند و او با دستان لرزان، فرمان بشانی کھ افراد مھرداد رھا، تعقیاز ھمان لحظھ ا

 کھ ی لحظھ اکی خورد و ھمان ی بھم مشیرا محکم گرفتھ بود و از ترس دندان ھا
 ..  سست شدند، مصادف بود با آن تصادف وحشتناکشیدستھا

 ی نھی کھ بار آخر از آییاھورا.  کردیرا را پر رنگ م اھوری تصادف، تصوادی
مرور خاطرات جز خنچ .  کندی بود، وحشت زده بھ پشت سرش نگاه مدهی دنیماش
 نیاما مگر دست خودش بود؟ تمام ا.  نداشتیزی چمارش،ی بر روح خستھ و بدنیکش

 یاق م اتفنی ھمریذھنش درگ  نبود، تمامی کھ فکرش مشغول کاریپنج سال، ھر زمان
 .  کرده بودلی تبدیی اش را بھ خاکستر سرد جدای کھ تمام زندگیاتفاق. شد

 ییدرد ھمچون قلمو.  قلبش پا گرفت و باعث شد چشمانش بستھ شودانی میدرد
بعد از ..  بودزی اما غم انگبای کھ زیطرح..   دنی کشی شروع کرده بود بھ نقاشییجادو

 اش، با صورت ی کوتاه قھوه ای با موھای دخترکفی کھ دستان ظریظھر سھ شنبھ ا
 ... دی بخشی می ، اما زندگود کھ سرد بی با انگشتاندش،یخستھ اما پر ام

 رعد، دست خشن روزگار شد و یصدا...  بھار دلچسبکی در ییای از ظھر روبعد
چشمان پر از ماتمش را گشود و بھ .  را پاره کردزی و غم انگبای زیتمام طرح ھا

 .  شدرهیباره شدت گرفتھ بود، خ کھ دویباران
 ...  امای تو خالیای دنھی.. ی منیایتو دن.. ی کھ باشای دنیھر کجا -
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 فکر کی دیبا.  بلند شدی صندلی شد و از روشی آخر جملھ ھای نقطھ قشی عمنفس
.  صحبت کندنیامی توانست با بنیحداقل م!  راه مشورت بودنی کرد و بھتری میاساس
 کرد، از اتاق خارج ی را برداشت و ھمان طور کھ کتش را بھ تن مچشیی و سویگوش
 . شد
 گری رعد و برق بار دیصدا.  بودی ھا خالنی ماششتری بی جاد،ی رسنگی بھ پارکیوقت

 رفت و نشی تر بھ سمت ماشعیسر.  شددهی آسمان، نگاھش بھ سقف کشیبھ جا. بلند شد
 کنده شد و بھ سمت درب نی از زم موتور قدرتمندشی با صدانی بعد ماشیچند لحظھ 

 . رفتشی پنگی پارکیخروج
 ی شھی شی قطره رونی خارج شد، ھم زمان با افتادن اولنگی پارکیی از سرباالیوقت 

 .  افتادابانی کنار خی نگاھش بھ سکون،یماش
 نکھی عکس العملش قبل از انی آخرنی پدال گاز، ترمز را فشار داد و ای بھ جاشیپا

 ! شود، بودشی روبروریمات تصو
 باران ری زی رو، دخترادهی پی کنار سکوقای دقد،ی دی بار پلک زد اما درست مکی
. دی کوبی تر بھ تنش معی بود و باران بدون وقفھ، قطراتش را محکم تر و سرستادهیا

 یزی چنی بود و واضح تردهی بھ صورت و سرش چسبشی از موی دستھ اھیشالش شب
 .. زدی میخ بود کھ بھ سری رنگی چشمان عسلد،ی دیکھ م

 ادهی پنیاز ماش.  بھ خودش آمداوشی منظور زد، سی کھ بی عابر و تنھ اکی گذشتن با
 اوضاع نی با انجای وقت و انی شد او را در ایشد و بھ سمت مھال رفت، باورش نم

 . ندیبب
  ؟یخودت... مھال -

اما مھال مسخ شده، فقط بھ زور چشمانش را باز نگھ داشتھ بود .  بوددهی رسشیروبرو
 از ترس، تمام بدنش شروع بھ ای ھواست ی دانست از سردینم.  کردیو نگاھش م

 ...  مھال داشتی کھ دستان مشت شده ی لرزھیشب.  کرددنیلرز
  ؟ی کنی کار می چنجایمھال؟ حالت خوبھ؟؟ ا -

 بھ اوشی نگھبان شرکت باعث شد، سیصدا.. ھیق گر شد، بھ ھق ھلی مھال تبدسکوت
 : بود، برگرددستادهی ای چتر بزرگریسمت او کھ ز

 ...  قرار دارهیکی گفتم؛ گفت با یمن ھر چ. نجاستی ساعتھ اکی مھندس، یآقا -
 : تر اضافھ کردآرام

 ..  مشکل دارهدیشا -
  ؟یچرا زودتر بھم نگفت.. خفھ شو برگرد سر کارت -

 نشست، حساب کار را دست اوشی سیشانی پی کھ بھ سرعت رویی خشن و اخم ھالحن
 داد از دور ادامھ حی کرد و ترجینی عقب نش،ی کوتاھینگھبان داد و با معذرت خواھ

 ! ندی را ببگانشی رالمی فی
 : تر گفتی بار جدنی و استادی کنار مھال ااوشیس
  ؟یینجای اتفاده؟ چرا ایاتفاق.. با توام -
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 بھ نگھبان ینگاھ. دی دی کامال لرزش بدنش را ماوشیس.  سر بلند کردی بھ آراممھال
انگشتانش را دور مچ .  نبودی خبرادهی پنیبا وجود باران، خوشبختانھ از عابر. انداخت

 ،ی پارچھ ایمھال ھمچون عروسک.  کشاندنی حرف بھ سمت ماشیمھال حلقھ کرد و ب
 شد کھ ییتازه ھمان موقع متوجھ سرما.  شدنیماش  سوار،ی مقاومتای واکنش چی ھیب

 .  مھمان شده بودی گری تنش، باموذیرو
 نرم شروع بھ نیماش.  حس کردشتری کھ کنارش نشست، ھجوم گرما را باوشیس

 سش،ی تن خانی می را روشن کرد، باد گرم مطبوعی بخاراوشی سیحرکت کرد و وقت
 .  کردیشروع بھ باز

 بھ ی نگاه کوتاھاوشیس.  بخواھد، بلند بودنکھیدون ا بشی برخورد دندان ھایصدا
 ی ھا منی ماشنیبا مھارت از ب.  شلوغ چشم دوختابانیسمتش انداخت و دوباره بھ خ

 کم کم مھال را آرام ن،ی داخل ماشیگرما.  رھا شودابانی خکیگذشت تا زودتر از تراف
 ی کرد؟ چھ طور جلویاو آنجا چھ م. کرد  کھ فکرش شروع بھ کاریطور. تر کرد

   سر در آورده بود؟اوشیشرکت س
 آن حس کرد، کی.  قبل در ذھنش زنده شدی ساعتی را بست و خاطره چشمانش

 ی سرد و عصبانی چھره ی رهیبا ترس چشم باز کرد و خ.  استنیامیدوباره کنار بن
 .  بوداوشیاو کنار س.  نبودنیامیبن.. نھ.  داشت، شدابانی کھ چشم بھ خیمرد
 کھ ھم زمان با لبخند کمرنگش، سد غرور یحس.  تمام قلبش را پر کرد ییبای زحس

 کی اش، باالخره ینگاه طوالن.  اشک بھ راه افتادالبیچشمانش را ھم شکست و س
 ھی و گرافتدی بنیی کھ باعث شد او سرش پایتالق.  گرفتاوشینگاه کوتاه از سمت س

 .  را نگھ داردنی کھ بتواند ماشگردد بیی تر دنبال جاجی گاوش،یاش بلند تر و س
 نی قدر حجم انیا.  بشنودی خواست خبر بدیاما اصال نم.  بودن نگران بودنی ااز

 نی بھ حال ای فکردی توانست تمرکز کند تا شای بود کھ اصال نمنی سنگشیاتفاق برا
 !  آمده استابانی خنی دانست چرا از ای کھ اصال نمیجور! لحظھ بکند

 صورتش بود و بلند یمھال دستانش رو.  پارک کردابانی را زد و کنار جدول خراھنما
 کھ اصال بھ ذھن یدرد.  بودیمی درد عظی کھ مطمئنا برای اھیگر.  کردی مھیگر
 !دی رسی نماوشیس

 : کردشی را باز کرد و آھستھ صداکمربند
 .. مھال خانوم -

 ھی کھ گریطور. لرزه انداخت قلب مھال را دوباره بھ اوش،ی گرم و خش دار سیصدا
 را بھ ی آرامش شده بود، دستمال کاغذنی کھ متوجھ ااوشیس.  بھ ھق زدن شدلیاش تبد

 :سمتش گرفت
 .. دستمال -

 : فرستادرونی بقی نفسش را عماوش،ی اشکھا را از صورت مھال زدود و سدستمال
  رم؟ی برات آب بگی خوای م؟یبھتر -

 .  فقط سرش را بھ چپ و راست تکان دادمھال
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 . افتاده من واقعا نگران شدمی اتفاقھ؟ی موضوع چی شھ بگیم... خب -
 بھ رنگ ی مردمک ھای رهی باال رفت و چشمان سرخ رنگش، خی مھال بھ آرامسر

 کھ چشم گرفت یطور.  کرددای ھم ادامھ پاوشی کھ تا قلب سینگاھ.  شداوشیشب، س
 داد کھ دوباره بھ ی افتادن سر مھال، فرصتنییپا.  شدرهی خنیاش جلو می شھیو بھ ش

کالفھ شده بود و از . اندازدی بیگری نگاه دد،ی چکی کھ ھنوز از شالش آب میدختر
 .  نداشتدنی شده بود، توان پرسختھی کھ در جانش آمیترس

  افتاده؟ی اتفاق؟ی زنیمھال حرف نم -
 ...  افتاده..  وقتھیلیخ.. لیخ -

 : متعجب و وحشت زده، کامال بھ سمتش برگردداوشی بود تا سی سھ کلمھ، کافنیھم
  ؟ی شھ درست حرف بزنی م؟یچھ اتفاق -

..  سھم مھال بودشھی کھ ھمیحس.  مرد بودنی ای و خشونت، جز جدا نشدنیسرد
 .. درست مثل ھمان لحظھ

 .. ی حرف زدی طورنیا..  طورنی فقط با من اشھیھم... فقط -
 : رو گونھ اش، آھستھ تر گفتی اشکی قطره دنیوباره باال گرفت و با چک را دسرش

  چرا؟؟ -
 احساس کھ نیھم.  کردی احساس خطر نمیبی تر شد، اما بھ طرز عججی گاوشیس

 : بود، ارام ترش کردندی خوشاشیبرا
 دمیدوباره پرس.. ی حرف زدم؟ ازت سوال کردم تو جواب ندادی چرا؟ چھ طوریچ -

 .. فقط
کالفھ کف .  کشانداوشی سی بھ چھره شتری را بی اشک، درماندگگری دی قطره سقوط

 میدا.  دھان و چانھ اش ماندی شد و چند لحظھ رودهی صورتش کشیدستش محکم رو
..  دختر کھ نبودنی اریاما تقص.  چشمانش بودیپاکت نامھ و عکس پاره شده، جلو

 بار نرم تر نی و ادی کشیقینفس عم . و بد اخالق بودی عصبشھیمھالحق داشت، او ھم
 : تنھ اش را بھ سمت مھال چرخاندمیاز بار قبل، ن

 ی خدای بدی وضع اتفاقنی با ادمیترس. ی خوام اما شوک زده ام کردیمعذرت م -
 ..  راحت بشھالمی بگو تا من خیزیحداقل چ... نکرده افتاده باشھ

 دنید.  کردید و نگاھش م سرش را باال کرده بوشی صحبت ھای ھامھی از نمھال
 کرد ی کرد اما سعی می را واقعا عصباوشیصورت متورم و چشمان سرخ رنگش، س

 . بھ خودش مسلط باشد
   خوبھ؟یھا مھال؟ مان -

باران از خشونتش کم . صاف نشست وچشمانش را بست.  فقط نگاه مھال بوددوباره
 ندی مھال ھمان قدر خوشای برانی ماشیگرما. دی باریکرده بود و آرام تر از قبل م

بھ .  رفترونی بنی گرفت و از ماشمی آن تصمکی او، کالفھ کننده شد، یبود، برا
 نی بھ سر و صورتش برخوردند، اران بازی قطرات ری داشت و وقتازی آزاد نیھوا
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 حواسش ن،ی کرد، اما باز شدن در ماشی را مسنجم مشی فکرھادیبا.  جبران شداز،ین
 :با تعجب بھ سمتش برگشت.  بودستادهیمھال کنار در ا. درا دوباره پرت کر

 ..  تویسیھنوز خ.  دختر؟ برو توی کنی کار میچ -
با حرص بھ سمت مھال رفت .  شده بودی بار واقعا عصباننیا.  نخوردی مھال تکاناما

 !  ھلش دادنی داخل ماشبایو تقر
 .  کنمی تو خواھش منیبش -

اما .  دادرونی حبس شده اش را بنھی بستھ شد، مھال نفس در ساوشی سدنی کھ با کوبدر
 کھ اوشیس.  او را ھم دلخور کرده بوداوش،ی ستیعصبان.  کردی نمشی رھاھیگر

 اوشی ستی رو عصبانیری تاثنیاما ا.  او ھم ارام تر شدی ھاھیکنارش جا گرفت، گر
 :نداشت

 ی ا؟ی کنی مھیچرا گر.. شده ی کالم بگو چھیخب .. یکالفھ ام کرد..  فھممیمن نم -
 .. بابا

 غرور ،یعشق، نگران.  کردی خالنی را سر فرمان ماشتشی بار عصباننی دستش اکف
 را در جان ِ مھال بھ راه بی مھی زلزلھ نی بود کھ ای احساساتی ھمھ ،یو دلخور

 ..  بودکی نزدیرانی گفت وی نمیزیانداختھ بود و اگر چ
 ..من -
 .. من -
حس . دی بھ سمتش برگشت، مھال ناخداگاه خودش راعقب تر کشی کھ عصباوشیس

 . باعث شده بود از خودش ھم بترسداوش،یترس از واکنش س
  خب؟ -
 ی زبان محاوره اش می کرد و جملھ ھا را روی میکی زبان قلب و مغزش را دیبا

حس  نی بھ ادیبا.  کشانده بودنجای کھ او را بھ اییھمان حرفھا و خواستھ ھا. گذاشت
 نکھیمگر نھ ا.  کردی می عشق را قرباننی جا انی ھمای توانست ی مای.  دادی مانیپا

   خواست؟یعشق، جسارت م
 .. دوستت دارم.. من... من -

 بھ گوش ی کھ بھ راحتییصدا.  نبودیی قرار قلب مھال، صدای بی ھادنی تپی صداجز
 .  را بھ قلبش دادیمی و شوک عظدی ھم رساوشیس
تو .. یبرام تو اسطوره بود... برام... ادی ی مادمیاز ھمون موقع کھ ...  وقتھیلیخ -

من دوستت . دی رسی راه ھا بھ تو میھمھ ... میزندگ.. اھامیرو..  امندهیا. ی بودیزندگ
 .. دوست داشتم منو.  وقتیلیخ..  وقتھیلیخ.. اوشیدارم س
 ھمھ مدت محبوس نی کھ ایت ھق زدن ھا کلماانی راه نفسش را بستھ بودند و ماشکھا

 .ختندی ری مرونی اش بودند، بنھیس
.. ی و ھستی نفر بودنی و آخرنیتو اول... تو...  منیبرا. دوستت داشتم و دارم -

 .. و جرات گفتن نداشتم... دوستت داشتم و



 50 

 شده بود و فقط کلمھ ھا ی باره خالکیمغزش .  رخش زل زده بودمی فقط بھ ناوشیس
 ... دندی دوی ذھنش، می در داالن ھادی با ترس و تردب،ی غرنیبودند کھ ھمچون مسافر

 ... سختھ.... من .... من ....  اوشیس -
دستانش صورتش را پوشاندند .  آمدی در نمشیصدا.  دست خودش نبودگری ھا دھیگر

 .  کردھیو بلندتر گر
 ی کھ مییحرفھا.  توانست بزاق دھانش را فرو بدھد باالخره بھ خودش امد واوشیس
 را نیاو ھم ا.  ذھنش بھ کمکش آمدندانی از میخاطرات.  توانست باور کندی را نمدیشن
..  قدر بزرگ باشدنی کرد، ایاما اصال فکرش را ھم نم! شیاز پنج سال پ!  دانستیم

 و منطقش واقعا  گشتی عشق منی ای رد پادنبال قلبش. کھ ھنوز ھم ماندگار باشد
 !ھنگ کرده بود

 یخودش را کم.  مھال، واضح تر شدی ھی گری صدا؟ی کرد اما چھ کاری می کاردیبا
 : جا بھ جا کرد و چند برگ دستمال بھ سمتش گرفتی صندلیرو

 .. ریبگ -
 صورت دردمند و اشک آلودش بھ دنی از داوشی مھال آرام باال آمد و قلب سصورت
 . درد آمد

 !؟ی شھ آروم باشیم -
 نی دانست ایاما نم!  ساکت شو بودی مھال، معنھی شبی دختر حساسی جملھ برانیا

 !  استاوشی محبت ستینھا
 اوش،ی بھ سدینبا..  عاقالنھری کار غنی ای براخشی شروع کرده بود بھ توبمنطقش

 گرفت و دستش بھ می تصمی زود و احساسیلیدوباره خ.  کردیعشقش را اعتراف م
 : رفترهی دستگسمت

 .. حماقت بود. ری بگدهیتو ھم حرفامو نشن..  رمیم... ببخش -
 .  قفل شداوش،ی انگشتان سانی بخواھد در را باز کند، مچ دست چپش متا
 .....  حدنی کردم تا ایاصال فکر نم -

 کرد ی می قراریقلبش ب.  شدرهی خنشی برگشت و بھ صورت خشمگاوشی سمت سبھ
 : رفتار سرد و خشن را ھم نداشتنیاما تاب ا

 حد پست و نکبت نی بگم عاشقتم؟ تا اامی حد احمق باشم کھ بنی تا ا؟ی حد چنیتا ا -
  ؟ی رو دوست داریکی یباشم کھ بچسبونم خودمو بھ زور بھت؟ اونم وقت

 ...  بسھ -
   عشقم؟ای حرفام ؟یچ -
  ؟ی زنی می حرف الکیچرا دار -
  من؟ -
 ..  آره تو -
 .. ولم کن...  ام آخھونھید... حرفام ...  بودیآره الک -



 51 

 مھال، نتوانست ضی احساسات ضد و نقنی شده بود از ای و عصبانجی کھ گاوشیس
 : رو رفتارش داشتھ باشدی کنترلگرید
 کنھ و ی مھی جور گرنی بارون؟ اری ره زی جور منیمگھ آدم سالم ا.. ی اونھیآره د -

 ی ھمھ مدت خودتو عذاب نمنی و ای نبودنجای االن ای ده؟ عقل داشتیخودشو عذاب م
 .. یداد

  عذاب دادم؟ -
 من نگاھت رو ی کنیچرا؟ تو فکر م.. بھ قول خودت...  ھمھ مدتنی ا؟ینداد.. آره  -

  دم؟ی دینم
 ی ماوشی صورت سی روشیمردمک ھا. ستادی لحظھ از ضربان اکی مھال قلب

 بار کیپلک بست و .  داشتھ باشدقتی بود، حقدهی کھ شنیزی شد چیباورش نم. دیچرخ
 . جملھ را با خودش تکرار کرد

  ؟یدینگاھم رو د -
 .  چشم باز کردد،ی کشاوشی کھ سی رھا شدن دستش و پوف کالفھ ابا
   دوستت دارم؟ی دونستیتو واقعا م..  تواوشیس -
 ... کھ..  مدت عقلت برگشتھ سر جاشنی کردم تو ایاما فکر م.. شیاون پنج سال پ -
 !ھ؟یمگھ عشق الک..  گردهیبرنم.. نھ برگشتھ -
 : دوباره بھ صورتش زل زداوشیس
 !  حس دو طرفھ سھیعشق؟ عشق  -
  مثل عشق تو بھ ارغوان؟ -

 شد رهیبھ روبرو خ.  شدختھی راوشی سر سی بود کھ رویخی مھال، سطل آب ی جملھ
 :و اھستھ تر از قبل گفت

 ... نکنی اونو قاطانیرج -
  چرا؟ -
 افتاد و شی و حرفھانیامی بنادیناخداگاه !  اسم ارغوان ، مغزش بھتر کار کرددنی شنبا

 . پشتش نشاندی رهی تی را روی فکر عرق سردنیھم
 : تر از قبل گفتی را روشن کرد و شروع بھ حرکت کرد و مھال جدنی حرف ماشیب
 .  گفتماوشیچرا س -
 .. ادامھ نده... الی خیب -

 زل اوشی رخ متفکر سمیھمان طور بھ ن.  خواستی نبود کھ مھال میزی چاوشی سنگاه
 بعد یکم.  دادندی مامی قطرات اشک بودند کھ سوزش قلبش را التنیزده بود و دوباره ا

 بدون اوشیس.  صورت مھال بودی ھنوز رد اشکھا روستادند،ی اشانی خانھ یکھ جلو
 :گفت نگاھش کند نکھیا
 ... برو بھ سالمت -
  ن؟یھم -
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.  نتوانست ژستش را ادامھ بدھداوشی کھ سیطور.  کلمھ بودنی درد، تمام حس ابغض
 :بھ سمتش برگشت و آرام تر گفت

 . کنمی نکن خواھش مھی گرگھید. ستیحالت خوب ن.. یمھال بھتره بر -
 ... اوشیس -
 ..  امی عصبانیمنم الک.. منم...  اوضاع رونیبب -

 : کرددواری قلبش را دوباره اماوش،ی مھربان سلحن
 .. جورنی تونم اینم.. اوشی کنم سیخواھش م.  خوام باھات حرف بزنمیمن م -

 : کردی دار محھی مھال، قلب او را ھم جری ملتمسانھ لحن
 سنیلباسات خ. برو خونھ استراحت کن..  نکنھیگر. ستی وقتش نگھیاالن د... باشھ -

 . ھنوز
 .  لحظھ درھم گره خوردکی نگاھشان

 .. اوشیس -
 ..  وگرنھی خوریسرما م.. خودتو گرم نگھ دار.. برو.. برو مھال -
 .. اوشیس -
 ه .. -
 ..   باھات حرف بزنمدیبا -
 ..برو بعدا.. االن نھ.. باشھ -
 .. بگو قول بده. ی باھام حرف بزندی با؟ی دیقول م -
 : آرام سرش را تکان داداوشیس
 ..  فرصت مناسبھی...  دمیقول م ..باشھ -

 نیھم.  مھال نشستی دهی خشکی لبھای پژمرده، رویلی خی گل لبخند، حتباالخره
 کھ ھم دوست یتالطم.  داشت کھ تا اعماق قلب مرد جوان ھم نفوذ کردیلبخند، حس

 : دادی بھ او می بود و ھم حس بدیداشتن
 . مراقب باش.. برو خونھ -

 .  ھم نشستاوشی سی لبھای لبخند روکیطرح .  تر شدقی مھال کھ عملبخند
 ..  شھی مرتید.. برو -

 ،ی زنانھ امی و عطر مالسی خی بعد جز صندلی فقط سر تکان داد و چند لحظھ مھال
 .. بھ جا نمانده بودیزی چاوش،یکنار س

 ی روادهی پدی ھوا نبانی تو ای گینم!  زنھ بھ سرتی مھوی دونم تو چرا یمن نم -
  ؟یکن

 کھ ی گرفتھ ای اش فشار داد و با صداینی بی را دوباره روی دستمال کاغذمھال،
 :، گفت! بود تا سرماشی ھاھی گری براشتریب
 . نی بابا، حق داردیببخش -

 دهی انداخت و نگاه پر از محبتش را بھ صورت رنگ پرشی پتو را محکم تر رونیرام
ظرافت روح و جسم و .  آسوده شدالشی خیمھال کھ لبخند زد، کم.  دخترش دوختی
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 دانست برعکس یم.  کردی نگرانش مشھی داشت کھ ھمی دختر، تضادنیمحکم بودن ا
 ظاھرش را سخت نشان ند کی می سعباست،ی و زفی ظریدرونش کھ ھمچو بلور

 کوچک یلی خشیمھال ھنوز برا.  شدی پدرانھ اش می ھای باعث دل نگراننیھم. بدھد
 . بود
.  رفترونی ھم افتاد، او ھم بلند شد و از اتاق بیار مھال باالخره رو خمی پلکھایوقت

 ی ست بی چند روزنی چننی دخترک حساسش افتاده است کھ ای برایمطمئن بود اتفاق
 اش ی کھ گوشندیُ کانتر اپن بنشی صندلی خواست رویتازه م. قرار و افسرده شده

 : لبانش نشستی روند لبخ،یی اسم آشنادنیبا د. زنگ خورد
 ... سالم -

 :دیچی گوشش پانی مھربان و نگران مرجانھ میصدا
 ..  نگرانت شدمدنتت؟ی بھ رزی مطب رو چرا سپرد؟یخوب.. نیسالم رام -

 در یوقت. دی کش آمد و ناخداگاه سرش بھ سمت اتاق مھال چرخشتری لبش بی رولبخند
 : آھستھ جواب دادد؛یبستھ را د

 کم تب داشت ھی.  شده بودسی بارون اومده و خریز.. مھال حالش خوب نبود.. خوبم -
   اومد؟شی پیمشکل..  کنھتیزی رو وضای مرزیگفتم، سحرخ.. نگرانش شدم

  االن حالش چھ طوره؟.. نھ -
 .. بھتره -

 سن و نیخنده دار بود در ا.  افتادنیی سرش پاد،ی زن را کھ کشقی نفس عمیصدا
 ی کھ بدی کشیقیاو ھم ناخواستھ نفس عم!  داشتھ باشدی پنھانیرابطھ ا ت،یموقع

 .  نبودری آه دلگکیشباھت بھ 
 .. مرجان -
 .. جانم -

 دوست یلیخ. دی طلبی می ھا مکان ھا، حرمت خاصی کلمھ ھا، در بعضی بعضگفتن
 ی حرمت خاصشی خانھ برانیا.  شدی احساسش، اما نمدی چرخی زبانش میداشت رو

 .. اندازدی بانشی ھم می وقت نتوانستھ بود، ترک کوچکچی کھ ھیحرمت... داشت
 ! واقعا؟ی شده نھ؟ خونھ ایزی چھی..  نیرام -

 شد کھ تکھ تکھ یقی احساسش آه عمی را با بزاق دھانش قورت داد و ھمھ بغض
 .  فرستادرونیب
 نمتی بیم..  درست کنم بخورهزی چھی براش دیبا.. ی زنگ زدیمرس... زمینھ عز -

 .. فردا
  ه ..-
 .. خداحافظ... دیببخش -

 را قطع ی و بعد گوشندی خدانگھدار را شنی غمگی را نگھ داشت تا صدای گوشیکم
 مشکالتش را فراموش کند، ی کرد با آشپزی بھ حال و روزش زد و سعیپوزخند. کرد
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 نی ات باشد، بھ ایپود زندگ کھ مثل تار، بستھ بھ ی دانست، دردیگرچھ خودش ھم م
  شودی فراموش نمیراحت

کف دستش .  مھال آماده کرده بود، کنارش رفتی کھ برای سوپی ساعت بعد با کمکی
 .  بودیعی بدنش، طبی مھال نشست و خوشبختانھ دمایشانی پیرو

 .. مھال جان... دخترم -
 . ھال ھم باز شد گشت، ارام آرام چشمان می مشی موھاانی نوازش انگشتانش کھ مبا
 .. بخور بذار بدنت گرم بمونھ. پاشو برات سوپ آماده کردم -

 : ھم بلند شدنی گذاشت، رامشی پای را روینی نشست و سیوقت
 کار ی چمارامی با بنمی ببزی زنگ بزنم بھ دکتر سحر خھیتو سوپت رو بخور، منم  -

 . کرد
 : انداختنیی پای شرمنده سرش را کممھال

 . امروز شما رو ھم از کاراتون انداختم..  بابادیببخش -
 : فشار دادی کوچک مھال را کمینی با دو انگشت، بنیرام

 !  سالم ندادهیخدا بھم بچھ .  قسمت منھنمی کار کنم ایچ -
 با ی آورد کھ خوشبخت ھستند، حتادشی رنگ مھال، ی خودش و لبخند صورتی خنده

 . تمام مشکالت
قاشق را برداشت و تا داخل ظرف فرو . نوز لبخند بھ لب داشت کھ بستھ شد، مھال ھدر

 خودش را باال یکم.  ھمراھش شدی گوشیبرد، متوجھ روشن و خاموش شدن صفحھ 
 اعتنا قاشقش را پر ی داد و برونینفسش را ب.  صفحھ ماندی و نگاھش بھ اسم رودیکش

 نیا.  شدیور گوش بعد باز ھم متوجھ نیمتماس قطع شد و ک. کرد و بھ دھان گذاشت
 : را برداشت و تماس را برقرار کردی گوش،یبار عصبان

  بلھ؟ -
 : گوشش پر شدانی منیامی متعجب و نگران بنیصدا

 ! حالت خوبھ؟... مھال -
  ؟ی زنگ نزنگھی دمی بھ گوشی کنیلطف م.. بلھ خوبم -
  بلھ؟ -
 ! ی گم مزاحمم شدی می بھ مانیریاگر بازم تماس بگ.  کھ گفتمنیھم -
 ..! مھال -
  ست؟ی نی اگھی دیحرف -
  چرا آخھ؟... نمیواستا بب -
 .. بھ خودم مربوطھ -
 ! مھال -
 ..  مزاحم نشوگھیلطفا شماره مو پاک کن و د... تموم شد -
 .  کنمی کار رو نمنی ا،ی رو نگلشیتا دل -
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 ی کھ ال بھ الیحس.  و پر از حرص بودی عصبانن،یامی اول، بنی ھاھی ثانبرعکس
 .  شدی مھال ھم استشمام میحرفھا

 .. بھ خودم ربط داره.  خوام بگمینم -
 ؟یاری ی در می چرا بچھ باز؟ی چیعنی! ی جور اخالق دارنی دانستم ایاصال نم -
 ! پس خداحافظ..  گند اخالقم و بچھیلیاره حق با شماست من خ -
 ی من اگھ کار اشتباھ؟ی کنی طور منیخب آخھ چرا ا..  بھت نگفتمنویا.. صبر کن -

 ...  خوام امایکردم معذرت م
 ی اما االن راستش رو مدیببخش...  بھ شما گفتمی دروغھیمن !  بامدادیصبر کن آقا -

 ... من.. گم
 بھ گریدوست نداشت د.  گفتی را مقتی حقدی و چشمانش را بست، بادی کشی ارامنفس

 . ادامھ بدھدی بازنیا
 .. خوامیمعذرت م.. عاشقش ھستم..  نفر رو دوست دارمھی.. من -

 ی باشد، گوشی کرد و بدون آنکھ منتظر جوابیمھال اھستھ خداحافظ.  امدی نمییصدا
 . را قطع کرد

 را نیامی بنیچھره .  زل زدی گوشاهی سی لحظھ متاثر از اتفاق افتاده، بھ صفحھ چند
 :آرام زمزمھ کرد.  استشی مات روبرون،ی توانست مجسم کند کھ بھت زده و غمگیم
 ...  بھشی گفتی از روز اول مدیبا..  شد مھالی طور منی ادینبا -

 اوشیاو بھ س.  بود کھ افتادهیاتفاق.  دادرونی بی را بست و نفسش را بھ راحتچشمانش
قسمت .  کردی عشق را ثابت منی ادیاعتراف کرده بود کھ دوستش دارد و حاال با

حاال کھ غرورش را شکستھ بود و حرف .  اعتراف بودنیسخت ماجرا بھ نظرش تا ھم
 .  کرد تا بھ خواستھ اش برسدیم  شد تالشی ھر چھ قدر مدیدلش بازگو، با

 را برداشت و یدوباره گوش...  ی و دوست داشتبایز.  بودبای زشی ھم براشیای رویحت
 : کردنپیرا انتخاب کرد و شروع کرد بھ تا»  نیس«  ن،ی مخاطبستیاز ل

اما .  کردمیوونگی دونم بھ نظرت دیم.  خوامی امروز بازم معذرت متیبا. سالم «
  »نمت؟ی تونم ببیفردا م... یبھم قول داد..  کنھی موونھیعشق؛ ادم رو د

 دی خواست تردینم.  نوشتھ اش، ارسال کردی بازخوانی بار بدون مکث و حتنیا
 .  کردی فرصت استفاده منی از ادیبا. دوباره راه بھ جانش باز کند

 قاشق سوپ را در دھانش بگذارد کھ نی را کنارش گذاشت و خواست دومیگوش
 ! دی کشی ارامغی جی از خوشحالد،یرا د"  نیس" اسمی شد و وقتیافتی درامیمتوجھ پ

  »ومد؟ی نشی برات پی مشکل؟یبھتر«
 یدر دلش آب م سرعت جوابش را بدھد، قند نی کھ بھ ای نگرانش بود تا حدنکھی ااز
 ؟. شدی مرابی سدی سال تشنھ اش بود و حاال بانی بود کھ چندیمحبت. شد
 "نمت؟یفردا بب. بابا خونھ بود. آره خوبم.. یمرس" 
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 ادیاما انتظارش ز.  کردی قفلش را باز و بستھ ممی را نگھ داشت و دای بار گوشنیا
 کرد ی گذاشت و سعنی را زمی دوباره گوشر،ی کھ گذشت، دلگقھی ده دقد،یطول کش

 . بودیاما تمام حواسش بھ گوش. سوپ سرد شده اش را بخورد
. انتظار کالفھ اش کرده بود.  را کنار گذاشتینیس.  نماندی باقشی از غذابای تقریزیچ

 .  پا بند نبودی روی کھ از خوشحالیمخصوصا در زمان
  کردپی را باز کرد و شروع بھ تاامکی پی صفحھ دوباره

 »  نھ؟ای خوبم ینی ببیخواست یفقط م «
 دیدوباره ترد.  دادی نرمش نشان ماوشی کم سھیکاش حداقل .  ذوقش خورده بودیتو

 زنگ اس ام اس، با ترس و یبا صدا! اد؟ی کوتاه ناوشیاگر س. ھا بھ جانش افتادند
 : رو باز کردامیاسترس؛ پ

 من، اما باشھ، فردا ظھر اگھ ی تو داره و نھ برای نھ برای ادهی دونم فای منکھیبا ا «
 » خوبھ؟.. نمتی بی مادیبارون ن
 ی روی کھ از خوشحالیلبخند.  بھ سراغش آمدی شعف و حس خوب عاشقدوباره

 کلمات عیسر.  دادی نشان میلبانش نقش بستھ بود، چھره اش را بشاش تر از قبل حت
رو برام کجا؟ ادرس .. اره خوبھ«  شکلک بوس، فرستادکی کرد و با پیرا تا

 » ..بفرست
 بعد، مھبد وارد ی بھ در خورد و چند لحظھ ی ضربھ اامک،ی زمان با فرستادن پھم

 کھ پدرش سفارشش را کرده بود مراقبش باشد، یماری خواھر بیاما بھ جا. اتاقش شد
 بھ ی تخت چھار زانو نشستھ و با خوشحالی کھ رودی دی را می شاد و خندانیمھال
 ! کندی اش نگاه میگوش

 
 
 
 
 

 : ھشتمفصل
 دشی بھ پوست سف،ی اروزهیرنگ ف.  تنش را دوست داشتی بود، اما مانتوسردش

 کھ از قصد آزاد گذاشتھ بود را با انگشت شانھ یی مویدوباره دستھ ا.  آمدی میلیخ
 اش نھی کھ کرد، سیبا تک سرفھ ا. کرد و اجازه داد ھمان جا کنار صورتش بماند

 ! نبودردار بی شوخیحق با پدرش بود، سرما خوردگ. سوخت
بدن درد و سر دردش .  کردی کرد و حتما درمانش می حرف پدرش را گوش مدیبا 

 برطرف کرده بود اما ھمان مسکن ی خورد، کمن،ی کھ دور از چشم رامیرا با مسکن
 !  اش االنش بودیباعث خواب آلودگ

 یعنی!  گذشتھ بودقھی ھفت دقازده،یساعت از . ه کرد نگای و بھ ساعت گوشدی کشینفس
 امی را باز کرد و دوباره پی گوشامکی پیصفحھ !  داشتری تاخقھی ھفت دقاوشیس
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 را خاموش کرد یگوش... درست بود؛ ھم زمان و ھم مکان قرارشان.  را خوانداوشیس
 : از سمت راستش آمدشاوی سی گذاشت، صدای مفشی درون کیو وقت

 .. سالم -
 اوشی توانست باور کند او با سیچھ طور م!  بود، اما ھنوز باورش سخت بودمنتظر

 .  چشم دوختاوشیقرار داشت؟ با تعجب بھ صورت سرد س
 خشونت و نی ھمیچھ قدر قربان صدقھ .  اش را دوست داشتی سردنی قدر ھمچھ

 فقط زل بزند و  جورنی خواست ھمی اش رفتھ بود؟ چند بار دلش میشانیزخم کنار پ
 .  بکشاندھی اش را بھ ریعطر دوست داشتن

 ی شد، او ھم با افتادن سرش، سالم آرامرهی و بھ روبرو خدی کھ نگاھش را دزداوشیس
 ی باالقای دقی درخت چناری کالغ کھ روکی قارقار یجز سکوت و صدا. گفت

 .  نبودییسرشان، نشستھ بود، صدا
.  بودشھی خلوت تر از ھم،یزیی ِ پای ابر روزکی صبح روز جمعھ، آن ھم پارک

 رهی بار خنی و ادی بدنش را سمت جلو کشی زانو گذاشت و کمی دستانش را رواوشیس
 دی باور بود کھ االن کنار مھال باشد، اما باری او ھم غیبرا.  سنگ فرش پارک شدی

 . گفتی را بھ او مییحرفھا
 بشکند و ی فرستاد و بعد کلمھ ھا را بھ دقت انتخاب کرد تا نھ دلرونی نفسش را باول

 ! بود، قانع کنددهی اش را دی رفتار احساساتروزی دختر را کھ  دنیھم بتواند ا
 منم مقصر بودم، دیشا...  شدهی سوتفاھمھی کنم یمن فکر م.. من...  دختر خوبنیبب -

 تو المیمن بھ خ!  مدتنی ایداقل توح.. ی کنی جور فکر منی دونستم ایاما باور کن نم
 .. ی کنی می زندگی خوب داریلی و خی ھستی و عاقلیدختر منطق

 : ادامھ دادمکت،ی دادنش بھ نھی شد و ھم زمان با تکصاف
 ..  دمیاالن جوابتو م!  چرا ھنوز ارغوان رو دوست دارمی بھم گفتروزید -

 را شی مردمک ھادنی لرزی بھ خوباوشیس.  چشمانش شدی رهی مھال باال آمد و خسر
 .  کردیحس م

 کھ عاشقش بودم و ی دوست داشتن معمولھینھ ... چون ارغوان رو دوست دارم -
 بھ یحت..  رو جاش بذارمی کسای کردم فراموشش کنم ی پنج سال سعنی ایتو.. ھستم

کھ  داشتم، اما ھمون شد تجربھ برام، ی کوتاه مدتی رابطھ ی خواھرم با کسشنھادیپ
 ...   تونمینم
  ؟ی کنی عاشق رو درک مھیپس حال  -

 .  تکان داد،ی اری نشست و سرش را بھ نشانھ اوشی لب سی روی کمرنگلبخند
 کار رو کرد؟ نی اگھ ارغوان تو رو دوست داشت چرا ا؟ی فھمیخب پس چرا منو نم -

 ..  کردی ترکت می سادگنی بھ ادی اون نبایاگر بر فرض تو مقصر ھم بود
ارغوان .. می اونو قضاوت کنمی تونی من، نمی حت،ی اگھی کس دچیمھال نھ تو و نھ ھ -

 .  حرفاشو بشنومنکھیمگر ا.  وقت قضاوتش نکردمچی در حقم ظلم کرد، اما من ھدیشا
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.  کالفھ اش کرداوش،ی سی کننده وسی مای نھ چندان خوب دختر جوان و حرفھاحال
 : زدی پوزخندیعصب

   عشقھ؟نی بھ نظرت اش؟ی بخشی تو ممونمی و بگھ پشادی طور بنیا اگھ االن یعنی -
 : و ارام بودلکسی کامال راوشی او، سبرعکس

 دی ببخشمش شادیشا! دمی نرسی اجھی فکر کردم، بھ نتنجاشیھر بار بھ ا..  دونم ینم -
من احساسم اشتباه نبود و !  عشقھنی بگم اره ادیدر مورد قسمت دوم سوالت ھم با.. نھ
 کنار موندنم نی ھممی تصمنی بھترطی شرانی ای کار االنم اشتباه باشھ اما تودیشا. ستین

 . ھست
 نی تواند ای مرد مکی کرد چھ طور یمھال درک نم.  ھم بودندی رهی لحظھ خچند

 شد و ھم ی مدهی کشاوشی بھ سمت سشتریھم دلش ب. اندازه صبور و بخشنده باشد
 . اھد ارغوان را فراموش کند خوی نماوشی بود کھ چرا سیعصبان

   گرده؟یاصال بھ نظرت برم...  خبیلیخ -
 :دی بھ سمت مھال کشی و خودش را کمدی کشی دوباره آھاوشیس
  م؟ی در مورد ارغوان حرف بزنمیاومد -

حرف زدن و فکر !  نداشتی قصدنینھ چن.  مھال بھ چپ و راست حرکت کردسر
 !  بودشی کار ممکن برانیکردن بھ ارغوان سخت تر

 !  اصال برنگردهدیبھ قول تو شا...  ارغوان روالی خیپس ب!  خبیلیخ -
  ؟ی جور ادامھ بدنی تا اخر ھمی خوایخب تو م -
 .  رو قبول کنمی اگھی تونم بھ جز ارغوان، زن دیمن نم.. اما االن آره!  دونمینم -
  ه..-
 نیمن مطمئنم ھم... خب. ی ھستیتو دختر جوون و فوق العاده ا.. درکم کن مھال -

 اخالق ت،ی اجتماعتیموقع.  ھستن کھ بخوان با تو ازدواج کننی خوبیاالنم مردھا
 . تییبایخوبت، ز

 دی شنی ماوشی را از زبان سیی ھافی تعرنی چننکھی بود، از ایگری زمان دھر
 یگری ِ مرد دشکشی ھا را پفی تعرنی شد، اما در آن لحظھ، او داشت ایخوشحال م

 ..  کردیم
 !  فکر کنمی تونم بھ مردی نمگھی بار عاشق شدم و دھی! منم مثل تو -
 ! ستی خوام؛ اما عشقت درست نیمعذرت م -
 ! چھ طور واسھ تو و ارغوان درستھ -
 نیچشم از نگاه مھال گرفت و بھ زم.... (  ومی احساس دو طرفھ داشتھیچون ما  -

 ! رفھ نبوددو ط.. اما احساس تو.. میاالنم دار) دوخت
 وقت یلیخ. دی صورتش کشیبا دست رو.  بھ صورت متعجب مھال نگاه کرددوباره

 .  وقت نگفتھ بودچی ھیعنی.  مسائل حرف نزه بودنیبود در مورد ا
مطمئنم اونم مثل .. من ... من . اما حس ما با ھم شکل گرفت..  مھالحشیسختھ توض -

 ..  منھ
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 ..  شی بخشیتو م -
نھ اون خواستھ برگرده و نھ من ! ی کنیرمورد من و ارغوان بحث م دیدوباره دار -

 .. الزمھ ببخشمش
 بھ دی کھ کشیمھال با آھ. دی چرخی سنگ فرش پارک می ھدف روی کالفھ و بنگاھش

 : دادھی تکمکت،ین
 .. وقتھیلیخ.. نھ االن.. من دوستت دارم  -
 !  دوستانھ بھت کنم؟ تجربھ س ھاحتی نصھی -

مھال کھ !  کردی صحبت مشی جلوی با تکھ سنگ شکستھ یی کرد و گوی نمنگاھش
 :فقط در سکوت نگاھش کرد، آرام ادامھ داد

 یتو نم. ادی ی مشیپ..  جورهکی ھمھ یحس برا!  آدمھھیاما عاشق ...  حسھھیعشق  -
... ی شی نمای ی شی عاشق میِ کی بگی تونینم... ی نشای ی بشی عاشق کی بگیتون

 ..  فرق دارهیلی عاشق خیاما قصھ ! ستیخودت نچون حست دست 
  ه..-
 ی نمیعاشق.  شنی مردھا و زنھا مثل ھم عاشق نمیعنی! عاشق مرد و زن داره -

 ..   احساسشون، بروز دادشون متفاوتھدشون،یمردھا د! کنن
 : داد و او ھم نگاھش را بھ نگاه مردد و سردرگم مھال، گره زدھی تکدوباره

کھ مرد جسارتش رو داشتھ باشھ ..  کھ مرد، زن رو بخوادعتھی رفتار ِ درست طبنیا -
 لحظھ کھ واسھ لحظھ نی نھ واسھ ھمازی ننیا. و غرورش رو بذاره کنار و اعتراف کنھ

 ..  بعدهیھا
   زنھا عاشق شن؟دی نبایعنی -
 زن  قلبی عشق رو مرد تونی کھ آتش انھیاما درستش ا...  نگفتم مھال نویمن ا -

 .. زمان و با ھم رشد کنھکی احساس در نیحداقل ا.. روشن کنھ و نگھش داره
 طی شرانیدر ا. دی دوی ماوشی تفاوت سی صورت بی روشن مھال، روی ھامردمک

 .  کردی را درک نماوشیدرست جمالت س
اون جور بھتر و با غرور . تشونھی خاصنیا.  باشنیمردا دوست دارن قھرمان زندگ -

 نانی رو عاشق خودشون کنن، بھشون حس اطمی کھ تونستن زننیا.  کننیم یتر زندگ
 .  موننی ده و تا ابد کنار اون زن میم
 : افتاداوشی سیشانی بھ پینی چشم مھال سر خورد و چی اشک از گوشھ ی قطره کی
چند سال .. ی خوام درک کنیم. ی خوام آروم بشیم.  خوام ناراحتت کنمیمھال نم -
 ! ی خندی کارات منی بھ اگھید

 گذاشت، ی کھ نمیحس. دی کشی بھ آتش مشتری قلب مھال را باوش،ی با محبت سنگاه
 .ردی اش بگیاھیچشم از س

بھش فرصت بده تا محبتشو .. کم کم و با عشق .  تو قلبتادی مرد بھیاجازه بده .. مھال -
 ..  تیبذار بشھ قھرمان زندگ. بھت ثابت کنھ

 ... ی باشتو.. خوام ..  خیمن م -
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 ...  مھال -
 را پاک شی باعث شد ھر دو سکوت کنند و مھال با پشت دست اشکھا،ی شدن عابررد

 و ھم ندی خواست مھال آزار ببینم. کالفھ شده بود.  دادرونی نفسش را باوشیس. کرد
 ی مدینبا.  رفتی نمادشی از ی لحظھ انیامی پر شوق بنیچشمھا... نگران بود 

 .  برودنی جھت از بی حس بنیگذاشت، ا
 ... مھال منو نگاه کن -

 ..   قطره اشک از گونھ اش سر خوردکی و دوباره دی مھال بھ سمتش چرخگردن
 ی تو آدم؟ی کنی کھ قلب نداره زندگی آدمھی عمر با ھی ی تونیتو م..  نکنھیگر -

 ؟ی کنھ، بگذرونی می عشق اولش زندگادی کھ ھر روز و ھر شب بھ ی کھ با کسیھست
 کھ ھنوز تو قلبشھ رو ی عشقی حلقھ ،ی شی مداری ھر روز کھ ب،ی تحمل کنی تونیم

 خواد بره ی می با ھر بھونھ ا،ی کنیدگ زنی با مردی تحمل دار؟ینی سرت ببیباال
  نھ؟یعشقش رو بب

قول ..  دم تحمل کنمیقول م.. من ... من .. تو بھم فرصت بده . اوشی کنم سیپاکش م -
 ..  دمیم
 توانست ینھ م.  آمدیقلبش بھ درد م.  مھال، متاثر شدی از حال ملتمسانھ اوشیس

 ندی دختر را ببنی جور انی کند و نھ دوست داشت اشتریمحبت ب
 وانمود کنم؟ من عاشق دی عذاب بکشم؟ بادی بازم با؟یمن چ..  کنم مھالیخواھش م -

.. ارهی یسارت نمعشق ا.  کنھیھستم و گذاشتم ارغوان ھر طور کھ دوست داره زندگ
 یحت..  اون بشھی پاریمن نخواستم عشقم زنج...  داره ییرھا..  بخشھی میعشق آزاد

 .. کنھ اگھ بھم تھمت بزنھ و اشتباه قضاوت
 نی بغض سنگنی اانی از می توانست کلمھ اینم.  شدندی قلب مھال، اشک میحرفھا

 : شدکشی نزدی کماوشیس.  بگذارندشیگلو
چون ..  یخوشبخت.. ی خندی منمیمنم دوست دارم بب..  یزی منم عزیمھال جان، برا -

 یبذار فاتح قلبت، مرد.. کتری خواھر کوچھی..  ی مونیچون برام مثل خواھر م.. 
 ی عمر با کسھی.  خواد عاشقت کنھیکھ م.. کھ عاشق شده .. باشھ کھ قلبش باھاشھ

 ..   ھیقشنگعشق حس ... عذاب  بده نھھی کھ عشق رو بھت ھدی کنیزندگ
 دنی را کھ در آورد از دیگوش.  جملھ اش را قطع کرداوش،ی سی زنگ گوشیصدا
 بلند شد و تماس مکتی نیاز رو.  صفحھ بود، شوک زده و متعجب شدی کھ رویاسم

 را برقرار کرد
 یباشھ م.. باشھ ...  ؟ی ؟؟ مطمئنیک.. کجا؟... خب... چھ طور؟. نھ... یمرس... سالم -
 ...  فعال...  تشی نھاگھی ساعت دمینھ ن.. آھان باشھ .. امی
   شده؟یزیچ -

 کھ ییحرفھا.  شدرهی کرد، خی نگاھش می و مھال کھ پشت سرش با کنجکاوبرگشت
 ی باال آمد را با بدبختشی گلوخی تا بی تلخعیما.  شدی منیی بود در ذھنش باال و پادهیشن

 . قورتش داد
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   حالت خوبھ؟اوشیس -
 .  فشار دادشی ھاقھی کھ باعث شد دستش را محکم بھ شقدیچی سرش پانی می بددرد

 ...  اوشیس -
 ؟ی اومدنی با ماش؟ی برگردی تونیمھال خودت م -
  بود؟یتو چت شد؟ ک.. آره  -
 ..   اومدهشی برام پی کارھی برم دیمن با... پس خودت برو ..  یچیھ -
 : برسداوشی بلند سی تا بھ قدم ھادی دوبایمھال کنارش تقر.  قدم برداشتی معطلیب
 
 ...   شد؟ با تو امیچ..  اوشیس -
برو .. مربوط بھ کارمھ ..  برم دیبا...  ی کسی اومده براشی پیکار..  گفتم یچیھ -

 ..  خونھ
 ..  میاما قرار بود حرف بزن -

  بھ صورت بھتتی و با عصبانستادی دفعھ اکی.  بوددهی رسشی بھ انتھااوشی سصبر
 : شدرهی مھال خی دهیزده و ترس

 احساس ھی قدر خودتو واسھ نیا.  ندارمی حسچیمن بھ تو ھ.. بار اخره دارم بھت بگم -
 گھیپس د...  و ھر بار شھیھم..  ی مونیتو برام مثل خواھر م.  نکنریبچگونھ حق
غرور منم . ی دی رفتار رو بروز منی توجھ ای بیوقت.  کنم تکرار نکنیخواھش م

 طرفھ و ھی احساس نی ای و بھ جای کنفکر بھتره عاقالنھ... ی کنی دار محھیجر
 ... یری بگتی زندگی برای بھترمیبچگونھ، تصم

 آورد و نیی صورت مھال نگھ داشتھ بود را پای حرفھا جلوانی سبابھ اش کھ مانگشت
لحظھ  کی نکھی مانده تا در پارک را بدون ایراه باق.  فرستادرونینفسش را با حرص ب

 . دی برگردد دوایصبر کند 
 کھ نیبھ ماش.  بودی متضاد و نا خواستھ اما دوست داشتنی و مغزش پر از حس ھاقلب
 ی کوچک، کسی با پسر بچھ یانسالی کوتاه بھ در پارک نگاه کرد، اما جز زن مد،یرس
 . االن فرصت فکر کردن بھ مھال را نداشت. دی کشقیچشم بست و نفس عم. دیند

 یشتری کھ ھر لحظھ شتاب بی موتوری فقط صداھ،ی ثانکی شد و در کمتر از سوار
 .دی رسی گرفت، بھ گوش میم
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   نھمفصل
 پاکت را قشیبا نفس عم.  بودی ھمان پاکت قبلھیشب.  پاکت را با دقت نگاه کرداوشیس

سرش را کھ .  چنگ زدگارشی بھ پاکت سشی انگشتانش رھا کرد و بھ جاانیھم از م
 و عکس پاره زی بھ منی کھ متفکر و غمگنیامی بنی رهیباال گرفت، از پشت دود، خ

 .  کردیشده نگاه م
 یوقت.  دادی از ترس را نشان مشتری بیزی چن،یامی بنی ختھی و بھم رشانی پری افھیق

 مطمئن شد، اوشیس.  را برداشت و با ارامش روشن کردگاریدست برد و پاکت س
 .  ناراحت استند،ی بی کھ او میزی از چشتری اش، بیدوست دوران نوجوان

  ؟یمگھ ترک نکرده بود -
 : زمزمھ کردرد،ی دو انگشتش بود، بگنی کھ بگاری چشم از سنکھی ابدون

 ...  نھ -
 کھ ھنوز یالسی قھوه و گیدو فنجان خال..  دوختاستشی رزی می چشم بھ رواری اختیب

 کھ بھ ی برافروختھ و چشمانیگرچھ از چھره .  داخلش مانده بودش،ی از محتوایکم
 .  زد، متوجھ شده بودی میسرخ

 ...  نیامیبن -
 ھوم؟ -
  ؟ی شدوونھی ھمھ دنی ادی تھدھیواسھ خاطر  -

 اش نھی اندازه سکی خارج شد و ھر دو بھ شی کرد و دود و آه ھم زمان از گلوسرباال
 . را سوزاند

  نو؟ی امی کار کنیچ... الی خیب -
.  کرده بودند، نگاه کردپی تاشی کھ کلمات را روی دوباره بھ پاکت و برگھ ااوشیس
 ی از آمدنش می کھ سھ ھفتھ ای بود و جعبھ ادهی بھ دستش رسروزی کھ دی پاکتادی

 .. گذاشت افتاد
 .. می کنیریگی موضوع رو پدیبا -
 کردن، نیی باال و پایشت؛ بعد از کم را بردالشی نگھ داشت و موباشی را با لبھاگاریس

 زی می بلندگو و بعد روی را روی کرد و گوشدای خواست، پی را کھ میاسم کس
 ی باوشیاما س.  با تعجب باال آمدنیامی کھ الو کرد، سر بنی مردیبا صدا. گذاشت

 :توجھ با آرامش مشغول صحبت شد
  ؟یخوب.. سالم طاھا -
  ؟ی خوب؟یتو چھ طور..  یمرس.. سالم  -
  خانومت خوبھ؟... قربونت  -
 ؟ی و ماننیامیبچھ ھا خوبن؟ بن...  آره یمرس -
 ھمراه اقا ی زنگ زدم بھ گوشروزی طاھا، من دنیبب.  رسوننیسالم م.. اوھوم  -

 ..  گمیسروان رو م.. رضایعل
 ..  خب -
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 صبحم زنگ زدم.. شی اخھ خاموش بود گوشست؟ی خواستم بدونم تھران نی میچیھ -
 . ھمچنان خاموش بود

 .  ھفتھ رفتھی رو تو ده بود، کھ بعد از ی مدتھی شیدو ماه پ... خبر ندارم ازش واال -
  ؟ی خونھ شو نداریتو شماره  -
   جور دنبالش؟نی افتاده ایاتفاق.. رهیخ -
 دیبعد از ع..  دمشی وقتھ ندیلیخ.. دلم واسش تنگ شده بود...  ی طورنیھم.... نھ   -

 ..  بود
  دلت واسھ من تنگ نشده؟ -
 ی فشار داد و با خنده ازی می پر، روبای تقریگاری سری زانی را مگاری تھ ساوشیس

 : گفتیمصنوع
 در تی از خجالت دلتنگی حسابامی ی رو بده؛ من مرضای علیحاال شماره .. ادیچرا ز -
 ! امی یم

 برخواست و کنار ی صندلی رو ازنیامیو ھم زمان بن.  طاھا بلند شدی قھقھھ ھایصدا
 . ستادیپنجره اتاقش ا

 .. کنمیبرات االن اس ام اس م.. باشھ  -
 نیامی نگاھش بھ بنی تلفن را قطع کرد و وقتاوشی س؛ی از خوش و بش کوتاھبعد
 فقط مشکلش نیامی ھمھ مدت، مطمئن بود بننیبعد از ا. ستادی بلند شد و کنارش اد،یرس
 ری تاثی فھم بنیگرچھ قرار مالقاتش با مھال و حال و روزش ھم، در ا. ستی ندیتھد

 ھم اعتراف کرده نیامی مھال، بھ بندی کھ شات سمت رفنیناخداگاه ذھنش بھ ا. نبود
 !باشد
 نی حداقل از انیامیاصال دوست نداشت، بن.  پشتش حس کردی رهی تی روی سردعرق

 .  زل زدنیامیھ صورت بن بیشتریدوباره با دقت ب. ماجرا باخبر شود
 از شور نگاه ی خبرشھیبرعکس ھم.  بودن، سردرگم و ناراحت بودی از عصبانشتریب

 !  بوددهی کھ دیمخصوصا نسبت بھ بار قبل.  اش نبودیو انرژ
 :ستادی فرستاد و شانھ بھ شانھ اش ارونی را پرصدا ببازدمش

.. سکوتش ... حرف زدنش ..  شیغم و شاد... معرفتش .. مرامش ..  قھی رفق،یرف -
 !ستم؟ی نقیاالن رف.. دردش 

 .  افتادنیی پای برنگشت، اما سرش کمنیامیبن
 : برد و دم گوشش زمزمھ کردکشی نزدشتری سرش را باوشیس
 یاداوریمنتھا محض ! ستمیحرف زدنم بلد ن!  اموونھی چھ قدر بد اخالق و دی دونیم -

 ..  قیرف..  یھر جور! خواستم بگم، ھستم
 زده یحرف.  کرد تا کامال چشم در چشم ھم بشوندلی سرش را متمای فقط کمنیامیبن

 اوشی و ساوشی مثل سی از بودن کسنیامیبن.  لبان ھر دو نشستیاما لبخند رو. نشده
 بند اوشی سی زنگ گوشیصدا!  داندی از قلب مھال نمیزی چنیامی بننکھی انانیاز اطم

 ی باوشی فرستاده بود و سشی را برارضایعل یطاھا شماره . نگاھشان را جدا کرد
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 رخ متفکر و می داد و بھ نھی بھ پنجره تکنھی دست بھ سنیامیبن.  شماره را گرفتیمعطل
 .  چشم دوختاوشیبا اخم س

 ی رو جواب ندادتیگوش... بلھ ! گرفتار واال...  یمرس.. بلھ .. حال شما؟.. سالمم -
 بیمھمونم کھ حب... ؟ی گم االن خونھ ایم..  یبھ سالمت. خب.. آھان ... نگران شدم 

من .... بلھ ! .... میی اونجاگھی ساعت دمین!  االننینھ ھم.. باشھ.. قربونت ! .. خداست
 .. نمتی بیم! ... نیامیو بن
 :ختی عکس را داخل پاکت ری را قطع کرد و خورده ھایگوش

..  ماجرا گندش ظاھرا در اومده نیا.. برو دست و صورتتو بشور  نیامیزودباش بن -
 !  سابق رو ندارمی ھای بازوونھی دیاصال حوصلھ 

 خواستھ بود اوشی کھ سی اش را از پنجره گرفت و کارھی بدون حرف، تکنیامیبن
 دهیچی پی ماجرانی شدن با چنری درگی حوصلھ ط،ی شرانیمطمئنا او ھم در ا. انجام داد

 ... را نداشتیو خطرناک
 کرد، از زمان تماسشان ی پارک مرضای علی در خانھ ی را جلونی ماشاوشی سیوقت

 بھ نام ی خانھ آمدند، دنبال کسنی کھ بھ ایبار اول.  ساعت گذشتھ بودمی از نشتریب
 .  شان را اثبات کنندی گناھی کھ قرار بود، بھ آنھا کمک کند تا آنھا بیکس.  بودندنیشاھ
 کھ بعد از یافسر.  بودی آگاھی و سروان اداره رضای کھ در اصل، نامش علینیھشا

، شده بود، در (نیشاھ) دوستانشنی تریمی از صمیکی کھ باعث کشتھ شدن یاشتباھ
 .صدد انتقام بر امده بود

 دوستان و مافوق ی برعکس خواستھ رضای باند، علیری از اتمام ماجرا و دستگبعد
.  کندی زندگیگری دقی گرفت از طرمی اش بازنگشت و تصمیسابقش، بھ سر پست قبل

 .  اتفاق افتاده بودرضای ھر سھ پسر با علنی بی دوستانھ ایاز ھمان موقع ھم رابطھ 
.  شدندلرضای عی سرسبز و کوچک خانھ اطی وارد حاوش،ی و سنیامی کھ باز شد، بندر

با !  بودرضای علنی جلب توجھ کرد، ماشاوشی سی کھ برایزیچ نیمثل ھر بار اول
 مورد حاتی تفرنی از بھتریکی رفت اما ھمچنان، ی نمستی وقت بود، پیلی خنکھیا

 . عالقھ اش بود
 !  بھت بفروشمشایب -

.  کردی بود و با لبخند بھ ھر دو پسر نگاه مستادهی اشپزخانھ ای کنار پنجره رضایعل
 : اشاره کردنی کنج لبش نشاند و با چشم بھ ماشی لبخند کمرنگاوشیس
 ھر روز ی جور باشن برھی دی بایعنی!  انینگاه کردن! ستنی نیدنی خرزای چیبعض -

 ره ی مادتی رن تھ کمد و ی مال خودت باشن، میوقت! ی نگاھشون کننیتریاز پشت و
 ! در ضمن سالم! یاصال دوستشون داشت

 : اشاره کردیورود لبخندش بزرگتر شد بھ در رضایعل
 !  تون چرا کمھ چھار تفنگدار؟یکی..  دییبفرما..  کیعل -
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 کھ ساختمان را از ی ھم از سھ پلھ انیامی و بناوشی از پنجره فاصلھ گرفت و سخودش
 اوردند، در خانھ ھم باز ی را در مشانی کفش ھایوقت.  جدا کرده بود، باال رفتنداطیح

 : اول دستش را جلو بردنیامیبن. شد
 .. سالم -
 اوشی با تعجب بھ سرضای و لحن سردش، باعث شد علنیامی بننی دمغ و غمگی افھیق

 . گرفت و بھ آشپزخانھ برگشتدهی را ندنیامی حال بناوش،ینگاه کند اما با چشمک س
 نی ارضای علیمی دنج و قدیخانھ .  پنجره بود نشستی جلوقای کھ دقی مبلی رواوشیس
 .  کردی می شد، احساس راحتی واردش میر صفا داشت کھ ناخداگاه ھر کسقد

 : وارد اتاق شدی چاینی با سرضای بعد علی لحظھ چند
 گل گاوزبون و ی چارمردایمن مثل پ! ستیقھوه در بساط من ن! سی رئونی اقادیببخش -

 !  و نباتنی با دارچی چاتینھا!  خورمی مبیسنبل ط
 : گرم و خوش بو را برداشتینی فنجان چاوشی ساول

 یمربوط م!  بودن ندارهرمردی بھ مھندس و پی ربطنایاما ا! دست شما ھم درد نکنھ -
 !یشھ بھ نوع زندگ

 : نشستنیامی کنار بننھی گذاشت و دست بھ سزی را کنار می خالینی سرضایعل
   چشھ؟میزندگ!  روانشناسی اقای گفتیخب؟ م -
 : لبش نقش بستی روی اانھی لبخند موذاوشیس
 نی دارچی چانی دم ھمی محی چند روزه، ترجنی شدم احتیخودم چون فول نص! حاال -

 ! بخورم
 با سر بھ رضایعل!  شده بودرهی و فنجان خزی ھمچنان ساکت و مغموم بھ منیامیبن
 ھا را عنوان کند و دی تھدانی خواست زودتر جری کھ ھم ماوشیس.  اشاره کردنیامیبن

 ی و از رودی کشرونی کتش ببی را پرت کند، پاکت نامھ را از جنیمایھم حواس بن
 .ُ سر دادرضای بھ سمت علزیم
 بود؛ دهی اش دویشانی پانی کھ می متعجب بھ پاکت نگاه کرد و ھمراه اخملرضایع

 شی ابروھاخت،ی ررونی عکس پاره شده کھ از پاکت بیتکھ ھا. پاکت را باز کرد
 .  در ھم گره خوردشتریب
   ھستن؟ی چنایا -
 : را مزه کردی از چای جرعھ ااوشیس
 ..  بخون کاغذ رو -

 : نگاه کرداوشی کاغذ را باز کرد، با بھت بھ صورت خونسرد سی وقترضایعل
   از کجا اومده؟ھ؟ی چنیا -
 !  کنھی می داره باھامون بازیکی -
  نش؟یاز کجا اورد -
 : زدی بشکننیامی صورت بنی جلواوشیس
 ! بگو سی رئیاقا -
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 : نگاه کند، گفترضای بھ علنکھی داد و بدون ارونی نفس کالفھ اش را بنیامیبن
 . افتاده بود تو خونھ ام -

 ھی با ھمان آرامش بھ مبل تکاوشیس.  دو مرد جوان رد و بدل کردنی بی نگاھرضایعل
 :داد

 !  بار چھارمھنیا -
 :  نگاه کرداوشی ھم متعجب بھ سنیامی حرف بننی ابا
 ! اوش؟یبار چھارم؟؟ س -
 سر قبر میرفتھ بود.  بودشی سھ چھار روز پستی ببایبار اول تقر.. چھارم .. اوھوم  -

 ی نامھ نی عکس چھار نفره از ما و ھمھی.  برف پاک کن گذاشتھ بودنیاھورا کھ رو
سوم بار ...  کارتن بود برام فرستاده بود تو دفترمھی بای تقرشیبار دوم دو ھفتھ پ! دیتھد
 ! فرستادننیامی بنی براای کھ گونمیا.  شرکت بودیھا  نامھنی بروزی دنیھم
 : و تعجب گفتی با ناراحتنیامی بنرضا،ی از علقبل

  ؟ی چرا بھم نگفتاوشیس -
 بگم تا امی گرفتھ بودم بمی تصمروزی شد؟ من خودم دی میچ! ؟ی دونستیخب مثال م -
 ... می کنی فکرھی
 ی پاکت را روتی با عصبانرضای کرد کھ علی نگاھش مرهی ھنوز با اخم و خنیامیبن
 : توجھ ھر دو نفر را بھ خود جلب کردادشی فری انداخت و صدازیم
 چوب ندونم دیچند بار با..  تونھ احمق باشھی ادم مھی چھ قدر آخھ ن؟؟یشما عقل دار -

 کھ صداتون کی باریجا حتما کار برسھ بھ دی بان؟ی مسخره تون رو بخوری ھایکار
 ..   اهاد؟یدر ب

.  کردندی با بھت نگاھش منیامی و بناوشیس.  بلند شد و شروع بھ قدم زدن کردکالفھ
 .  دانستند حق با اوستیاما م

 اس ام اس حساب کار ھی با ی ادم عادھی ؟ی چیعنی نی دونی مدیتھد..  ھا یآخھ روان -
...  یشما... اون وقت شما .. چون عقل داره .  کنھی متی ره شکای و مادی یدستش م

 ...  استغفرهللا
 : نگاھشان کردیشتری و با حرص بستادی اشانی روی و جلودی کشی کالفھ اپوف

دوستتون رو از ... نی مرگ رفتی بار تا پاھیشما ...  نی کنیاخھ دھن ادمو باز م -
 ...  اه... اخھ ... اخھ ادم ..  نی ھمھ مشکالت داشتنیا. نیدست داد

 یلبخند.  بوداوشی کھ ارامش داشت سیتنھا کس.  با تاسف سرش را تکان دادنیامیبن
 : ر ا ھم آرام کندرضای کرد علیزد و سع

 ..  گفتم...  قدر بزرگ شھ نی کردم ایاما فکر نم. حق با شماست...  خب یلیخ -
 داره یکی!  کنھی مدتونی داره تھدیکیاقا !  بزرگ شھ؟ی چیچ..  اوشی سیخر -
 چرا دوباره نیدی دردشو کشی بار وقتھی.. نی خوردی بار وقتھیاخھ ..  کنھ ی متتونیاذ

 ی کھ زبون وا مومدی ی سرتون میی بالھی دی ھمھ مدت؟ حتما بانی ان؟یحماقت کرد
 !ن؟یکرد
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 : افتادنیی بار پانی ااوشی سسر
  م؟ی کار کنی چدیاالن بھ نظرت با...  می کردتیحاال خر... حق با شماست.. بلھ  -
 !گھی مثل قبل سراغش دنمیبفرما برو ا!  خودتیسیشما کھ رئ-
 ی تر، بھ سمت پنجره رفت و ھر دو دستش را لبھ ی عصباناوش،ی لبخند سدنی دبا

 را یگاری نخ سکی نکھی را در اورد و قبل از اگارشی پاکت سنیامیبن. پنجره گذاشت
 را ھم گاریپاکت س. دی کشرونی لبانش بانی از ماوشیود آتش بزند، سکھ برداشتھ ب

 !  کتش گذاشتبیبرداشت و داخل ج
 د،ی بگویزیتا خواست چ.  نگاھش کردی فقط با فندک روشن چند لحظھ انیامیبن

 : شروع بھ صحبت کردرضایعل
  ؟ی نامھ ھا رو داریباق -
 : بلند شد و بھ سمتش رفتاوشیس
 ..  تو گاو صندوق.... اره ھمش تو شرکتھ  -
 ..  شونیاری بدیبا -
  االن؟ -

 !دیای باوشی بود کھ حساب کار دست سی کافرضای علزی و سرزنش امرهی خنگاه
 ..  باشھ -
   طور بود؟نی ھمشھی نبود؟ ھمی خاصزی چاوشیس -
 با یو تا اول اون دیاما رو.  پاکت ھم عکس رو پاره کرده بودنیکیاون .. اوھوم  -

 !  و دوم من رو عالمت دار کرده بودنیجوھر قرمز اول مان
 :دی کھ افتاد، پرسی مانادی.  شده بودجی گرضایعل
  ومده؟ی نی مانیبرا -
 ..  نھ -
  ن؟یمطمئن -
 .  شانھ اش را باال انداختنیامی انداخت و بننیامی بھ بنی نگاھاوشیس
 : مبل نشستی و دوباره رودی کشی کالفھ پوفرضایعل
  نداره نھ؟تیانگار اصال براتون اھم -
 گوشش کی را نزدی را گرفت و گوشی شماره ااوشی بود و سزی می رهی خنیامیبن

 :برد
... آھا .. چھ خوب ..  خانومت خوبھ؟ ؟یتو چھ طور.. آره قربونت ...  یسالم مان -

! ...  یری گی نملیتحودلم تنگ شده بود تو کھ ..  یچینھ ھ.. خوبھ .. چھ خبر؟ ... خب 
 .. خداحافظ.. حتما .. سالم برسون ...  زنم بعدا ی حاال بھت زنگ مرونمینھ ب... باشھ 
 : گفترضای اورد و رو بھ علنیی را پایگوش

 ..   وگرنھ صداش در اومدومدهی نیزیمطمئنم براش چ -
 : جمع کردنھی سی را روشی دست ھارضایعل
 ! اونم مثل شما باشھدیاز کجا معلوم؟ شا -
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 را رضای بود، جواب علنیامی تمام توجھش بھ بنی نشست و در حالنیامی کنار بناوشیس
 :داد

 ی ذارم اتفاقی من بود اون دفعھ و نمریھمش تقص! سیاون مثل من مغرور و لجباز ن -
 .. بازنی افتھیب

 رهی کرد، خی کھ با دقت و اخم نگاھش مرضای درمانده گرفت و بھ علنیامی از بنچشم
 :شد

 ی چدی باگھید. ارمی یمن فردا صبح اون نامھ ھا رو م.  می کنی مشورت مسیبا پل -
 !م؟یکار کن

.  براتون افتادی و اگر اتفاق مشکوکنیتنھا نمون. دی مراقب باشیلیاما خ...  فعال یچیھ -
 نامھ ایتلفن . نی نکنی عنوان خودتون رو قاطچیاصال بھ ھ...  دعوا ای تصادف ھیمثال 

 ..  نی شماره زنگ بزننی بود بھ ھمیھر مورد..  نی مشکوک رو ھم اطالع بدی
 : تکان دادی و با تاسف سردی مبل جلو کشی روی را کمخودش

 ..  کردنانی لحاظ اطمنی بھتون از اشھی دونم نمیگرچھ م -
 عبوس ی ھم سرش را بلند کند و بھ چھره نیامی باعث شد بناوشی سی خنده یصدا

 گذاشت و با شانھ، ارام ضربھ نیامی بنی پای کف دستش را رواوشیس.  بنگردرضایعل
 : زدنیامی بھ کتف بنیا
 می کردی غلطھی بار ھی. می کنی بازسی پلمی قصد ندارسی رئینھ من نھ آقا! نھ اتفاقا -

    کردنشم ترس داره واالفیتعر! واسھ ھفت پشتمون بسھ
 خارج شد، دوباره لبخند رضای علینی کھ با حرص از بی نگاه غضب آلود و نفسبا

 ی خطر را بھ خوبیبو.  بودی کھ پر از ترس و نگرانیلبخند.  نشستاوشی لب سیرو
 کرده بودند، مشامش را افتی بار کھ نامھ را درنی کھ از اولییبو.  کردیاحساس م
 ..  آزرده بود

 
 
 
 

*** 
 

 : دھمفصل
 چھارم بود، از غروب کھ بھ خانھ یدفعھ . رد تخت پرت کی حوصلھ روی را بیگوش

 یاز طرف.  پاسخگو نبودی زد، اما ھمچنان کسیآمده بود بھ تلفن ھمراه مھال زنگ م
 توانست حرفھا و رفتار مھال یاصال نم...  ھم دلخور و ناراحتینگران بود و از طرف

 ی را ھزار بار برالشیدل. دی فھمیانکار را نم  وی ھمھ دورنی ایبھانھ . را ھضم کند
 دختر نی در مورد ایلیاو قبال خ.  توانست باور کندینم... خودش دوره کرده بود اما

 رابطھ داشتھ ی شک ھم نکرده بود با کسی وقت حتچی مدت ھنیدر ا.  کرده بودقیتحق
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 اطیک دست حی یکی و تاردی عقب کشی قرار و کالفھ، با دست پرده را کمیب. باشد
 . نگاه کرد

 نی ترسناک ای ھی خودش و مھال، ساانیبھ جز جر.  بودختھی دوباره بھم رزیچ ھمھ
 دهی ترسی کھ بھ در خورد، کمیبا ضربھ ا.  کردی سرش حس می ھا را ھم، رودیتھد

 :بھ سمت در برگشت
 دییبفرما -

 چند روز نیباران مثل ا. دی کشی کھ باز شد و باران وارد اتاق شد، نفس آسوده ادر
 با نیامیبن. دی رسی بھ نظر مشھی فروغ تر از ھمی نداشت و چشمانش برنگ بھ چھره

 باران ھم شده، ندی بفھمد، اما نتوانست بھ خوشای دوست نداشت حال بدش را کسنکھیا
 د،ی رسی خش دار بھ نظر میکھ از فرط ناراحت ییبا صدا.  لب بنشاندی رویلبخند
 :گفت

 ..  درمان داشتھ باشھدی ھم باشھ، بازم شایعیحاال طب!  دکتر؟ی برسی الزم ن؟یخوب -
 : مبل تک نفره نشستنی ترکی نزدی روباران

 ..  تحمل کنمدی نداره اما، بای ادهیفا... اره رفتم  -
 گذاشت باران ی خورده بود، نمی بدتری کھ ضربھ ی بدش و روحی عمومحال
اردار شکست  زن بکی دنده، فقط کیاز آن دختر مستقل و خونسرد و .  باشدیشگیھم

 !  باشدی کرد باران معمولی می مانده بود کھ فقط سعیخورده باق
 : نشست، گفتی مشی کھ روبھ روی در حالنیامیبن
 ..  طور باشھ براتنینذار ا!  درده ھی تحمل کردن، خودش یگاھ -
 ..   درد ھم دارهیبدبخت....  کار کنم؟ مجبورم تحمل کنم و یچ -
 ! ؟ی جدا شی خوایواقعا م..  فکر کن ندهیبھ آ... بھش فکر نکن  -

 از دھانش خارج شود، ی نگذاشت حرفنیامی باران کھ در ھم فرو رفت، بنی ھااخم
 : سکوت بھ سمتش گرفتیدستش را بھ نشانھ 

 ھی خوام بگم وثوق یم..  پرسمی اما واسھ بار اخر میقبال بھم گفت... واستا باران  -
! ؟یبھ بچھ ات فکر کرد..  ارهیسر و تھش رو ھم ب کنھ برات کھ زود دای خوب پلیوک

 اسم بھنام تو شناسنامھ ی کنی نره ھر کارادتی ؟یای از پسش بر بی تونیاگر بلھ، م
 دونستن و بھش فکر ی نمی گم کھ بعدا نگی رو منایا..   باباشھیھر کار کن.. اش ھست

 ..  نکردم
 انی کھ میقی را بھ غم عمشی شد و جای باران ھر لحظھ باز تر می ابروھای گره

 و دستانش را در دی خودش را جلوتر کشی کمنیامیبن. دی بخشیصورتش نشستھ بود م
 :ھم قالب کرد

 نکھی با ایحت..  یطیھر جور و ھر شرا..  کنم نترس ی متیمن ازت حما.... باران  -
بھ ...  اما..  کنم ی متیمن اونم حما..  سقط بچھ رو داد، من گفتم نکنشنھادیمامان پ

نذار ..  ازدواجت اشتباه بود و با عجلھ یگفت..  خوب فکر کن ینظرم قبل از ھر کار
 دو یکی.. ری بگمی کن و با منطق و احساست تصمفکر.  طور باشھنی ھم ھمتییجدا
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 بود، بھم بگو با وثوق نی مسئلھ فکر کن، اگر ھمچنان نظرت ھمنیروز فقط بھ ھم
 ..   کنھی مدایدمش رو پ تونھ اما ایخودش نم. حرف بزنم

 
 : تر چشم دوختقی باران کھ مات دستان او شده بود، دقبھ
 ... بھ خاطر بچھ ات..  اشتباه نذار یجا! باشھ باران؟ -
 ی دادن نداشت اما می دل دارطیاالن شرا..  لبش نشست ی روی لبخند محواری اختیب

 بود کھ مادر و خواھرش بھ او اعتماد یواریاالن تنھا د.توانست باران را ھم درک کند
 .  داشتی ھم بر می ترک کوچکی حتد،یداشتتد و نبا

 ی رهیخ.  آسوده شدالشیخ.  لب باران ھم جا خوش کردی روی لبخند کمرنگیوقت
 :صورتش ادامھ داد

 !  دختر؟ای پسره شھی معلوم میک -
 .  نگاه باران، شکفتانی و ذوق مشرم

 ! گھی ماه دھی -
 بشھ من یھر چ.  نکنری خودتو درگادیز.  و سالم باشھحی صحشاالیا... ب چھ خو -

 !  قبال ھم بھت ثابت کردم نھ؟نویا.. ھستم
ھم . استنانی ثابت کرده بود قابل اطمشی پنج سال پنیامیبلھ بن.  فقط سر تکان دادباران

 ی خوش می و الکی پسر از خود راضکی را نیامی کھ بنیبھ او و ھم بھ تمام کسان
 .پنداشتند

 نیدر ا!  ھم اضافھ شده بودگری مورد دھی شی ھای گذاشت، بھ نگرانشیباران کھ تنھا 
 رونینفسش را کالفھ ب.  بودی اش ھم می باران و زندگتی مراقب وضعدی بطیشرا

 اش را گرفت ی دوست داشتنی آشنایدوباره شماره .  افتادیفرستاد و چشمش بھ گوش
 باطل الی محبوبش را بشنود اما خی صدادیا کرد تا شکیوشش نزد بھ گیدواریو با ام

 ی زنی ھم تماس گرفت و بار سوم صداگریدو بار د.  جوابگو نبودیباز ھم کس.. بود
 "  باشدی مورد نظر خاموش میدستگاه شماره "  گوشش پر شدانیم

 یباور نم...  اتاق پرت شدی شد و گوشھ ی ھمراھش خالی سر گوشتشی عصبانتمام
 عشی ضانی چننی ھمھ بابت داشتنش بھ خودش مغرور شده بود، انی کھ ایکرد عشق

 ی حس نمی غلط ار آب در آمده بود و جز طعم گس شکست، مزه اشیاھایتمام رو. کند
 ... کرد
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 :ازدھمی فصل
 و کالفھ بھ ی از حد عصبانیادی زنیامیبن.  بھ دو مرد جوان انداختی نگاھمی نرضایعل

 !  بودبی رفتار عجنی بھ نظرش ایکم!  و اراملکسی راوشی و سدی رسینظر م
 ی مدارک کرد اما اگر زودتر منی از ای استفاده اشھی نمادی االن زر؟ی قدر دنیچرا ا -

 ...  ازشونمی کردی مدای پی سرنخدی شان،ی دادی و اطالع منیاومد
 ستادهی کھ کنارش ارضایعل.  جمالت را گفتنی ارضای دوست عل،یزی عزسرھنگ

 : تاسف تکان دادی از روی کرد، سری اورده بود، نگاه ماوشی کھ سیبود و بھ مدارک
 !  از ھموناسنمی در اوردن، فکر کردن اینھ کھ قبال ژانگولر باز -

 : ادامھ داداوشی و سنیامی بھ بنخطاب
 ھم ی جورنی ادی تھدھی! نیلھ شق کیلیخ!  سرتون اومدیی ھر بالییحقتون بود خدا -

 ...  استغفرهللا....  یلیخ..... اون وقت شما ! ھیواسھ ترس کاف
 ،یزیسرھنگ عز..  متوجھ خطر شده بود یبھ خوب.  ملموس بودرضای علتیعصبان

 : بودشی روبروی بعد، سروان نصرتیتلفن را برداشت و چند لحظھ 
. نی کندای تونن پی کھ می خوام ھر سرنخیم..  دی خوب نگاه کنیلی رو خنھایسروان ا -

 . ری بگونی اقانی پرونده از الی کھ الزمھ واسھ تشکیخودت ھم ھر اطالعات
 :دی چرخاوشی و سنیامی سمت بننگاھش

 رو، حتما گزارش کی ھر چند کوچیھر اتفاق. ی با سروان نصرتدی کنیلطفا ھمکار -
 از تماس با ری بھ غی عکس العملچی ھنی شددی دوباره تھدای نیاحساس خطر کرد. نیبد

 فکر ای نی شک داریاگر بھ کس. نی دی مکان امن، انجام نمی موندن توایما و رفتن 
 درست کنھ، اسم و مشخصاتش رو بھ دردسر  ھست کھ بخواد براتونی کسنی کنیم

 . نیھمکارم بد
 : اشاره کردزی می پاکت و کارتن روبھ
 . نی برنی تونیم -

.  مدارک کردی جوان ارام و با دقت شروع بھ جمع کردن پاکت نامھ و باقسروان
 : نگاه کردیزی و سرھنگ عزرضای بھ علی اول بلند شد و با قدرداناوشیس
 . می دی رو انجام منی کھ گفتییتمام کارھا.  راحتالتونیممنونم جناب سرھنگ خ -
کرد و فقط خدانگھدار  مدت، موضع سکوت خودش را حفظ نی تمام اھی ھم شبنیامیبن

 متفکرانھ بھ ،یزیسرھنگ عز.  ھر سھ نفر، اتاق را ترک کردندیوقت.  گفتیارام
 : داد و گفتھی اش تکیصندل

 ! بھ نظرت کار ھمون بانده؟ -
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 ! نچ -
 ! ھ؟یپس کار ک -

 : ماندرهی اش خیمی بھ دوست قدرضا،ی خندان علچشمان
 جناب نیی شماھی بگھ کاره کدی کھ بایاون!  کاره امچیمن ھ! نی فراموش کردایگو -

 ! سرھنگ
 : گرفتی اش را از صندلھی باال رفت و تکیزی سرھنگ عزیابرو

 دست از پا ی اونوقت جرات دارنمیقبولھ؟ بب! ی کنی امضا میسی نوی منویا! اھا -
 ! ؟ی کنی تو کار من دخالت میبار چندمھ دار! یخطا کن

 :شد اتاق پر انی مرضای علی قھقھھ ھایصدا
نگفتھ !  مثل منی کندای پی عامل نفوذی تونستیکجا م!  ھم از خدات باشھ واالیلیخ -
 دادن بھ نظرت لی تحویُبعد دو تا خرده قاچاقچ!  کنمی رم برات کشف جرم میم

 !!  مو انجام دادمی شھروندی فھیدخالتھ؟ من وظ
.  دوست و ھمکار سابقش، باعث شد دوباره بلند بخنددی گرد شده ی ھامردمک

 : باال گرفتمی تسلیدستانش را بھ نشانھ 
 بدم یِبده تعھد کتب.  کنمی دست از پا خطا نمگھیباشھ جناب سرھنگ من اصال د -

 ! ھا؟! اصال
 : دادھی تکی فرستاد و دوباره بھ صندلرونی نفسش را بسرھنگ

..  مردی نشستھ بودنجای تو ادیاالن با! دمی ندیی فکر تر و سر خودتر جایاز تو ادم ب -
 ی می چھ حرکتقای دقنمی ھم منتظر موندم ببیلیخ!  رو ی لجبازنی ای فھمم فلسفھ ینم

 ی کھ بھ قول خودت، عشق اول و اخرتھ، شدی ِ کارالی خی جور بنی کھ ای کنیخوا
 ... 

 .  کردیی خودنمارضای صورت علی روی خنده، تنھا لبخند تلخی بار بھ جانیا
 . عوضش کارتو انجام بده!  حرفاس؟نیاالن وقت ا -

 :  مبل بلند شد و ادامھ دادی رواز
خودتم ..  حتما بھ اون ماجرا مربوطھ دی تھدنیا..  بخونقیپرونده شون رو دق..  نایس -
 فکرش رو  کھی زودتر از اونیلی دارن کھ خشھی قدر رنی جور باندا انی ای دونیم
 بھ اسم اون پرونده یکیالبتھ امکانش ھست ...  قدرت ھی بھ شنی ملی دوباره تبدمی کنیم

 دور نمی شون ای مالتیبا توجھ بھ وضع...  رهیالسکوت بگ  حقای کنھ تشونیبخواد اذ
  سیاز ذھن ن

 : ارام تر گفتی در خروجکینزد
 ...  ی علای!  جناب سرھنگیمرس -

 یلیخ. ستی دانست بودن انجا اصال درست نیم.  نشد و در را بستی خداحافظمنتظر
 و رفتارش بود کھ قابل ھی روحنیھم! بندی ھنوز پادای اشنا بود و شدنیخوب با قوان

 شی ھمھ زحمت برانی کھ ایمخصوصا بعد از خاموش شدن آتش انتقام. درک نبود
 گشت تا یروان نصرت دنبال اتاق سو دی کشی گذشتھ اھی اورادیبا بھ . متحمل شد
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 و یگرچھ کنجکاو.  ماندی کنارشان مدی با،یبھ رسم دوست. ندی را ببنیامی و بناوشیس
 . نبودی ھمراھنی در اری تاثی اش ھم بیسیشم پل

 !  شرکت؟ی گردی برمنیامیبن -
 : کردنیی گرفت، سرش را باال و پای مگاری از سیقی ھمان طور کھ کام عمنیامیبن
 ...  رمی گی می تاکسھیسختتھ .. اره -
 : ھلش دادابانی بھ سمتش انداخت و ارام بھ طرف خی نگاه کوتاھاوشیس
 ! ی زنی طور حرف منی خواد خفھ ات کنم ای دلم میگاھ.. برو بچھ پر رو  -
کنار .  فرستادرونی دود را بی لھ کرد و باقشی پاری سوختھ را زمھی نگاری سنیامیبن
 ی کھ تا چند لحظھ یی جاس،ی پلی آگاھی برگشت و بھ اداره اوشی سدندی کھ رسابانیخ

 : زبان راندی را رودی چرخی کھ در ذھنش میسوال. قبل انجا بودند، نگاه کرد
 ! بھ نظرت واقعا کار اون باندس؟ -
 : نگاھش را عوض کرد و بھ پشت سر نگاه کردری ھم مسنیامیبن
 ..موم شھ زودتر مشخص کنن و تدوارمیفقط ام..  دونمینم -
 سروانھ ھم نیا..  طورهنیحتما ھم..  کارشون رو بلدنرضای و علیزیسرھنگ عز -

 ...  ظاھرا کار بلد بود
.  شدنداوشی سنی رفتند و سوار ماشگری ھر دو بھ طرف دابانی خلوت شدن خبا
 داد، رونی بدهی بردهی برنیامی کھ بنی استارت زد و راه افتاد، متوجھ اھی وقتاوشیس

 . شد
 مھال یحرفھا.  شروع کتددی دانست از کجا بای اما واقعا نمدی بگویزی داشت چستدو
 خواست اجازه بدھد مھال در ھمان ینم.  شدی تکرار ممی داشی از کابوس ھایکی ھیشب

 تر کرد و ی را با زبان کمشیلبھا...  و ھم خود مھال نیامیھم بھ خاطر بن.  بماندطیشرا
 :شروع کرد

 فکر ای ھا کھ حست رو ندارن یلی خی برادیشا!  عشقیاونم تو...  یاری کم بدینبا -
 رهی گیی قلبت جایاما وقت..  کار ممکن باشھ نی ھستن، احمقانھ تری منطقیلی کنن خیم

 ...تمومھ... 
 : و ادامھ داددی کشیقی عمنفس

 ی تو ھم فکر کندیشا..  گھی دیکیبرو سراغ ...  ھمھ دختر نی بدن اشنھادی بھت پدیشا -
 لی تبدط،ی شرانی بھتریتو..  ریاما قدرت قلبت رو دست کم نگ..  گھ یمنطق درست م

 ھی یمثل جا.. ی فراموش کنی تونی وقت نمچی کھ ھی خاطره اھی..  خاطره ھی بھ شھیم
 وقت اون چیاما ھ! ی ھم پر کنیجاش رو با دندون مصنوع ی بتوندیشا..  دهیدندون کش

 .  کنی کارھی نشده، دهیتا ھنوز کارت بھ اونجاھا کش.. شھیدندون خودت نم
 : آمدی می از اعماق چاه سردرگمنیامی بم بنیصدا

 ده؟ ی رو دوست دارم و جواب تلفنم رو ھم نمی گھ کسی می وقتاوش؟ی سیچھ کار -
 ! ؟ی کردی کار می چیتو بود!  تونم بکنم؟ی میچھ کار...  کنھ ی مدمی تھدیوقت
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.  شدیاعتراف مھال در گوشش دوباره تکرار م.  جا بھ جا شداوشی قلب سانی میحس
 : از صداھا، بلندتر گفتی خالصیبرا

..  عشقت درست نبوده یعنی ،یایاگھ کوتاه ب..  طور بره نینذار ھم... برو دنبالش  -
 .. ی داشتھ باشی تونی کھ مھی فکرنی بدتر،یالی خیغصھ خوردن و ب

.  چشم در چشم باشدنیامی با بنطی شرانی خواست در اینم. ود حواسش بھ روبرو بتمام
 . ختی ری بفھمد، عشق مھال خودش است، بھم منیامی بننکھیاز فکر ا

پاشو برو ...  شھی حل نمی مشکلچی چھ کنم دست گرفتن ھیبا غصھ خوردن و کاسھ  -
ثابت کن ...  اریکم ن...  یبھش بگو چھ قدر دوستش دار. باھاش حرف بزن.. دنبالش 

 .. ی کنی میواسھ دوست داشتنش ھر کار
 ...  اوشی ترسم سیم -
 !  ؟یاز چ -
 تونم اون ینم.... من ... تو قلبش بمونھ ..  باشھ ی تو قلبش کسنکھیاز ا..... از  -

 ..  جور
 ی نگاھمی نتی با عصباناوشیس.  داشبورد گذاشتی سرش را تکان داد و رومستاصل

 اسان بود، اما قلبش نیامی از زبان بنی جمالتنی چندنیحدس شن. بھ سمتش انداخت
 . نداشتدنیتحمل شن

 اشتباه دیاصال شا! مگھ شھر ھرتھ؟..  ی بزرگش کردیچھ قدر الک.. برو بابا .. اه  -
 ..  دیشا....  دیشا..  سی نی کسدیشا...  دروغ گفتھ دیشا... کرده 
 سرش را نیامیبن!  دادیی جلوی بھ تاکسی لب فحشری بوق گذاشت و زی را رودستش

 : نگاه کرداوشی سیبلند کرد و با تعجب بھ صورت برافروختھ و عصب
 ! ھوی ی کردیچرا قاط! چتھ حاال -

 دوباره او شده بود مقصر نکھیا..  داشتیحس بد.  اعصابش دست خودش نبودکنترل
 ....  ترسانده بودندهی روزھا او را از آنی کھ ایحس!!  ھایو باعث تمام بدبخت

 قدر کھ بھ مھال و نی بود اما ای کھ شده بودند، معضل بزرگیدی موضوع تھدمسلما
 ظھر کینزد.  شدن با آن موضوع را نداشتری درگی برایی فکر کرده بود، جانیامیبن

کھ اول  قدر حواسش پرت بود نیا.  کردافتی را از جانب مھال درامکی پنیبود کھ اول
 چشمانش نقش ی مھال جلوری تصوی بھ خوبخواند  متن رایاما وقت! شماره را نشناخت

 :بست
 " انجام شد؟ی بھ خوبروزتی کار د؟یسالم خوب ھست" 

 شناخت و مطمئن ی خوب میلیمھال را خ.  را داخل کشو پرت کردی بست و گوشچشم
 یحس.  خودش را بچسباندحانھی کھ بخواھد وقستی قدر گستاخ و جلف ننیبود کھ ا

 ھا ی جمالت و دل نگراننی وقت بود ایلیاو ھم خ.  قلبش را باال بردیدوباره تپش ھا
 . و حس نکرده بوددهیرا نشن
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 می توانست تصمینم.  اش، چشم گشود و سرش را تکان دادی ذھنیرھای وھم تصواز
 زیست، ھمھ چ اانی او در می متوجھ شود پانیامی بنیمطمئن بود وقت. ردیدرست بگ

 ...  حسود و مغرور بودی کمنیامیبن. زدی ریبھم م
 خودش را دیبا!  رفترونی از اتاقش بیمی از افکارش بلند شد و بدون تصمجیگ

 . کرد تا فراموش کندیمشغول کار م
 قھیساعت ده دق.  شرکت بودی کارھاری غروب درگکی کارش جواب داد و تا نزدراه

 ی چشم از صفحھ نکھی بدون ازش،ی میاز پنج گذشتھ بود کھ با صدا در امدن تلفن رو
 : را برداشتیگوش. ردیلپ تاپ بگ

 ! .... اسمشون؟! ... خانوم؟! ..... بلھ؟ -
 گذاشت و متعجب شی را آرام سر جایگوش.  گشاد شده اش بھ در نشستی ھامردمک

لبخند . دیورت مھال ھم بھ سمتش چرخھم زمان با باز کردن در، ص. بھ سمت در رفت
 را یباتری زبی دستانش، ترکانی بود، با سبد کوچک گل مشی لبھای کھ روییبایز

.  کردی مدای پی لحظھ جان تازه ار مات او بود و لبخند او ھم ھاوشیس. ساختھ بود
 و کنجکاو رهینگاه خ.  قدم بردارداوشی قدرت داد تا بھ سمت سشی کھ بھ پاھایطور
 ھم اوشی و ارام سالم گفت، سستادی اشیمھال کھ روبرو.  گشتی ھر دو منی بیمنش

 : دوختنینگاھش را از او گرفت و بھ گل و بعد بھ زم
 .. دییبفرما... سالم  -
 کنجکاوش ی نگاھش بھ منشی در کنار رفت و وقتی از جلویبا دستپاچگ.  بودجیگ

 : صورتش نشستانی می اخمد،یرس
 ...  ارنی قھوه بنیخانوم بگ -

 ست و اگر ی عصبانسشیمطمئن بود رئ!  زن آشنا بودی برااوشی و لحن سنگاه
 ! ردی گی را طبق خواستھ اش فراھم نکند، اتش خشمش دامن او را ھم مطیشرا
 زی میمھال ارام وارد اتاق شد و گل را رو.  انداختنیی گفت و سرش را پاچشم

.  گشتی ماوشی سزی و تمکی ساده اما ش دفتر کوچک وینگاھش رو.  گذاشتاوشیس
 . بودکی نزدالشی خری اتاق را تصور کرده بود و چھ قدر بھ تصونیچھ قدر ا

 ی جا تصور منی پنجره رو ھمنی اشھیھم.  درست بودنجایچھ قدر حدسم در مورد ا -
 ! کردم

 نشد دشی عایزی چیگرچھ جز خشم و سرد.  برگشتاوشی کھ بستھ شد، بھ سمت سدر
 کھ ی توجھ بھ عطر خوشی باوشیس.  بودی کافشی کھ کنار عشق باشد، برانیاما ھم

 ی برگشت و روزشیپشت م.  کرد ارام تر خودش را نشان بدھدیسع.  بوددهیچیپ
 : نشستیصندل

 ! اومدنت رو بدونم؟لی تونم دلیم...  یخوش اومد -
 : گفترد،ی بگوشای چشم از سنکھی مبل نشست و بدون انی ترکی نزدی رومھال

 .. نگرانت شدم،ی زنگ زدم و اس ام اس دادم جواب ندادیاز صبح ھر چ -
 : انداخت و ادامھ دادنیی را پاسرش
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 .. نمتی ببنجای خانوم، اھیاومدم مثل .. ارمی در نی بازوونھی دیگفت -
عکس العمل درست را .  حبس شده بودنھی سانینفسش م. دی رسزی بھ ماوشی سنگاه

 : گفتدی کھ کشی با نفسد،یمھال کھ سکوتش را د.  کنددای واکنش ھا پانی توانست مینم
اما ..  بگمدیاره حق با توست نبا..  دخترم ھیمن .. برام سختھ... من ....  اوشیس.. ایس -

 ..  راه ستنی اخریوقت... ی عاشقیوقت... 
. ستادیکنار پنجره و پشت بھ مھال ا.  فرستاد و بلند شدرونی کالفھ نفسش را باوشیس

 ی ذھنی ھاتی متضاد و مشغولیحس ھا.  جمالت را بشنودنیدوست نداشت دوباره ا
.  چشم بستدی مھال را کھ شنی قدم ھایصدا.  تمرکزش شده بودی برایاش سد بزرگ

 : مھال سکوت را شکستلرزان  پر از آرامش امایبعد از چند لحظھ، صدا
برام . رمی رو بپذی مردچیھ...  تونم یبازم نم.  وقت نتونستمچیھ...  تونم یمن نم -

 ..  قلبم پر شدهی عشق تو، تویتا وقت..  نامحرمن گھی دی مردایھمھ 
 بفھمد، درون اوشی انکھ سی کھ بیطور.  بغض و عشق ادا کردانی اخر را مکلمات

 انشانی کھ تازه نم اشک مییبرگشت بھ سمت مھال و بھ چشمھا.  اش نشستندنھیس
 : شدرهینشستھ بود، خ

 یاگر مرد..  نمتی بی جور منیدوست ندارم ا...  ینی خوام ازار ببیمھال من نم -
 ! ؟یبخواد با زور باھات ازدواج کنھ تو خوشحال

 : پلک زداوشی نھ باال انداخت و سی سرش را بھ نشانھ فقط
 ...  تونمیخب منم نم -

 قدم بلند پر کرد و کی را با شانیفاصلھ .  کردی دار محھی مھال قلبش را جرسی خنگاه
 : سرش را خم کرد و ارام گفتیکم
.. ادهیمشکالتم ز. رمی درگیلیخ..  یتو خبر ندار.. تو ...  ماجرا نیمنو ننداز وسط ا -

 ....   کنمیخواھش م
. ھ بر قلبش نشست بود کی زھر الودری مھال کھ باال امد، قطرات درشت اشک، تسر

 اش نھی از غرور و تعصب درون سیمی عظی سست شد و صخره اری اختی بشیپا
 . بودستادهی مھال بود و مسخ شده اسیمحو صورت خ. دی فھمیحالش را نم. ختیفرو ر

 خواست ی ھنوز نماوشیس.  گونھ زدودیدست مھال باال امد و اشک ھا را از رو 
اما قبل از آنکھ کامل بھ عقب برود، . ستادیپنجره ادوباره برگشت و کنار .  شودمیتسل
 : کردری مشت مھال گانی مراھنشی پنیاست

 ! ارغوانھ؟.. بھ خاطر .. فقط بھ  -
 ه ...-
 ! ؟ی منتظرشنکھیواسھ ا...  اوشیس -
 ه ..... -
 .. اوشیس -

 .  رنگ نگاه کردی ھدف بھ اسمان نارنجی سرش را تکان داد و او ھم بکالفھ
 ...  با ارغوان...  زنم یمن باھاش حرف م...  اوشیس -
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 : دوباره برگشت و با اخم بھ مھال نگاه کردجی گاوشیس
..  خوامیگفتم نم.. من ...  اصال ربط بھ اون نداره ؟ی گی چرت میمھال چرا دار -

 دارم کھ تو ی من چ؟ی کنی دار محھی چرا غرورت رو جر؟ی کنیچرا اصرار م
 !  اخھ؟یدنبالش

 ...  عشق -
 ..   گذرهی حس کھ مھی..  حسھ مھال ھی..  بھ خدا ستی عشق ننیا.. ستین -

 را مطمئن کرد اوشی سدند،ی چکی صورت دختر جوان می منطق روی کھ بییاشکھا
 بود کھ او ی منطق تر از آنیمھال ب!  نداشتھ و نخواھد داشتیری تاثچی ھشیکھ حرفھا

 . کردھی حلقھ شد و دردمند گرشتری دور ساعد او بفشیانگشتان ظر.  کردیفکر م
 ی ھق زدن ھایصدا.  و منگ بودجیگ.  تواند انجام دھدی دانست واقعا چھ کار مینم 

 دستش یگرما.  دست مھال نشستی دستش رواری اختیب.  اش کرده بودیمھال، عصب
 :اھستھ تر گفت.  از قبل کردشتری کھ حس کرد، آشوب قلبش را بیو لطافت

 نی خوام ایبھ خدا نم.  کردنت رو ندارمتیمن قصد اذ.  کنمیخواھش م.. مھال جان -
 ....  اخھ..  نمتیجور بب
 رونینفسش را فقط محکم ب.  شده بودی لحظھ از ذھنش فرارنی مناسب در اکلمات

 .  حرکت دستش را از انگشتان مھال رھا ساختکیفرستاد و در 
 ھمھ سال بھ قول نیاالن چھ وقت گفتنش بود؟ ا... ھ اخ...  جمیبھ خدا گ...  دونم ینم -

 ..  کنمی ممویمن دارم زندگ.. من .... خودت 
 افتاده اش را کھ چند نییسر پا. دی کشی زد و اه بلندزی می دستانش را محکم روکف

 ی و با ترس دستش را روستادی ، کنارش ادهیبار با شدت تکان داد، مھال نگران و ترس
 : گذاشتاوشی سیبازو

 کھ تو ی ھستیتو تنھا مرد.. رمی میم... بدون تو .. من ...  اوشیبذار کنارت باشم س -
 ....  یقلب من
 نیچھ قدر محتاج ا.  شکافتندی را ماوشی بودند کھ قلب مجروح سی خنجرکلمات

 ...  خواستی را نمنیاما در ان وضع اصال ا. محبت بود
ارامش نگاھش بھ مھال ھم جرات .  صورت مھال شدی رهی از قبل برگشت و خارامتر

 :ستادی تر اکی نزدی داد و کمیدوباره ا
 ..   کنم درکم کنیخواھش م...  من دوستت دارم اوشیس -

 کھ یفیدوست داشت بدن ظر.  شکل گرفتھ بوداوشی دستان سانی می خاصکشش
بزاق دھانش را قورت داد و . ردی لرزد را بھ آغوش بگی و مستادهی اشیروبرو

 دست مھال گذاشت تا یھم زمان دستش را رو.  پشت سر مھال دادوارینگاھش را بھ د
 .  جدا کندشیاز بازو

 . کنمیخواھش م.. تو ھم درکم کن -



 78 

 ی دست مھال را رھا کند، اما کماوشی کھ بھ در خورد، باعث شد سی ضربھ ایصدا
 ی بود و نگاھشان مستادهیرد شده و مشکوک ا گی با چشم ھانیامیبن!  شده بودرید

 ! کرد
 : اما زود بھ خودش امد و از او فاصلھ گرفتاوشیس.  توان حرکت نداشتمھال

 ! ن؟یامیبن -
.  گشتی و مھال ماوشی سانی سبز ماتش، می نخورد و مردمک ھای اما تکاننیامیبن

 را ی بدی شان، خبرھایکی و نزداوشی سی از اشک مھال و دستپاچگسیصورت خ
 : استستادهی اشی روبروی کاوشیمتوجھ نشد س.  کردیدر گوشش تکرار م

 ! ؟ی کنی کار می چنجای ا؟یبن -
 :دی اش بھ غضب رسیجیتمام گ. جملھ بودنی منتظر ھمنیامی بنانگار

 !  مزاحم دل و قلوه گرفتنون شدمای گودیببخش -
 .  کردی شوک زده نگاھش ماوشی بار سنیا

 ی کھ چشم از مھال نمیدر حال.  داد و ارام وارد اتاق شدلشی تحوی پوزخندنیامیبن
 :گرفت، ادامھ داد

 کھ دوستش داشتم ی کسی خواستم برایم! ارمی خواستم کم نی شما، میطبق نسخھ  -
 !  دنبالش باشم؟دی بایمگھ نگفت... بجنگم 

 : بود، نگاه کردستادهی کھ ھمانجا ااوشی و بھ سبرگشت
 ! اس؟ روانشنیھا اقا -
در را .  تمام حواسش بھ اتاق بودی اش افتاد کھ با کنجکاوی چشمش بھ منشاوشیس

 : گفتنیامی فرستادن نفس حبس شده اش، ارام تر از بنرونیبست و با ب
 ... نی بشایب -

دست در .  قدم کوتاه از مھال فاصلھ داشتکی ی فقط بھ اندازه نیامی برگشت، بنیوقت
 و دستش را دور ستادی کنارشان ااوشیس.  مھال زل زده بودی بھ سر افتاده بیج

 : حلقھ کردنیامی بنیبازو
 ....  لحھی یبن -

 : و بلند گفتدی را کششی بازونیامی جملھ اش تمام شود، بننکھی از اقبل
 !شما ادامھ بده.. شمیمزاحم نم -

 : اش نشستیشانی پی بار رونی ااوشی سیاخمھا
 !  زدم مگھ نھ مھال؟یم باھاش در مورد تو حرف ممن داشت..  چرت نگویالک -
 اش شده بود زل رهی بزاق دھانش را فرو داد و بھ مھال کھ با تعجب خی بھ اراماوشیس

 ی صورت شوک زده ی گرفت و او ھم متوجھ اوشی با تعلل چشم از سنیامیبن. زد
 .  شدشیدختر روبرو

 ! نھ -
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 کھ از دھان مھال یاما کلمات بعد.  بود کھ بر سر ھر دو مرد فرو افتادی پتککلمھ
 ھر نی صورت خشمگی رو،یزیی طوفان پاکی یلی را ھمچون سقتیخارج شدند، حق
 :دو مرد نشاندند

 .  فکر کنمی تونم بھ مردیبھت گفتم کھ جز تو نم...  تونمینم..  خوام ینم -
اما .  کردشانی جداشی نشست و با حرص از بازواوشی انگشتان سی رونیامی بندست

 : را ندادیگری حرکت دی اجازه گرشی با گرفتن دست داوشیس
 ... طور کھ فکرنیا... نیامیواستا بن -
 ...  یمن فقط موندم چرا مثل احمقا باھام رفتار کرد! خفھ شو لطفا -

 : با پوزخند بھ او نگاه کندنیامی مھال باعث شد بنیصدا
 ... یعنی..  دونستی نماوشی سیعنی... من . ستی طور ننیاصال ا..  نیامیبن -
 صورت ی رھا کرد و انگشتش را جلواوشی دستش را با حرص از چنگ سنیامیبن

 :مھال گرفت
اما از .  دونستمی تو رو فرشتھ میلیخ. نی قماشھی ھمھ تون از یخوب بھم ثابت کرد -

 ...   واقعایمرس.. یھمھ بدتر
 ی روی کھ شد خنجردی چشمش چکی مھال بخواھد از گوشھ نکھین ا قطره بدوکی

 ... نیامیقلب بن
 .. ی گفتی بھم می قدر رو راست بودنیحداقل کاش ا -
 ..  بدمحی بذار توضنی لحظھ بشھی نیامیبن -
 چھ طور ی بدحی توضی خوایم! رو دست خوردم؟! قا؟ی رو دقیچ....  ؟ ھھ حیتوض -
   من؟ری تقصی تو بندازی گندکاری خواستیم

 : و اھستھ گفتستادی رخ بھ رخش ااوشیس.  دادی نمی خوبی بونیامی بنیحرفھا
 .. درست حرف بزنھ؟ی چیگند کار.. ی گی چرت میدار -
 بھتر یک! ی خودتو از سرش وا کنی خوای مادی ی طور کھ بوش منیا.. درستھ اتفاقا -

 !! از من؟
 ! ؟ی بافیواسھ خودت م ی چیدار.  رو از سرم وا کنمیک -

 یجور.  تر شدکیناخداگاه نزد.  زدی اعصاب نداشتھ اش قدم می رونیامی بنپوزخند
 نکھیاما قبل از ا.  شدی پخش منیامی گردن و صورت بنی گرمش رویکھ نفس ھا

 : با ارامش گفتنیامی بندی بگویزیچ
 از ی خوای جور دنبالتھ و منی کھ ای کارش کردیچ...  ی قد زبلنی اادی یخوشم م -

 ! ؟یدستش راحت ش
 را گرفت و نیامی کت بنی قھی!  بوداوشی سی دستھاانی در منیامی بار جواب بننیا
 :دی بھ سمت خودش کششتریب
 واسھ ی چرخھ اما حق نداری مادیحرف مفت درستھ تو دھنت ز!  بکنم؟ای یشیخفھ م -

با اون ..   دختر از برگ گلم پاک تره نیدو ھم ا! کی نیا! ی خرجش کنیکیمن 
 . اری دلشو بھ دست بیعرضھ دار.  ندونیکی تو رفت و امدن تی کھ تو زندگییایعوض
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 را گرفت و اوشی ھر دو مچ سیعصبان.  زده بودرونی کامال بنیامی گردن بنرگ
 : بکشدرونی باوشی اش را از دستان پر قدرت سقھیخواست 

 از اون تو یری تو بمنی ایاما کور خوند! دم نداشتمعرضھ داشتم تو رو کنار خو -
 .ستی ھا نیریبم

 ھی کنای در حرفھایریی زنگ تلفن ھمراه مھال تغی صدای باال گرفتھ بود و حتبحثشان
 .  نداشتزشانیام
 با ی مراوده اچیمن اصال ھ. ی بافیچرا قصھ م. ی گی چرت می گم داری منیامیبن -

 . از خودش بپرس. مھال نداشتم و ندارم
 : و رو بھ مھال گفتدی کشنیی پانیامی و دستان بنقھی را از دستش

 ...  داشتم؟ مھال -
نگاه پر از .  دوباره اشک مھمان چشمانش شداری اختی بھ او زل زده بود و بجی گمھال

 در اوشی سراھنی پی قھی بار نیا.  تر از قبل کردی را عصباننیامیاحساس مھال، بن
 :دست او گرفتار شد

 ...  غلط ِ توی قدر ادم باش حداقل کھ قبول کننیا -
 د؛ی کوبی منیامی بنی نھی با خشونت برگشت و ھمان طور کھ با کف دست بھ ساوشیس

 :بلند تر از قبل گفت
 ..  قد بال و پر ندهنیبھ اون خزعبالت ذھنت ا.  نبودهیزی گم چیچرت نگو م -

 بھ سمتش برگردد، اوشی مھال بلند شد و باعث شد سی زنگ گوشی صدادوباره
 : زدادی مالحظھ بلند تر فری زخم خورده بود کھ بیبھ حد.  اما دست بردار نبودنیامیبن
 و بعدش ی کنی کھ دم گوش من وز وز می عوضیتو....  ییخزعبالت ذھن من تو -
 ... ی مھال نشستی پاریز

 : را گرفتنیامی بنی قھی فکر دوباره یب.  بوددهی بھ انتھا رساوشی سصبر
 ... من. ی گی چرت می گم داریم. نیامیخفھ شو بن -

 : مھال، باعث شد ھر دو بھ سمتش برگردندی ملتماسانھ یصدا
 ... ای خدایوا... خب ... سودا اروم باش ! کجا؟... سودا ..  دی کنم بس کنیخواھش م -

 نیامی و بناوشی قدم بھ سمت سکی و شوک زده سرش را تکان داد و سردرگم
 . برداشت

 ..  باشھ..  نکنھیگر.  باشھ قربونت برمگھ؟ی دنیمارستانیب.. امی یسودا م -
 : اول دستش افتاد و بھ سمت مھال رفتاوشیس
 ! مھال؟ -

 : صورتش روان شدندی حال افتاد و قطرات اشک روی مھال بدست
 ...  ایخدا...  یمان....  ای خدایوا -

مھال بھ سمت در راه .  کردیاحساس خال م.  شدی لحظھ خالکی اوشی سی نھیس تمام
 .  اش چشم دوختھ بودی خالی مسخ شده بھ جااوشیافتاد و س

 : دنبال مھال راه افتادنیامیبن



 81 

 .  کجاستیمان!  شده؟یمھال چ -
 : لرزان کلمات را ادا کردیی در را باز کرد و با صدامھال

 . مارستانھیب.. دف کرده  دونم  فکر کنم تصاینم -
 آمد از اتاق رونی اش بنھی کھ از سی کھ پشتش بھ او بود افتاد و با آھاوشی بھ سنگاھش

 . خارج شد
 

 بھ اوشی گوش سخی بی زنگ خطریصدا.  ماندندشانی لحظھ ھر دو مرد سر جاچند
 را لشی و موباچیی و سوزی میدست انداخت رو.  کردارشیصدا در امد کھ ھوش

 :ستادی لحظھ اکی دی کھ رسنیامیکنار بن. برداشت
 شی رم پیم... سی نیچی ھشیباق.  بھت بدھکارمحی توضھی..  دورزیقصھ ھاتو بر -

 ..   سرش اومده باشھیی ترسم بالی میمان
 . دی بستھ شدن در شرکت ھم بھ گوش رسی زود صدایلی نشد و خنیامی بنمنتظر

 شی پیتمام روزھا.  بوددهی کھ دی زشتقتیو البتھ حق...  ی ماند و اتاق خالنیامیبن
.  کندرشی خواست با سبد گل غافلگیتا ھمان چند ساعت قبل کھ م.  چشمش بودیجلو
 .  مھال شدنی بود و متوجھ حرکت ماشدهی رسھی کھ بھ آتلیوقت
 کرد، ی کھ فکرش را ھم نمیی خواست جایفقط م.  داشتھ باشدبی قصد تعقنکھی انھ
 ی جلویوقت..  دی را دست مھال دیگری سبد گل دیوقت... اما !  زده اش کندانجیھ

 زینگاھش بھ م. ناباورانھ سرش را تکان داد...  را پارک کرد نی ماشاوشیشرکت س
حس .  خودش اعتراف کرده بودی جلوال داشت، مھقتینھ حق.. شی و سبد گل رودیرس
 اتفاق محال نیتصور ا.  بغض پر از حسرتکی ھیشب.  اش خانھ کردنھی سانی میتلخ
 ...   شده بودرشی ھا بود و حاال درگرممکنی غن،یتر
 ..  خوام در و قفل کنمی برم مدی مھندس رفتن منم بایاقا...  اقا دیببخش -
 .  بلند از اتاق خارج شدی تعلل با قدمھای زن جوان، بھ سمتش برگشت و بی صدابا

بھ زحمت بغض را فرو داد و بھ . ردی جور بپذنی دوست نداشت شکست را اغرورش
 ،ی سادگنی گذاشت بھ ای بامداد بود و نمنیامیاو بن.  ھم فشار دادی فکش را روشیجا

 ... دار شودحھیغرورش جر
 
 

*** 
 : دوزادھمفصل
 باز شد و عطر سرد و لحن نی را روشن نکرده بود کھ در ماشنی ھنوز ماشمھال

 : کنارش تکرار شداوشینگران و خشک س
 .  رسونمتی من من،یبرو اون ور بش -
 یوقت.  ماندرهی خاوشی عزادار سی چند لحظھ نگاھش بھ مردمک ھاسی چشمان خبا
 ی صندلی داد، او ھم خودش را روریی تغابانی نگاھش را بھ سمت خری مساوشیس
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 را ترک ابانی با سرعت خنی نشست و چند لحظھ ھم نشد کھ ماشاوشیس.  کشاندیکنار
 . کرد

 بود و ھق اوشی سنی سنگی نفس ھایفقط صدا.  نزدندی حرفری مسی کدام در طچیھ
 ..   کوتاه مھالیھا
 کی پارک کرد و مثل ی خالی جانی را در اولنی ماشاوشی سدند،ی کھ رسمارستانی ببھ

 پرسش چی ھیب! دنی شده ؛ کنار ھم اما با فاصلھ شروع کردند بھ دونیی تعشیقرار از پ
.  کردند، رفتندی عابد کارمنی شدند و بھ سمت بخش کھ راممارستانیو پاسخ وارد ب

 . گرفت، ھمان جا بودر شد خبی کھ میی جانیمسلما بھتر
 : پرستار را گرفتنی اولی زده جلوجانی بخش کھ شدند مھال ھداخل

 پدرم کجاست؟ دکتر عابد؟ -
 : انداخت مھالسی بھ صورت متورم و خیقی نگاه دقپرستار

 .. نگران نباش حال برادرت خوبھ! ؟یمھال جان خودت -
  تو رو قران کجاست؟ کدوم بخشھ؟ -

 و ھر دو دی کنارشان رسیگری مھال گرفت و ھمان لحظھ پرستار دی آرام بازوپرستار
 .فقط قصد آرام کردن مھال را داشتند

 ...  بھ دست و صورای اب بھی..  قربونت برم ستی نیچیھ -
  ؟؟.. گم کدوم بخشھ ی منی کنولم -
 .  و ناخداگاه سر ھر دو زن بھ سمت او برگشتستادی پشت سرش ااوشیس
  کدوم بخش بردنش؟ -
 کھ پشت سر مھال گرفتھ بود، باعث شد ی گرانھ اتی و گارد حمااوشی بزرگ سکلیھ

 .  کنندینیھر دو پرستار عقب نش
 ..   دومیطبقھ .  مردانی بخش جراحیتو -

 ی ھم با قدم ھااوشی و سدی پرستار، بھ سمت اسانسور دوی جملھ ی ھامھی از نمھال
 تی لحظات برا،ی خبر ھستی نگران و بی وقتشھیمثل ھم. بلند، خودش را بھ او رساند

 طور کش نی بود، مھال دوست داشت ھمگری کھ اگر وقت دیلحظات.  گذردی میبھ کند
 . شدی نمبشی نصیزی چه،دلھر اما در آن لحظھ جز اضطراب و. ندیایب

 جان دنش،یمھال با د.  بودشی نفر کھ متوجھ ورودش بھ بخش شد، احسان عمونیاول
 :دی گرفت و بھ سمتش دویتازه ا

 ...  عمو -
 کرد، دستان ی ھم مشتری اش کھ شباھتش را بھ برادرش بیشگی با لبخند آرام ھماحسان

 :سرد مھال را گرفت
 .. اتاق عملھ.. ھحالش خوب.. نگران نباش مھال -
 : صورتش شدی رهی اخر مھال با وحشت خی دو کلمھ دنی شنبا
 ! چرا اخھ؟ تصادف کردن؟ سودا کو؟؟ بابام؟..  ای خدایوا... عمو  -
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نگران بود رفت .. باباتم اتاق عملھ ... سودا ھم خوبھ . نگران نباش گفتم کھ خوبھ -
 .ستی نیزیاما چ.. اونجا

 ،ی نامش از زبان ھمسر ماندنی کلمھ ھا مھال را ارام نکرد و با شننی کدام از اچیھ
 کھ نفسشان بھ نفسش یزی موجود عزی باز کرد و ھر دو زن براشیآغوشش را برا

 . ستندیوصل بود، در اغوش ھم گر
تمام مدت .  نگران تر شده بود،ی حال ماندنیاو ھم از شن. ستادی کنار در ااوشیس

 اتفاق مربوط بھ نی انکھیاز فکر ا.  شدی چشمش ظاھر میجلو زی آمدی تھدینوشتھ ھا
بزاق دھانش را بھ زور فرو داد و چشمش بھ مھال کھ حاال . دیزی باشد، تنش لردیآن تھد

 .  نشستھ بود، ماندی صندلیرو
 
 ..  سالم -

 دستش عی شوک زده شد اما سریکم. دی سمت صدا کھ برگشت، احسان را کنارش دبھ
 :را جلو برد

  ن؟یسالم دکتر، خوب ھست -
 !ن؟یدیچرا شما زحمت کش...  یمرس -

 معذبش کرد، ناخداگاه نگاھش سمت مھال رفت کھ ی کمد،ی کھ شنیی دو پلھوھیکنا
 : زد و گفتیلبخند مصنوع.  دادی می جوابدیبا.  در اتاق عمل بودیحواسش پ

 !حالش چھ طوره؟ تصادف کرد؟.  برادر منھی مانھ،ی چھ حرفنیا -
 . و بھ در اتاق عمل نگاه کرددی کشیاحسان اھ!  جواب دادی اش کمقشھن
 ھی یتو.  شدهی و گفت کھ زخممارستانی زنگ زده بود بھ بیکی...  دونم واال ینم -

 ...   کارهمھیساختمون ن
 : برگشتاوشی شد و بھ سمت سشتری صورت احسان بی رویاخمھا

 ؟یشما از کجا با خبر شد -
 خواند، حواس ی مھال کھ پدرش را می گشت کھ صدایمناسب م دنبال جواب اوشیس

 صورت دکتر عابد کھ ھم دنی با داوشیس. ھر دو را بھ سمت در اتاق عمل برگرداند
 زد و بھ طرفش راه ی گذاشتھ بود، لبخند کم رنگشی و ھم آرامش را بھ نماینگران

 : سوال کردعی رساند و سرش مھال خودش را بھ آغوشدنشیافتاد، قبل از رس
   خوبھ؟ تو رو خدا چش شده بود؟یبابا مان -

 کاله ی صورت نگران عروس و دخترش داد و با خونسردلی تحوی لبخندنیرام
 :دی کشنییمخصوص اتاق عمل را از سرش پا

 ی داشت کھ خب ھمھ چی داخلیزیخونر. نگران نباش..  نشده خداروشکر شیزیچ -
 . حل شد

  گھ؟ی نداره دیشکلواقعا بابا حالش خوبھ؟ م -
 : بود؛ زددهی و اشک سوال پرسی بھ سودا کھ با نگرانینانی لبخند پر از اطمنیرام
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 ی بردنش خوب شھ حتما منتقل میکاوریر. ستی نشیزیبھت گفتم کھ چ.  زمینھ عز -
 ..  شھ بخش
 : مھال حرکت داد و مھربان نگاھش کردانی صورت گری را روانگشتش

  چرا؟ی کنی مھی طور گرنی خب زشتھ ایلیخ -
 مھال را کنار دنشی با دنیرام.  شد و محکم سالم دادکی نزدگری قدم دکی اوشیس

 : جلو برداوشی و دستش را بھ سمت سدیکش
 .. ی اومدیمرس!؟یخوب..  اوشیسالم س -
 .. ی شھ بھ زودی خوب مستی نیزی چشاالیا -

 : سرش را چند بار تکان دادو رو بھ احسان گفتنیرام
  رفتن؟سایپل -
 کی انداخت و نییناخداگاه سرش را پا. دی پراوشی سی کلمھ رنگ از رونی اندنی شبا

 ھم گری مشھود بود کھ تمام افراد دی بھ قدراوشی حال سرییتغ. قدم بھ عقب برگشت
 ! مخصوصا احسان. متوجھ اش شدند

 طور نی رو ای ماندی بایکی چرا ی دونی جان شما نماوشی سدیببخش... اره رفتن -
 ! کتک بزنھ؟

 ھر دو رد و بدل شد و او انی منینگاه رام!  کامال جناحش را مشخص کرده بودلحنش
 :دیھم مشکوکانھ پرس

 ...   ندارهی اخھ دشمنیمان...  فھمم یمن نم -
 مسئلھ نیا.  در بند بند وجودش خانھ کردیترس و نگران.  خشک شده بوداوشی سدھان

 . گرفتی را دست کم مدی تھدنی از اول ادینبا! ست شده ای عملدی تھدیعنی
 !اوشیس -
 : خشک شده اش را تر کردی لبھای سر باال کرد و با زبان، کمنی رامی صدابا
 ی مھی قضنی اریگی ھستن و پسیپل..  از دوستان مشترکمونیکی زنم بھ یمن زنگ م -

 . شن
 بھ سمت در ی کوتاه و ارامی را دوباره فشرد و با خداحافظنی دست رامانھیناش

 مشکوک و کنجکاو را پشت سر خودش ی توانست نگاه ھایم.  بخش راه افتادیخروج
 . شدی دور مدیحس کند اما در آن وقت فقط با

 تا مرز ی ھوا رفتنش، دو سھ باریبا ب. رفتنیی اسانسور از پلھ ھا پای فکر بھ جایب 
 ی در آورد و شماره بشیا از ج ری پاگرد، گوشنیدر اخر.  رفتشی خوردن پنیزم
 یوقت.  رخ بدھدیمی عظی کرد تا فاجعھ ی معطل مدی بار نبانیا.  کرددای را پرضایعل

 .  شده بودمارستانی باطی حرد گوشش پر شد، واانی مرضای علیصدا
 !؟ی خوباوشیسالم س -
 ..  فکر کنم..  افتاده ی اتفاقھی رضایعل..  یمرس. سالم  -

 مرد، با عجز ی توجھ بھ غر غر ھای محکم بھ شانھ اش برخورد کرد، بیمرد
 :دی نالیشتریب
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 ..   زدنی رو حسابی مانمارستان،ی بیای بدیبا -
 !؟ی چھ طور؟ی کاوش؟ی سیگی میچ -
 دمی دمارستان،ی اومدم بدمی فھمشی ساعت پمی ننیھم...  دونم ینم...  دونمینم -
 ..  گذاشتنانی رو ھم تو جرسی پلایگو.نجاستیا
  حالش چھ طوره؟ -
 ..  یای بدی بارضایعل..  اما تو اتاق عمل بودستی گھ بد نیپدرش م...  دونم ینم -
   کجاست؟نیامیبن..  نکنینگران نباش و کار. امی یم.. باشھ  -

 : جان گرفتشی ِ پر از خشم، پشت پلک ھانیامی بنری بستھ شد و تصوچشمانش
 ..  کنمی مداشیپ -
 ..  ادرس رو بھم بگو..  امی ی مباشھ -
چند لحظھ نفس گرفت و .  ھا را کنار ھم گذاشت و تلفن را قطع کردابانی اسم خجیگ

چند .  باشدنیامی بنی برایاصال دوست نداشت اتفاق بعد.  کرددای را پنیامی بنیشماره 
ُ کتش سر داد و بی را داخل جیکالفھ گوش.  نبودی خبرنیامیبار بوق زده شده اما از بن

 نیامی بنی دفترش و حرفھاادیدوباره .  اش گذاشتفتھ گر گریشانی پیدستش را رو
 نیامی با بندیبا.  نبودیزیراه گر...  اما فتدی بی اتفاقنی خواست چنیاصال نم. افتاد

 :دی مھال را شنی کھ صداردی را در آورد کھ دوباره شماره را بگیگوش.  زدیحرف م
 ..  اوشیس -

 و آرام ستادی اشیمھال روبرو.  و مستاصل بھ صورت متورم مھال نگاه کردشتبرگ
 :گفت

   زده باشھ؟بی اسی بھ مانی ممکنھ کی دونیتو م.. یشونی قدر پرنیچرا ا -
 : کھ از خشونت خش برداشتھ بود، گفتیی صورتش نشست و با صداانی میاخم

 !حالش خوبھ؟..  از کجا بدونم دیبا... نھ  -
 : سرش را تکان دادمھال

 !  کھیدیشن..  گھ خوبھ یبابام م... اره  -
 ...   برمدیمن با.. تو برگرد باال ..  خب یلیخ -

 :ستادی اشی را بھ مھال کرد اما مھال با سماجت دوباره روبروپشتش
 !؟ینی رو ببی مانی خوای نمھو؟ی افتاده تو چت شد ی اتفاقاوشیس -
 ..  نمشی بی شھ، میفردا بھتر م! ش؟یدی وضع؟ خودت دنیاالن با ا -

کالفھ سرش را کج کرد . دی دوی صورتش می و متعجب رودهی مھال ترسی ھامردمک
 .  دوختیگری دیو نگاھش را بھ جا

 ...  یھر طور راحت... اوشیباشھ س -
 ھمھ نی اش ای وقت در زندگچیھ.  صورت مھال متوقف شدی دوباره رواوشی سنگاه

 ی از حس ھاش،یحرفھا.  کدام استحی دانست حرکت صحینم. احساس خال نکرده بود
 .  گرفتی اش؛ سرچشمھ میلحظھ ا
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 نیامینگران بن...  دونم ینم...  ادی یم..  سھیمن زنگ زدم بھ دوستم کھ پل... مھال  -
 ..   خوام برم دنبالشیھستم م

 :نداخت انیی رنگ شد و سرش را پای مھال صورتی ھاگونھ
 ی حس و عالقھ اچی ھنیامیباور کن من بھ بن.  بدمحی بھت توضدی من بااوشیس -

 ..  اون ازم خواست کھ.. ندارم
 . ستیمھال االن وقتش ن -
 یعنی..  فقط دمیترس.  خواستم بھش دروغ بگم یباور کن نم...  بھت بگم دیبا... چرا  -

 ...   دونمینم... 
 : تر اوردنیی پای و سرش را کمدی کشیقی نفس عمی قراری با باوشیس
 . ستی وقتش نطی شرانیاالن با ا.  الی خیب... مھال  -
   دنبالش؟ی بری خوایپس چرا م -
 ..  داره؟ من نگرانشمیچھ ربط -
 ....  ی بھش بگی بر؟ی بھ من نداری حسچی کھ ھی بھش بگی بری خوایتو م -

 ی چشمانش، بھ قطره ھاانیغم م.  کرددنی رنگش شروع بھ لرزی عسلی ھامردمک
 .  شدلیدرخشان اشک تبد

 ....   وی بھش بگی بری خوایم! اوش؟یاره س -
 اش جا کرده بودند یشانی پی رواوشی سیاخم ھا.  نگذاشت حرفش را کامل کندبغض

 .  محکم تر شدیقی غم عمیبا گره 
 . ستیچند بار ازت بخوام؟ االن وقتش ن.  کنمیمھال خواھش م -

 اراده ھر دو ی مھال، بی کالفھ از اشک ھااوشیس.  تکان دادی را با ناباورمھالسرش
 :دی بھ سمت خودش کشی مھال را گرفت و کمیبازو

اون ...  دونستم امایمن نم.  قبال بھ من گفتھ بود بھت عالقھ دارهنیامی مھال، بننیبب -
 خوام ی نمطی شرانی ایتو... االن..  یدیخودت از حرفاش شن. االن بھ من شک کرده

 ..   کنھی فکرنی ھمچنیامیبن
 ...  اوشیس -
 ...  یدرک کن کم..  کنم مھال یخواھش م -
 ؟ی دی ھم اجازه نمی کمیحت -
 !! مھال -

خودش .  گرفتھ بود، ترس را بھ نگاه مھال رسانددی کھ رنگ تھداوشی خشن سیصدا
 : اش شده بود، اھستھ تر گفتی روادهیکھ متوجھ ز

... باور کن ..  بار باھات حرف زدم ھیمن . ستیاالن وقتش ن... خوب  دختر نیبب -
 ...  یعنی

.  مدفون کرداوشی سی نھی کھ حرفھا را در سینگاھ.  نگاھش شدخی مھال مسی خنگاه
 چشمانش دوباره باز یوقت.  تر آوردنیی پای پلک بست و دوباره سرش را کمشیبھ جا

 : صورت ملتھب مھال نشستینگاه و نفسش ھم زمان رو. شد
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 نمی حل شھ تا من ببی اتفاق ماننیبذار ا....  رو طی کم درک کن شراھی.. مھال جان  -
 .  کردیچھ کار......  شھ چھیم

 ھم سکوت کرده بود و بھ ای دنای کھ گویچند لحظھ ا.  ماندندرهی لحظھ ھر دو بھم خچند
 اوشی باعث شد ساوش،ی س زنگ تلفنیصدا.  قلب ھر دو گوش فرا داده بودیصدا

 سر برگرداند، یوقت.  بودرضای علیشماره .  مھال را رھا کندی و بازوستدیصاف با
تماس را برقرار کرد و در . مارستان شدی بی بھ محوطھ سی پلنیمتوجھ ورود ماش

 .  راه افتادنی کرد بھ سمت ماشی می کھ با دست با مھال خداحافظیحال
 ی طور معننی را دوست داشت ااوشی سیحرفھا.  روبرو بودری ھنوز مات تصومھال

 کرد عطوفت و یاحساس م.  استنیری صبر شنی صبر کند اما اخر ادیکند کھ با
 لبانش ی را روینیری لبخند شنی است و ھمرشی پذی او ھم اماده یعنی اوش،یارامش س

 . نشاند
 !نھ؟!  لبخندش پر از ارامش باشھ،ی حسابی ھی گرھیچھ قدر خوبھ آدم بعد از  -

ناخداگاه لبخندش کش .  ماندرهی سرش برگشت و بھ صورت مھربان پدرش خمتعجب
 بود و ستادهی انی کھ کنار ماشاوشی نگاه را بھ سنی کامل برگردد، اخرنیآمد و قبل از ا

 .  بود، انداختی جوانسیمشغول صحبت با پل
 .  ھم آنجا بودنی کھ نگاه رامیریمس

   بھتره؟یمان -
 ..  خوبھ... اره  -

 : صورت مھال انداختی روی ترقی کرد و نگاه دقبی دست درجنیرام
  ؟یدیصورتتو د! ؟ی کردھی ھمھ گرنیا -

 :دی تب دارش کشی گونھ ھای دستش را تند رومھال
   بد شده؟یلیخ.... آره  -
 ..  ی بشوردیبا -
 ..   رم باالیم... اوھوم  -

 : کردری گنی دست رامانی مشیکت کند، بازو حرنکھی از اقبل
 ...  یدوست دارم در موردش باھام حرف بزن -
  ؟یدر مورد چ -
 ! دوستت داره؟.. حست -

سوال .  بردی جدا کرد و بھ ھمان غروب بارانمارستانی باطی او را از حنی رامسوال
 ! دوستش داشت؟اوشیس.  شدیبارھا در ذھنش تکرار م

 ! مھال؟ -
 : ادامھ دادنی صورت پدرش شد، رامی رهی را باال برد و خسرش

 ...   باشھاوشی سنکھیاما ا..  دونستمی بود می مدتھیمن .. خب  -
 ساختمان ی بھ سمت در ورودگری و دو سھ مرد دسی کھ حاال کنار پلاوشی بھ سنیرام

 : رفت، نگاه کردیم
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 .. ھی پسر خوباوشیس -
 دی مھال را باال کشی افتاده ی چانھ  نشست و دستشی بھ لبخندشی ھالب

 ..   باھاش حرف بزنمدیبا -
  شددهی قرمز مھال ارام کشی گونھ ی شستش روانگشت

 ..  ارهی قطره اشک ھم بھ چشمات بھی ی حق نداره، حتگھید -
 : مھال، گفتی گشاد شده ی توجھ بھ مردمک ھای کش آمد و بلبخندش

 ...  دمیبھ راه دورش نم..  ندارم کھ شتری دونھ گل دختر بھی -
 قلب پدرش ی و گوش مھال، با ملوددیچی مھال پفی ظری ازادش دور شانھ ھادست

 ی تر از انکی نزدیانگار خوشبخت.  بودنیری ششی حرفھا برانیچھ قدر ا. آرام گرفت
 : حلقھ شد و ارام گفتنیدستانش دور کمر رام.  پنداشتیبود کھ او م

 .. یمرس..  ییدارم بابا دوستت یلیخ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

 :زدھمی سفصل
 ی تماس منیامیبار چندم بود کھ با بن.  را با حرص درون کتش انداختی گوشاوشیس

 ھمراه سروان رضایتا عل. یھم نگران بود و ھم عصبان.  دادیگرفت اما جواب نم
 :دی آمدند، بھ سمتشان رفت و پرسرونی از اتاق ب،ینصرت

   کار اوناس؟نی کنیفکر م -
 بھ ی باال انداخت و نگاھی شانھ ا،ی و سروان نصرتدی کشی پوف کالفھ ارضایعل

 : درون پرونده انداختینوشتھ ھا
 . می تا فردا صبر کندیبا.. میفعال کھ نشده با خودش حرف بزن.. ادیاحتمال ز -

 : کرد و گفترضای بھ علرو
 ..  تا فردا صبح...  رم یفعال من م -

 کھ ھمراھش ی فقط سرش را تکان داد و بعد از دور شدن سروان و سربازرضایعل
 : شدکی نزداوشیبود، بھ س

   ده؟ی شد؟ ھنوز جواب نمی چنیامیبن -
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 فرستاد و رونی نفسش را برضایعل.  نھ، چند بار تکان دادی سرش را بھ نشانھ اوشیس
 :قدم اول را برداشت

 ...  شخونھ اش ، دفتر کار.  دنبالشمی بردیبا -
 دنی و احسان، از اتاق خارج شدند و با دنی جملھ اش تمام نشده بود کھ رامھنوز

 رضای و علاوشی سانی نگاه مضطربش را منیرام.  شدندکشانی نزداوشی و سرضایعل
 :چرخاند

   جور مشکل داشتھ؟نی ای با مانیاخھ چھ کس..  فھممیمن نم -
 : باال انداختی شانھ ارضایعل
 . نی کنن نگران نباشی مداشیپ -

 ی کھ در حال متناوشی سینگاھش رو.  بودستادهی انی کنار رامبی دست در جاحسان
 : گفترد،ی نگاھش را بگنکھیبدون ا.  کرد؛ مانده بودی مپی ھمراھش تایرا در گوش

 !اوش؟ینھ آقا س! نی گی و بھ ما نمنی خبر داریزی چھی کنم شما از یمن فکر م -
.  نگاه کردرضای و بعد علنی را باال گرفت و مستاصل بھ رام شوک زده سرشاوشیس
 : شد و اھستھ تر گفتکی قدم بھ ھر دو مرد نزدکی رضایعل
 دهی مورد نشننی در ایزیشما از پسرتون چ!  شده بوددی تھداوشی سشیچند روز پ -

  ن؟یبود
 : متعجب تر از قبل، سرش را تکان دادنیرام

 بھ سروان نوی ادی رسینگران ھم بھ نظر نم. دمی رو صبح ھمون روز دیمان... نھ -
 .   ھم گفتمینصرت

 : سرش را تکان دادرضایعل
 ی جور گره نیا. می ھم حرف بزنی با خود ماندیبا.. نی کردیخوبھ ھمکار.. ممنونم -
 کنم بھم یاگر ھر وقت تونست صحبت کنھ خواھش م.  شھی از مشکالت باز میلیخ

 . نیخبر بد
 اوشی سیروبرو.  کردی دست داد و خداحافظنی را جلو برد و با احسان و رامدستش

 : زدی چشمکستاد؛یکھ ا
 ...   شد بھم اطالع بدهیاگھ ھر خبر..  رمیمن م -
 ی ماند و ھر خبری ممارستانی بدیبا.  خوب منظورش را متوجھ شده بودیلی خاوشیس
 متوجھ نگاه اوشی کھ از بخش خارج شد، سرضایعل.  دادی شو بھ او ھم اطالع میم
 !  احسان شدی رهیخ
 یخشونت و غرور ذات. ستی داد، چی مدی تھدی کھ بویی نگاه ھانی الی دلدی فھمینم

 دوستش ی نگاه عموی رهی پلک زدن، خیاو ھم ب.  آوردی جور وقتھا کم نمنیاش ا
 ! شد

 او ھم آنجا را یھ کوتای گرفت و با خداحافظ،ی نگاھش را با حرص خاصاحسان
 را از نی رامی حس احسان بود کھ صدانی الی ھنوز دنبال دلاوشیس. ترک کرد
 :دیکنارش شن
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 .. یدی جان زحمت کشاوشیس -
 ..   کنمیخواھش م.. نھ  -
 ! دونست؟ی ھم می مانھ؟ی جدیلی خدی تھدی ھیقض -
 : اضافھ کردنیرام.  دادی با سر جواب منفاوشیس
 . ی گذاشتونی در مسی با پلی کردیکار خوب -
 ..  بلھ -
 ! یبھم گفت کھ ھمراھش اومد! بابت مھال ھم ممنونم -

 فرستاد و نگاه نییبھ زور بزاق دھانش را پا.  شروع بھ کوبش کرداوشی سقلب
 : ھدف در اطرافش گرداندیمتعجبش را ب

 ی مانشی من شب پنی خواستم بگم اجازه بدیم..  یعنی.. من ..  کنمینھ خواھش م -
 ..  نیشما خستھ شد. باشم
 .  نشستنی لب رامی رولبخند

 ی می ھم باشھ خودم بھتر از ھر کسیاگھ کار.  باشم بھترهششیمن پ.. نھ ممنونم -
 ...   کردن بھش، خوابھقیفعال ھم مسکن تزر. تونم انجام بدم

 .. یعنی..  کنم یتعارف نم -
 برساند و ناخداگاه انی شد، نگذاشت جملھ اش را بھ پای مھال کھ از اتاق خارج مدنید

 : ارام گفتستاد،ی انی کنار رامیمھال وقت.  افتادنییسرش پا
 !؟ی مونی مششیبابا پ -

 : گفتعی سراوشی سرش را تکان داد و سنیرام
 ! مونمیمن م -

 : بزندیمجبور شد لبخند کمرنگ.  صورتش نشستی متعجب پدر و دختر رونگاه
 ..  باشمششیدوست دارم پ... نگرانشم .  ندارمیمن کار -
 .. ششیاما خودم دوست دارم بمونم پ! احسان ھم گفت، سودا ھم...  اوشی سیمرس -

 :دی بھ سمت خودش کشی را پشت مھال گذاشت و کمدستش
 طی شرانی کم با اھی..  دختر و عروسم رو برسون خونھست،ی نیاگھ برات مشکل -

 . نگرانشونم
در .  افتادنیی و دوباره سرش پادی مھال رسی رهی خی بھ مردمک ھااوشی سنگاه
 شانھ ی دستش را رونیرام.  چھ کار کنددی دانست بای کرده بود کھ نمری گیطیشرا

 :اش گذاشت
 .  بازم از لطفتیمرس.. ادی گم بی رم بھ سودا ھم میمن م -
 داد رونیفھ نفسش را بکال.  گذاشتھ بودشانی تنھانی بزند، رامی تا خواست حرفاوشیس

 . دی صورتش کشیو ھر دو دستش را رو
 مھال شدند و بھ نی بعد سودا ھم کنارشان بود و ھر سھ با ھم سوار ماشی لحظھ چند

 .  دکتر عابد رفتندیسمت خانھ 
*** 
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.  شدندرهی رفت، خی برج باال می ورودی از پلھ ھانی دو بھ سودا کھ ارام و غمگھر
 :دی زده بود، کشھی تکنی کھ بھ در ماشاوش،ی سمت سشتریمھال خودش را بھ ب

 ...   رو ببرنیماش -
 : گرفتنی اش را از ماشھی جواب؛ تکی بھ جااوشیس
 ..  رمی گی میتاکس...  شھیالزمت م. ممنونم -
 ...  ازترمی گیفردا اگھ خواستم م..  کنم یتعارف نم -
 ..  ریشب بخ..  یمرس -
 :دی مھال را شنی قدم بھ عقب برداشت کھ صداکی
 ..  زیبابت ھمھ چ..  اوشی سیمرس -
از خوش .  رفتابانی بھ سمت خیگری فقط کوتاه نگاھش کرد و بدون مکث داوشیس

 عقب نشست، نفس ی صندلی روی ترمز کرد و  وقتشی پای جلوی تاکسکی یشانس
 . فرستاد رونی بلکھ با اضطراب ب،ی را نھ از سر اسودگقشیعم
 رهی گذاشت و خی صندلی پشتی را داد و سرش را رونیامی بنی راننده آدرس خانھ بھ

 کھ اصال در باورش یاتفاقات.  چند وقت فکر کردنی بھ اتفاقات ا،ی تاکسفیبھ سقف کث
 . وندندی بپقتی بھ حقی روزکی دی گنجیھم نم

 بامداد ی بھ در بزرگ خانھ ی مرد راننده ترمز کرد، سرش را برداشت و نگاھیوقت
 .  کنددای را در خانھ پنیامی بود بتواند بندواری ده شب بود و امکیساعت نزد. انداخت

 ی مترکی چراغ برق کھ ری تکیبھ جز نور .  شدادهی را حساب کرد و پھی کراعیسر
 ی کھ دنده عقب کوچھ را برمی خانھ فاصلھ داشت، نور چراغ تاکسیبا درب اصل
 زنگ نشست و یانگشتش رو.  رنگ را روشن کرده بودی مشکیر آھنگشت ھم، د

  بلھ؟ -:دی بھ گوشش رسفونی از پشت ای مردیچند لحظھ بعد صدا
   بامداد ھستن؟یاقا.. سالم  -
 شما؟ -
 ..ی منصوراوشیدوستشون ھستم س -

 نرده یدستش را رو.  باز شدی کوتاھکی کلی لحظھ سکوت شد و بعد در با صداچند
 ری بزرگ خانھ، زاطیح.  باز کردی کمی کوتاھی رنگ گذاشت و با فشاریی طالیھا

 . روشن شده بوددی کوتاه و بلند زرد و سفینور چراغ ھا
 قایدق!  گذشتھ بودیلی بار ھم خنی آمد؛ اما از آخری خانھ منی بارش نبود کھ بھ انیاول

 کی پارس یمان صدادر را بست و ھم ز..  نیامی روز درگذشت پدر بننیبعد از چھلم
 زده بھ سمت صدا برگشت و درخشش جانیھ. دی اش بھ گوش رسیکیسگ در نزد

 پشت سرھم سگ یپارس ھا. برود  قدم بھ عقبکی نافذ سگ باعث شد؛ یچشمھا
ھمان طور کھ نگاھش بھ طرف سگ بود، .  را بابت بستھ بودنش راحت کردالشیخ

مرد قد بلند .  دی شد را دی مکشی کھ نزدی اھیچند قدم بھ سمت ساختمان برداشت و سا
 : و با احترام بھ ساختمان اشاره کردستادی اشی روبرویو جوان

 . دییبفرما..  اقا نیخوش اومد -
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 :افتی مرد؛ اعتماد بھ نفسش را دوباره دنی دبا
 . ممنون -

د و  خانھ بونیامیمطمئنا بن.  راه افتادی بلند بھ سمت ساختمان سنگی با قدم ھاجلوتر؛
 ی دوستانھ ای دور از ذھن نبود کھ، صحبت ھایلیخ.  را راحت کردالشی خنیھم

 سالمت بودن نی مھم ، ھم،ی مانطی اما در حال حاضر و با شرافتد؛ی اتفاق ننشانیب
 !  بود و بسنیامیبن

 خوب یلیخ.  استستادهی خانھ ای کھ کنار پلھ ھادی ساختمان کھ شد، فرامرز را دوارد
 نی نوجوان بود ھم ھمکی نیامی بنی وقتیحت!  بامداد ھا اشنا بودی خانھ نیبا قوان

 .  شدی انجام مدیمراحل با
باالخره با .  باال رفتی سنگی زمزمھ کرد و جلوتر از او از پلھ ھای سالم آرامفرامرز

 اوشی ھم تمام شد و سفاتی و اطالع دادنش، تشرنیامیوارد شدن فرامرز بھ اتاق کار بن
 !  شدنیامی بنکیوارد اتاق ِ تار

 ھنوز یوقت.  کنار در بودقای زرد رنگ بود کھ دقی ستادهی آباژور اکی منبع نور تنھا
 مشخص شد کھ نیامی بنکلی بود، ھدهی کھ از راھرو بھ اتاق تابی نورانیدر باز بود، م

 .  کارش نشستھ بودزیپشت م
 چھ نیامی توانست حدس بزند بنیم. ستادی اشی کھ بستھ شد، چند لحظھ سر جادر

 و ی جددیپس با.  توانست حدس بزندی اخالق و رفتارش را میبھ خوب.  داردیطیشرا
 ! کردیبا قدرت صحبت م

   برق کجاست؟دی کل؟ی در آوردی چھ مسخره بازنیا -
 خودش اوشیس.  اش جا بھ جا شدی صندلیانگار رو.  شدنیامی حرکت آرام بنمتوجھ

برگشت و .  کنار ھم افتاددی پشت سرش چشمش بھ دو کلقایگشت و دق ھا را واری دیرو
 دستش نیامیبن.  شدیی از سقف، غرق روشنازانی آوی را زد و لوستر برنزدیھر دو کل

 : زدادیفر بای صورتش گذاشت و با خشم تقریرا رو
 .. خاموشش کن..  کنھ ی متمینور اذ..  احمق ی کار داریچ -

 ِ نیامی بند؛ی لرزی لحظھ ھم دست و دلش مکیاگر !  آوردی کم مدی نبااوشی ساما
 !  کردی استفاده متشیفرصت طلب، از موقع

 .  باھات حرف بزنمدی بانی بشایب..  تو یجمع کن مسخره باز! ییاحمق تو -
 بھ سر ینی کھ چشمانش ھنوز تنگ بود، نگاه خشمگی کنار رفت و در حالنیامی بندست
 آرام نیامی توجھ بھ نگاه بنی مبل نشست و بنی اولی رووشایس.  انداختاوشی سیتا پا

 :تر از قبل گفت
 
 ..   تو بذار کناریبچھ باز.. ایپاشو ب -
 ه ...-
 سرش یی چھ بالستیواقعا برات مھم ن! مارستانی بیای ی میفکر کردم بھ خاطر مان -

 ! اومده؟
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 ی عصباوشیس.  نبودی عکس العملچی از ھی خبرنیامی جز نگاه پر از غضب بنھنوز
 : فرستادرونینفسش را ب

...  خورده؛ زدنش ی کاره و تا ممھی ساختمون نھیگرفتنش بردن .. کار اوناس -
 ..ادهی گفت جراحاتش زیپدرش م..  کرده یجراح

.  نشستی منیامی بنیشانی پی رویشتری بی ھانی گفت، چی ماوشی کھ سی جملھ اھر
 . آوردی مادشیز را بھ  بعدازظھر زشت ھمان رواوش؛ینگاه س

 !  بگوسیبھ من چھ؟ برو بھ پل -
 ...  نیامیبن.. اما نشد باھاش حرف بزنن ..  اومد رضایگفتم عل -
 ه... -
 شتری بدیبا..  ی دادیتو ھم جواب نم.. من نگرانم... ستی ندی تھدگھی دنیا...  نیامیبن -

 . میمراقب باش
 ی ھر دو دستش را روستاد،یبلند شد و کنارش ا.  کالفھ اش کردشتری بن،یامی بنپوزخند

سرش را .  گذاشت و بھ سمت خودش برگرداندنیامی بزرگ بنی صندلیدستھ ھا
 : گرفت و شمرده شمرده گفتنیامی صورت بنیروبرو

گفتم ..  اری در نیبچھ باز..  نکن باھم ی دو تا ماجرا رو قاطنی کنم ایخواھش م -
 !؟ی کنی تونیدرک م. م دی محیبھت توض

  دم؟ی کھ دیزی چ؟ی بدحی توضی خوای رو میچ -
 ی طور ادمنی ایمن ک.. آخھ من ...  ھمھ سال نیبابا بعد از ا... یدوباره شروع کرد -

...  من با مھال ی کنی کھ االن فکر میدی دختر دھیچند بار منو با !  ؟یگیبودم کھ تو م
 ...  اه

 .. را برداشت و شروع کرد بھ قدم زدندستانش
 ی بدم چون محی توضادیدوست ندارم ز. ستی نبوده و نی کھ داریاصال اون تصور -

 یمن نم.  حس بچھ گونھ س کھ مھال بزرگش کردهھی...  کھ نیفقط ھم.. شناسمت 
 .  دونستم

 : زل زدنیامی مشکوک بنی و بھ چشمھابرگشت
 کھ یمن اصال اون وقت. ستی نی کنی کھ فکر میزیاصال اون چ. نیامیباور کن بن -

 یبھ جان خودت راست م.  از احساسش خبر نداشتم،ی مھال رو دوست دار،یبھم گفت
 . گم
- .. ، 

 :ستادی اشی داد و دوباره روبرورونینفسش را ب.  کردی کالفھ ترش منیامی بنسکوت
منم بھش .  کنھیگفت بھم فکر م....  روز تو بارون اومد دم شرکت و بھم گفت کھ ھی -

 ..  نیھم... و تموم ..  ندارم یکھ حس. گفتم کھ اشتباھھ
 ی بحث منی کره زمی ھاخی در مورد آب شدن نی شرکت پس داشتیاون روز تو -

 ن؟یکرد
 



 94 

 اوشی لب سی روی و لحن آرامش، باعث شد لبخند کمرنگنیامی شوخ بنی کمی جملھ
 . ندیبنش

  شدهی فھمم چیباور کن منم درست نم..  دونم ینم.  جلوشم بھت گفتمیدیاما د... نھ -
... 
 را می پرده ضخی و با دست کمستادیکنار پنجره ا. دی کشیقی بلند شد و نفس عمنیامیبن

 و سرخ مھال را سی بود اما صورت خشھی شی خودش روری تصوی رهیخ. کنار زد
 .. دی دیم
 دوستت یاشتباه نکن وقت..  فکر کردم یلیخ. نیخوبھ ا.. خب ..  گھ دوستت داره یم -

.. قدرشو بدون ..  طور بخوادت نی زن اھی نکھیا..  ارزش داره خب یلیخ.. داره 
 از نکھیبا ا.. مھال ارزشش رو داره ..  فھیح...  قدرنی کنھ اھینذار گر. طردش نکن

 اموی قدر رونی گفت تا ای مدیبا. رمی نگفت دلگھماول ب کھ روز یقتیدستش واسھ حق
 . بزرگ نکنم

 ...   نباففی اراجنیامیبن -
خودش اعتراف کرد ھر . مھال دوستت داره..  قتھیحق..  اوشی سستی نفیاراج -

 !میدوتامون ھم بود
 : ادامھ داداوشی و چشم در چشم سبرگشت

 کھ ی اگھی قدر عاشق مرد دنی باشم کھ ای تونم با زنیمن نم...  تونمیبھت گفتم نم -
...  تونم ینم...  شم شک یم..  شناسم جنس خرابم رو یم..  جور نیاعتراف کنھ ا

 ..  اما...  کشم ینم
 : تر از قبل ادامھ دادنی لبش نشست و غمگی روی کمرنگ کجلبخند

 نی ایکیکھ حاال .  نکننیبعد از ا.. ی تنھا موندی ھمھ مدت الکنیا..  یتو فرق دار -
 ..   گذشتھالی خیب.. قدر دوستت داره 

 آرامش و نی ایمعن.  کردی فکر مدی شنی کھ می مات و مبھوت بھ جمالتاوشیس
 . دی فھمیحرفھا را نم

 ...  ارغوان رو دوست داری دونی م؟ی گی می داری چنیامیبن -
 دوست نی ازت نگرفتھ؟ ایچند سالھ کھ خبر... ارغوان !  کنمیچرت نگو خواھش م -

 کھ ازت متنفره؟ کھ ی اھی بھ نسیدی چسبیداشتن کجاش درستھ آخھ؟ نقد رو ول کرد
 ..   تو رو خداالی خی دونھ؟ بیتو رو قاتل برادرش م

 نی انیامی کرد چرا بنی شده بود و درک نمجیگ.  کردی با دھان باز، فقط نگاه ماوشیس
 .  را منتظر بود کھ بشنودی جمالتنیچن برعکس قایاالن دق.  زندیحرفھا را م

 . نیامی فھمم بنینم -
 مصمم تر از نیامی بنای شان را پر کرد و سرش را ناباورانھ تکان داد، اما گوفاصلھ

 : گذاشتاوشی سی شانھ یدستش را رو.  حرفھا بودنیا
 خوام ینم. ارمی در بی خوام بچھ بازیاما بھ قول خودت نم..  برام سختھاوشیس -
 ینم. من حسود و خودخواھم..  اره ی شناسیتو منو م.  در موردشم حرف بزنمگھید
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 ی خوام ادایاصال ھم نم. پس انتظار نداشتھ باش کھ کنارت باشم. تونم تحمل کنم
 تونم با یمن نم.  شناسمی گندم رو مقاخال.. ارمی رو در بلمای فی تویقھرمان ھا

 ..  الی خیپس ب.  جا شدهی اگھی قلبش مرد دی کنم کھ توی زندگیدختر
 جور توسط نی کرد ایاصال باور نم. آچمز شده بود.  دادرونی فقط نفسش را باوشیس
 نیامی بنری تحت تسلطش باشد و حاال درگنیامی کند بنیقرار بود کار. فتدی بری گنیامیبن

 : برگشت و صاف نشستزشی دوباره پشت منیامیبن. شده بود
 قدر قدرت و ادم دارم کھ نیا!  حتما خودم باشمستیالزم ن. دمی ھم فھمیدر مورد مان -
 یکار خوب. از تک تک اتفاقا خبر دارم!  رو برام روشن کننھی قضھی ازی تا پریس

من با وثوق مشورت کردم و . ادی ی برنمیاز دست ما کار. ی گفترضای بھ علیکرد
 و فتھی جور بنی ای روانھیاصال دوست ندارم . کنھ  استخدامگاردی بادھیقرار شده برام 

 .. ارهیپدرمو در ب
 : از شوک خارج کردی را کماوشی سد،ی زدن در مورد تھدحرف

  ومده؟ی نیزی چگھیبرات د.. ی کردیکار خوب -
 .  دارهی کھ قصد مسخره بازھی روانھی ھست یھر ک!  کنھی داره می عملگھید! نچ -
 ..  اوھوم -
سکوت حاکم در اتاق، ھر دو بھ فکر فرو .  مبل نشستی ھم برگشت و رواوشیس

 پاکت نیامیبن.  سر باال کرد اوشی سن،یامی روشن شدن فندک بنیبا صدا. برده بود
 با تعلل پاکت را برداشت، اما قبل از اوشیس. ُ و فندک را بھ سمتش سر دادگاریس
 : آھستھ گفتنیامی بردارد، بنیگاری سنکھیا
 ... تنھاش نذار -

 کھ آھستھ و پر ی دو کلمھ نیانگار ھم.  اش نشستیشانی پی رواوشی سی ھااخم
 : را بھ عقب ھل دادگاری سیعصب.  را باز کردشیغصھ ادا شد، چشمھا

 نکھیعوض ا.. اونم بچگانھ فکر کرده ..  بھش ندارمی گم حسیمن م..  ی شدیروان -
 کھ دوست ی بھش ثابت کنی خوای م؟ی کھ چ؟ی کنی فرار می داریدنبالش باش

 . ستی نیداشتنت واقع
 ...   خوام بجنگمینم -
 چرت و پرت یھر چ..  نیامی بھ خدا بنی مھال ارزش داره؟ خری گی بعد من؟یھم -

.  تونم داشتھ باشمی نھ دوستش دارم نھ اصال منکھیاول از ا!  حاال بشنو،ی گفتیخواست
.  دارم، ھنوز ارغوان تو قلبمھ نی کنیم کھ شما فکر یتی واضحھ کھ با تمام خرلشمیدل

 ی نمی کھ دوستش داره از خود گذشتگی خاطر کسسھدوم ادم وا. ھنوز دوستش دارم
 ریاون زنھ و زنھا اس. برو دنبالش و عاشقش کن. ستی نیعشق مسخره باز! کنھ

سوم .  کھ داشتھ عشق نبودهی حسنی قدر بھش محبت کن کھ بفھمھ انیا. احساسشونن
  حداقل با عزتیاگر شکست ھم خورد.. بجنگ ..  اری قدر زود کم ننی اری بگادی

نذار فکر . ستی امثال تو نی ادانایا.. ی گوشھ و غصھ بخورھی ینھ از ترس بر! بوده
بھ خاطر اون ھمھ ...  ی نامردیعنی ی اوردیوقت! اری کم نیعنیمرد ! ی بزرگیکنم الک
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 ی موضوع ھم ناراحتت منیاگھ ا...  کنارش باشات،ی چرندنی ایدوست داشتن بھ جا
 ! خوبھ؟..  نشم یو نھ مھال افتاب  چشم توی دم جلویمن قول م.. کنھ 

 .  را ترسانداوشی خال سنی بود و ھمی خالنیامی سبز بنی ھامردمک
 . کنارش باش..  با توامنیامیبن -
 ..  تونمینم..  روم گفت ی تویوقت..  زنھیَپسم م -
 ی ھدف از دھانش خارج میکلمھ ھا ب. ھ بلند شد و شروع بھ قدم زدن کرد کالفاوشیس

 شد
 یومدیاصال چرا ن..  ارهی یادم کم نم... ھھ ..  تونم ینم..  یمسخره شو در اورد -
 ....   فقط بھشیالک...  مارستان؟یب

 کھ یگوش.  ببردبشی بکشد و دست بھ جی باعث شد پوف کالفھ الشی زنگ موبایصدا
 ورشی بھ قلبش ی کاذبجانیناخداگاه ھ.  مردد شدی ناشناس، کمی شماره دنیباال امد باد

 : ھم متوجھ حالش شدنیامی کھ بنیجور. برد و ضربانش را دو برابر کرد
  اوش؟ی سھیک -
...  نبودی کنم کارخاصینھ خواھش م... حال شما ... بلھ .... بلھ؟ ....  دونم ینم -

... نھ ... باشھ ... آھا ..  شھ باھاش حرف بزنم؟ ی ؟ میک... خب .. بلھ ... قربونتون 
 . نمتونی بیم... بلھ ...  ی نگران نباشھ حلھ ھمھ چنیبھش بگ.. حتما ..  امی یم
 

.  بودرهی حرف زدن بھ سمت در قدم برداشتھ بود و حاال دستش بھ دستگنی حدر
 : بلند شد و بھ طرفش آمدنیامیبن
 !اوش؟ی بود سیک -
 ... ششی برم پدیبا...  نھی شده و خواستھ منو ببداری بی گھ مانیم. دکتر عابد  -

 راه بود کھ انیم.  بھ سمت پلھ ھا رفتنیامی توجھ بھ صدا کردن بنی را باز کرد و بدر
 : کرد، گفتی پلھ ھا نگاھش می کھ باالنیامی و بھ بنستادیا.  نداردنی افتاد ماشادشی
  ؟ی بھم بدچیی سوی تونیم..   ندارمنی من ماشیبن -
 : سرش را تکان داد و بھ سمت اتاقش برگشتنیامیبن
 ... امی ی االن ماطیبرو ح -

 مانده اوشی سی و نگاه پرسشگرانھ اش روستادی پلھ انی اولی روشانی با صدافرامرز
.  آمدنیی از پلھ ھا پاد،ی پوشی کھ کتش را می در حالنیامی بعد بنیچند لحظھ . بود
 : گفتدنشی با داوشیس
 ... یای خواست بینم -
 
   کجا؟نیامیبن -

 گفت ی سالم آراماوشیس.  پلھ ھا و صورت متعجب باران نگاه کردندی دو بھ باالھر
 : رفت، گفتی منیی ھمان طور کھ از پلھ ھا پانیامیبن.  راه افتادیو بھ سمت در خروج

 ..  ظخداحاف.. بھ مامانم بگو . نگران نباش...  امی یم -
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 بھم خورده بود و االن زیھمھ چ.  شداطی راست وارد حکی جواب باران نشد و منتظر
 را بھ چیی سویوقت.  کھ گذرانده بودندیطیمخصوصا با شرا.  دادن نبودیموقع جا خال

 فقط بھت زده نیامی بنریی ھمھ تغنی از ااوشی کند، سی گرفت تا او رانندگاوشیسمت س
 تی قدر خوب از پس عصباننی و خودخواه ایب عصنیامی کرد، بنیباور نم. بود

 ... برخورد کندی جور منطقنی و ادیایامروزش برب
 
 
 
 

*** 
 

 :  چھاردھمفصل
 سرش یبا تکان آرام تخت، کم.  و درد، رو بھ در اتاق باز شدی بھ آرامی مانیچشمھا

 دهی خشکی بود، لبھایبھ ھر زحمت.  شدرهیرا تکان داد و بھ صورت نگران پدرش خ
 : ارام زمزمھ کرد،ی باز کرد و بعد از لبخند محویاش را کم

 ومد؟ین.. چرا .. خوبم  -
 . نگران نباش. زمی عزادی یم -

 ساعت از تماسش گذشتھ بود می اش نگاه کرد، نی بار بھ ساعت مچنی سومی برانیرام
 طو ر  تخت بلند شد و ھمانیاز رو.  استاوشی دانست ھر لحظھ امکان آمدن سیو م

 : گفتد،ی کشی باالتر می مانی نھی سیکھ پتو را رو
 . برسھدی باگھید...  دنبالش رونی رم بیتو استراحت کن من م -

 و سکوت، ی خالیراھرو.  رفترونی از اتاق بنی ھم افتاد، رامی کھ روی مانیپلکھا
 ی از قبل مشتری بود، بدهی شنی کھ از مانییبا حرفھا.  کردی مشتری اش را بینگران
 بال را سر نی کھ ای ھر آن ممکن است، کسنکھیفکر ا.  و نگران شده بوددیترس

 . کردی را بد ملش وارد کند،حایگری دبیفرزندش آورده، اس
 ! دکتر؟ی آقانی خوای میزیچ -

چند لحظھ .  کردی پرستار ھم وحشت زده اش مکی ی صدای خودش نبود کھ حتدست
 کھ تکان داد از یبعد با لبخند و سر.  شدشی روبروانسالی صورت پرستار می رهیخ

 ی خوب میلی را خی کھ مانی شد آن ھم وقتی حساس میلی خدینبا. بخش خارج شد
 . شناخت

  د؟ی شد نترسیاما مگر م.  استدهی گذاشت او بفھمد ترسی مدینبا
.  دستانش گرفتانی اسانسور نشست و سرش را می روبروی ھای صندلیرو

خاطرات کھ ھر کدام .  شدی ، ھر لحظھ اش در ذھنش مرور مشیال پخاطرات پنج س
 . بودندیگریتلخ تر از د

 ..   دکتریآقا -
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 : دستش را جلو آوردنیامیبن.  شداوشی و سنیامی صورت متعجب بنی رهی و خستادیا
 .  سالم دکتر -
 .  نیایب.. سالم بچھ ھا  -
از بعد از ظھر کھ .  با ھر دو مرد جوان، دست داد و داخل بخش شدعی سریلیخ
 افتاده باشد و حاال دوست داشت ی اتفاقدی بود، مطمئن شد کھ بادهی را آن طور داوشیس

 . ردی تمام ماجرا قرار بگانیدر جر
پشت سر .  نقش بستشانی روبرو،ی منتظر مانی زمان با باز شدن در اتاق، چشمھاھم

 ی کرد کمی سعجانی با ھیمان.  وارد اتاق شدنداوشی و بعد سنیامی بن عابد،نیرام
 حرکت کی از شی نگذاشت بد،یچی کھ در شکمش پیخودش را تکان بدھد، اما درد

 : را گرفتشیو شانھ ھا  سرش رفتی باالعی سرنیرام. کوچک انجام بدھد
 .. ی تکون بخوردی نبا؟ی مانی کنی کار میچ -

 : پدرش و درد خودش، دنبال دوستانش گشتی توجھ بھ نگرانی بی ماناما
 ..  نیامیبن....  اوشیس -

 : و دستش کھ پتو را محکم گرفتھ بود، در دست گرفتستادی کنارش ااوشی ساول
 ..  انھی تو جررضایعل.  نباشیچینگران ھ...  یاروم باش مان -

 : پر از ترس شد،ی روشن و لرزان مانی ھامردمک
 ...   کشنتونیاونا م..  اوشیس... نی گفتسی دونن بھ پلیم..  اوشی ان سیاناونا رو -
 : تخت نشستی آرام رونیامیبن.  فقط بزاق دھانش را توانست فرو بدھداوشیس
   تو؟ی بود؟ چھ طور زدنت؟ چھ طور اونجا بودیک..  آروم باشیمان -

 : دوختنیامی گرفت و بھ بناوشی باالخره چشم از سیمان
 یداشتم عوض م.  پنجر شدنمی رفتم خونھ، ماشیداشتم م...  دمینفھم..  دونم ینم -

 ھوشی بھوی.  شدی چستی نادمی.  اومد گفت کمک کنمیکی...  ھوی...  رو کیکردم الست
 . شدم
 زود با یلیچشمانش را بست و خ.  ادامھ بدھدنی از اشتری نکردند بیاری شی ھانفس

 و ارام قیچند نفس عم.  نشستھ بود، بازشان کردشی کھ پشت پلکھایریوھم، تصاو
 برد و آھستھ کشی نزدی سرش را کمنیرام.  تا بتواند راحت تر، حرف بزنددیکش

 :گفت
 . سیبرات خوب ن.. اری بھ خودت فشار نیمان -
 ...  نھ خوبم -
 : زل زد و ادامھ داداوشی وقفھ بھ سیب
بھ .  اماسی نادمی یچیھ.  خلوت نبودادی زابونیخ..  دونم چھ طور منو بردن اونجاینم -

 .  سازمھی ساختمون نھیتو ... تو . ختنیھوش کھ اومدم روم اب ر
 :دی پرساوشی کھ کرد، سمکث

   چند نفر بودن؟نشون؟ی نشناختیمان -
 . دمینفھم.. شش ھفت تا ... نھ  -
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 : را باال آورد و مچش را نشان داددستش
 .دستامو بستھ بودن -

 با نیامی کھ خون مرده و زخم داشت، ماند و بنی مچ دست مانی ھر سھ نفر رونگاه
 : دستش را نوازش کرددهی در ھم کشیچھره ا

 ...  انھی تو جرسی پل،ینگران نباش مان... اشغاال  -
 . نی تقاص کارتون رو پس بددی گفتن بایھمش م!  رھا بودنیاونا ادما...  یبن -

 صورت تک ی نگاھش را رویمان.  شدندیت مان بار مات صورنی سھ نفر اھر
  تکشان بھ حرکت در آورد

   کرده بودن؟دتیاونا قبال تھد... اوشیس. دمیاز حرفاشون فھم...  نیباور کن -
ھر چھار نفر بھ . چند لحظھ سکوت برقرار شد.  کردنیی فقط سرش را باال و پااوشیس

 : زودتر از ھمھ شروع بھ صحبت کردنیرام.  کردندی فکر می مانیاتفاقات و حرفھا
 حواستون دی بانا،ی باشن ایھر ک. اونا کارشون رو بلدن...  می کنی ھمکارسی با پلدیبا -

 . نیرو جمع کن
.  را گرفترضای علی در آورد و شماره بشی را از جی گوشاوشی جملھ ھا، سنی ابا

.  شدرضای علیا داشت، منتظر صدی اتاق، قدم برمیھمان طور کھ بھ سمت پنجره 
 :دی رسانی بود کھ باالخره انتظارش بھ پادهیکنار پنجره رس

 ؟یای بی تونیم.  ھستمی مانشیپ... نھ ... اوھوم...  یمرس....  رضای علریشب بخ -
 ..  اره

 : اش بود، نگاه کردرهی کھ خی و بھ مانبرگشت
 یم... باشھ .. باشھ ... خب !  کجا؟؟یجد... اره کار خودشونھ..  تونھ حرف بزنھیم -
 ..  نمتیب

 :ستادی آمد و کنارش انیی از تخت پانیامی آورد، بننیی را کھ پایگوش
   شد؟یچ -
 ..  ادی یم -

 : و ادامھ داددی کشیقی عمنفس
 !  بزرگراه آزدگانکینزد..  کردندای رو پنتیماش -
 سرش یمان.  دوختندی گرفتند و بھ ماناوشی نگاه متعجبشان را از سن،ی و رامنیامیبن

 :را تکان داد
 ...  بودکینی باالتر از کلابانیدو تا خ... نھ  -
 : دادھی بھ پنجره تکبی دست در جنیامیبن
 مراقبشون نای از اشتری بدیبا... کارشون درستھ . .. بردنش..  روش بوده چییسو -

 .. میباش
 :  کرددیی را تانیامی با سر حرف بناوشیس
 دست کم دینبا.  دوننی خوب در موردمون میلی خیعنی کھ کردن ی کارنیا... اره  -
 . مشونی گرفتیم
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   واقعا افراد رھا ھستن؟یعنی -
 : دادنیامی را، بنی سوال مانجواب

ھر !  شدیاون باند مطمئنا با رھا تموم نم!  باندھی از کی عضو کوچھی بود؟ یرھا ک -
 .  شنیم ھستن، مربوط بھ اون باند یک
   شدنری از افرادشون دستگیلیخ -
 آنھا گوش ی کھ تا آن لحظھ بھ حرفھانیرام.  کرددیی را تااوشی با سر حرف سنیامیبن
 :دی کشیقی داد، نفس عمیم
  ن؟ی دونستیشما م -
 دوباره کنار اوشیس.  کردنیی انداخت و سرش را باال و پای نگاھاوشی بھ سنیامیبن

 : برگشتیمان
 ای بود برات؟ تلفن افتادهی نی اتفاق مشکوکای نکرده بود؟ دی تھدی تو رو کسیمان -

 !نامھ؟
 اوشی اش را از پنجره گرفت و او ھم کنار سھی تکنیامیبن.  دادی با سر جواب منفیمان

 :ستادیا
 ...   اومدهی کرده، اول سراغ ماندی زرنگھ، ما رو تھدیلیخ -
 رو عالمت گذاشتھ ی اون عکس، مانی توتونھ؟ادی... میبار اول ھر سھ تا مون بود -

 .. بود
 جمع شد، اما ھمان طور ی از درد کمیصورت مان.  کردی ھمچنان نگاه منیامیبن

 :گفت
  ن؟ی شددیبعد از اون؛ شما بازم تھد -
 ..  اره -
  اوش؟ی پس سیچرا بھم نگفت -
  ؟ی کھ تو ھم نگران شمی گفتیم -

 : گفتنی رام،ی مانی جابھ
 .  کردی مراقبت مشتریحداقل ب -
 : گفتن،یامی نداشت، اما بنی جواباوشیس
 شک نتی ماشی بھ پنجری تونستیاصال م.  افتادی اتفاق منیاگر اونا بودن، بازم ا -

  ؟یکن
 ... نھ واقعا -

ھر کدام مشغول مرور اتفاقات بودند اما جز .  سکوت در اتاق حکم فرما شددوباره
 . شدی اضافھ نمشانیتھ ھا بر داشیزیاضطراب، چ

 ی در اتاق بھ آراماوش،ی ساعت بعد از تماس سمی شد ونی کند باالخره سپرلحظات
 اوشی بود، سی مشغول سالم و احوالپرسیوقت.  وارد اتاق شدرضایضربھ خورد و عل

 :دی پرسرضا،ی ِ تن علسی موھا و کت خدنیبا د
  اد؟ی یمگھ بارون م -
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 ...  تازه شروع شده.. آره  -
 : گفتی کھ کنار تخت بود نشست و رو بھ مانی صندلی روبعد،

   خان، شروع کنی من نشستم، خب ماندیببخش -
 خودش را روشن کرد و ی گوشی ضبط صدارضای شروع کند، علی ماننکھی از اقبل

 : دادرونی بدهی برد،ی را کھ کشیقی نفس عمیمان.  چشم دوختیبعد بھ مان
 ..   خواستم برم خونھیظھر م -

 : کالمش آمدانی مرضایعل
  تنھا؟ -
 .  ھمسرم خونھ بود... بلھ  -
 خب؟ -
 می دانم،ی ماشی ھاکی کم کھ رفتم متوجھ شدم سنسور الستھیاولش متوجھ نشدم،  -

 .  پنجرهنمی ماشکی الستدمی دستادم،ی ایوقت.  دهیعالمت م
  ک؟یکدوم الست -
 .. سمت راننده -
 خب -
 پنجر رو باز نکرده بودم کھ کیھنوز الست. کیشروع کردم بھ عوض کردن الست -
  تونھ بھم کمک کنھی و گفت مشمی اومد پیکی
 ؟ی کنشیی شناسای تونی مادتھ؟یمرد بود؟ سنش و ظاھرش  -

 : نگاه کردرضای چند لحظھ مردد بھ علیمان
. اما جوون بود..  ی کمتر کمای شتری بدی دونم شایھم سن و سال خودم نم.. مرد بود -

 یزی و بعدش چدی دیاھی چشمام سھوی شد ی دونم چینم. دمشیخب من اصال خوب ند
 .. سی نادمی
   کرد؟ھوشتی چھ طور بی متوجھ نشدیعنی -
 .. مثل اتر ھا..  استفاده کردنیھوشی بی ماده ھیاما حتما ... نھ اصال -

 : شدی صورت مانی رهی تر خقی از چشمانش را تنگ کرد و دقیکی رضایعل
   بود؟ی چھ شکلی بگبای تقری تونی مس؟ی نادتی یزیاز صورتش چ -
 مثل..  ھم داشت ی خوبکلیھ.  داشتی کمشی تھ رادمھیفقط .. ادینھ ز... خب .. اومم -

 .. 
 : اشاره کرد و ادامھ داداوشی سبھ
 کم یلی خیلیبود اما خکچل ن.  کوتاه بودیلی سرشم خیموھا..  شما ای...  اوشیمثل س -

 . بود
 !؟ی بھوش اومدی افتاد؟ وقتیخب بعدش چھ اتفاق... خوبھ  -

 : بھ سقف نگاه کردرضای علی بزاق دھانش را بھ زحمت فرو داد و بھ جایمان
 . ساختمون خرابھ بود.  افتاده بودمنی زمیرو...  روم ختنیاب ر -
   کاره؟مھی نایخرابھ  -
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 .  و اجر بودمانی ھمش گچ و سدمی دی کھ میزیچ..  دونم درست ینم -
 خب؟ -
ھربارم کھ .  حرف جلو اومد و شروع کرد بھ زدنی شون بیکی. دستامو بستھ بودن -
 .  کردی خوان، بدتر می می ھستن و چی کدمی پرسیم

 باعث ،ی کتک خوردن مانریتصو.  جمالت، جمع شدنی ادنی با شناوشی سی چھره
 ی کھ در آن لحظات خودش جاییگو.  اش، درد بکشد شد تمام روح زخم خوردهیم

 . تمام بدنش کوفتھ و دردناک شد.  بودیمان
خواستم کھ برگردم .  اومدیاز پشت سرم م. دمیصداش رو شن. دمشی بود من ندیکی -

 .. سمتش، سرم رو بھ زور نگھ داشتن و نذاشتن
 ! ر؟ی پای زن؟ صداش جوون بود ای بود؟ مرد بود یخب ک -
.  بودری پادی کنم زیاما فکر نم.  بم بودیلیخ.  داشتی خاصی صداھی.. مرد بود -

 اوردن ی کھ بھ سرم میدرد داشتم و اون فشار.  تونم حدس بزنمی نمیحت..  دونمینم
 .  ذاشت خوب بشنومیاصال نم

   شد؟یبعد چ... خب  -
 . می شدی منتظر مدیگفت با.  حق ماستنیبھم گفت کھ ا -

 : دوخترضای کرد و دوباره بھ علمی تقسنیامی و بناوشی سنیب را نگاھش
 گفت ی مییزای چھی. می گرفتی اونا رو دست کم مدینبا. می گفتی مسی بھ پلدیگفت نبا -

چون .  نفر شدمنی خوش شانسم کھ اولیلیبعد گفت خ...  شیاز اتفاقات پنج سال پ
 جملھ رو نیا..  می مرد مجازات شھی مونھ، بھتره خودمون مثل ی نفر زنده نمنیآخر

 . بعد رفت.  سرم گفتی باالقایدق
  تنھا رفت؟ -
 .  کردی و سرم درد مدیچی پی صدا میلیخ. دمی دیمن نم..  یعنی دونم ینم.. اره  -
  بعد؟ -
 یاز درد فکر کنم دوباره ب..  اخرش رو گھی دستی نادمی... دوباره شروع کردن  -

 ..  بودمنجایمدم اورژانس ا بھ ھوش اویوقت. ھوش شدم
 صورت تک تک افراد یرو.  را خاموش کردی و ضبط گوشدی کشی آھرضا،یعل

. دی رسی راحت بھ مشام میلی ترس و دلھره، خیبو.  انداختیداخل اتاق، نگاه کوتاھ
 .  کھ در وجود خودش ھم رخنھ کرده بودیترس

 یباز جا.  اتفاق بدنی اولنمیا..  مشونیری بگی جددیمن از اول بھتون گفتم کھ با -
 ...  فتھی بنای تونست بدتر از ای میاتفاق.  خوبھی کھ حال مانھیشکرش باق

 کھ منظور یاز تصور اتفاق.  را محکم تر فشردی دست مانن،ی دست رامار؛ی اختیب
 . لحظھ متوقف شدکی بود، قلبش رضایعل
  م؟ی کار کنی چدیاالن با -

 : گفتنیامی بن بلند شد و در جواب سوالرضایعل
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 من مامور گذاشتم نجای ان،ی نگران نباشنکھیاول از ا..  گمی کھ من بھتون میھر کار -
 دیشما دو نفر ھم با.  ندارهی خوبھ و مشکلنجاستی جاش تا ایمان.  شھیو محافظت م

 شماست، ی کھ مشغول پرونده یسی پلمیت. نیاصال تنھا نباش. نیمراقب خودتون باش
 موارد شامل نیا.  کنھی متی رو رعااطی احتموارد  کنھ و تمامی داره عمل میضربت

 عنوان چیبھ ھ. نی باشاری خودتون ھوشدیاما بازم با. محافظت از شما سھ نفر ھم ھست
. دی بھ نظرتون مشکوک بود رو ھم گزارش کنی کھ کمیھر اتفاق. نیسر خود عمل نکن

 نیاز بھتر یکی خوب بلده و یلیش رو خاون کار. نی رو داری سروان نصرتیشماره 
 دوست شما باشم، اما االن کار دیمن شا. نی کننانی بود بھش اطمیاگھ مشکل. ھاست
پس .  ازتون محافظت کنھروھاشی تونھ با نی اما اون ماد؛ی ی از دستم برنمیخاص

 . نی باشھ و بھش اعتماد کامل داشتھ باشادتونی
 ھمان طور کھ بھ رضایعل.  کردنددیی را تارضای علی سھ نفر با سر، صحبت ھاھر

 : رفت، گفتیسمت در م
 .. شب خوش...  ی آگاھی اداره ندیایفردا شما دو نفر ب -

 حس، تک تک نی بود و انیخطر در کم.  فقط خدانگھدار را آرام زمزمھ کردندھمھ
 .  دادیشان را عذاب م

 :شستھ بود، اشاره کرد نرضای علی کھ جانیامی بھ بناوشی بعد، سی قھی دقچند
 ..  استراحت کنھدی بایمان...  خونھ می پاشو بریبن -
 : چند لحظھ نگاھش کرد، اما بلند شد و دستش را بھ سمت دکتر عابد گرفتنیامیبن
 .  فعالنی جا نگھ دارنی رو ھمیمان. دینگران نباش -

 : لبانش نقش بستی روی کجیشگی و لبخند ھمی سمت مانبرگشت
 و یضیواسھ خاطر خودتم شده، خودتو بزن بھ مر!  فردا ھای پانشیدکتر جان، الک -

 !ی نکنی احساس دلتنگی خرم بخوری کمپوت میخودم برات ھ!  بخوابریبگ
 نیامی بنی با لحن خشک و نگران خودش، حرف ھااوش،ی زد و سی لبخند کمرنگیمان

 : کرددییرا تا
..  گفتی چرضای کھ علیدید.  ھم نباشیزینگران چ.. بخواب.. ی گھ بنیراست م -
 .  شھی بارم منیا..  بار شده ھی.  شھی مشکال حل می و ھمھ انھی تو جرسیپل

 ھمراه ن،ی از رامی کوتاھی فشار داد و بعد از خداحافظی را بھ آرامی مانی شانھ
  از اتاق خارج شدنیامیبن
 سر  و صورتشان ی باران روی قطره ھانی کھ شدند، اولمارستانی باطیوارد ح 
 :ختیر
 ..  ھوی گرفت یچھ بارون -
 : بھ آسمان نگاه کرد و گفتاوشیس
 . ارمی رو بنی رم ماشی من منجایتو بمون ا -

 : ھم قدمش شدنیامی قدم برنداشتھ، بناما
 ! ی ندازن بغل مانی رو سرمون ما رو ھم مزنی ری مھوی!  بھترهمیتنھا نباش -
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گرچھ بھ نظرش .  را نداشتنیامی بنی ھای بھ شوخدنی دل خند اصال حوصلھ واوشیس
 .  راه افتادنیفقط ھم قدمش، بھ سمت ماش. دی رسی بھ نظر نمیاصال شوخ

 : دراز کرداوشی دستش را بھ سمت سنیامی بندند،ی کھ رسنی ماشبھ
 !چییسو -
 نی ماشنیامی بننکھی دو دوست رد بدل شد تا انی شد کھ بی صحبتنی کلمھ، اخرنی ھمو

 بھ در خانھ انداخت و بعد رو بھ ی نگاھاوشیس.  متوقف کرداوشی سی خانھ یرا جلو
 : گفتنیامیبن
 خونھ ھم یوقت..  اومد بھم زنگ بزنشی پیاگر ھر مشکل. مواظب خودت باش -

 .. اس ام اس بده بھمھی یدیرس
 ی ، ملودنی ماشی جلوی شھی شی کھ روی قطرات بارانی رهی حرف ؛ خی بنیامیبن
 : نواختند، گفتی را با کمک برف پاک کن، می نواختکی
 ..  بھ سالمت -
 ..  نیامیبن -
 . دمی رسی دم وقتیبھت اس م..  اوشیبرو س -
.  شدادهی پنی و از ماشدی کشی اھشی بزند، اما بھ جای دھانش باز شد حرفاوشیس
 باران، کوچھ را ریم ز ارامتشی گران قنی منتظر نماند وارد خانھ شود و ماشنیامیبن

 .ترک کرد
 را داخل قفل انداخت و در را باز دی و بعد کلستادی کوچھ، ای دوباره یکی تا تاراوشیس

 باران گل الود ری کھ زیدی داخل خانھ نگذاشتھ بود کھ متوجھ پاکت سفیھنوز قدم. کرد
 ی و بارانیکیتار.  با ترس بھ پشت سرش نگاه کرداری اختیب.  شدد،ی رسیبھ نظر م

 .  کردمی ترسشی براواری دی روا، ریی ھاھی ساد،ی باریکھ م
 برداشت و نی زمی پاکت را از رویدر را بست و جور.  بدنش بھ لرزه افتاده بودتمام
 گل الودش کند، ی بھ کفش ھایبدون انکھ توجھ.  اشباح دنبالش ھستندیی کھ گودیدو

 برق گشت و دی دنبال کلواری دیش رودست.  کرددیوارد خانھ شد و در را از پشت کل
 . دیکش ینفس راحت.  خانھ، غرق نور شدیوقت

 بردارد کھ متوجھ یخواست قدم.  لحظھ بھ خودش آمد و خوب بھ اطراف نگاه کردکی
 بھ سمت اری اختیھمان جا کفش ھا را در آورد و ب.  و گل الودش شدفی کثیکفش ھا

.  شده بوددهی کشی کرکره ایختانھ پرده خوشب.  خانھ اش قدم برداشتی اشھی شوارید
 یکیاز تار.  تجربھ کرده بودی در کودکھا کھ تنیترس!  بوددهی جھت ترسیچھ قدر ب

 ... 
 را از تنش در اورد و سشیکت خ.  انداختزی می مبل نشست و پاکت را رویرو

 .  افتادرضای علی حرفھاادیپاکت را برداشت تا درش را باز کند کھ 
 ی در آورد و شماره بشی را از جی گوششی انداخت و بھ جازی می پاکت را رودوباره

 .  را گرفترضایعل
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 ھی... خب االن اومدم خونھ ...  یمرس...  کھ؟ یببخش خواب نبود..  رضایسالم عل -
..  یمرس...  خب یلیخ. نھ بازش نکردم... باشھ ... نھ .. نھ .. پاکت تو خونھ افتاده بود

 ..  حتما..  فردا نمتی بیم... باشھ .. .. یخوبم مرس
 .  نگاه کردسی انداخت و بھ پاکت گل الود و خزی می را رویگوش

 ...   ھای لعنتن؟ی داریچرا دست از سرمون برنم -
بلند شد و ھمان . سر درد کالفھ اش کرده بود.  را ماساژ دادشی ھاقھی شقی دست کمبا

 ی برای آبوانی کرد، وارد اشپزخانھ شد و لی را باز مراھنشی پیطور کھ دکمھ ھا
 اش را ھم برداشت و بھ سمت اتاق خوابش ی بھ دست ، گوشوانیل. ختیخودش ر

اتفاقات امروز واقعا از توان ذھن او .  مبرم بھ استراحت و تمرکز داشتازین. رفت
 . خارج بودند

 ی گوشامکی پی بود، کھ صدادهی تخت دراز کشی خورده بود و روی مسکنتازه
 : را باز کردامی با ارامش پد،ی را دنیامی اسم بنیوقت. ھمراھش بلند شد

 .  بخوابریبگ.. سالمم  -
 فرو یکی اتاق در تاری را کنار گذاشت و وقتیگوش.  لبش نشستی روی محولبخند

 ذھنش شکل انی اش، می با سھ دوست دوران نوجواندارشی دنیرفت، خاطرات اول
 اما ی کھ پر از سادگیتیمیصم.  بودی خوب بچگی کھ پر از روزھایخاطرات. گرفت

 نی و باعث شده بود بعد از ابود  شکل گرفتھشانی قلبھاانی کھ میدوست. قدرتمند بود
حس .  ، از حال ھم خبر داشتھ باشندی تنی از برادر ھاشتریھمھ سال و ماجرا، ب

 از سھ یانی پشتیبود برا شده ی سالھا، چترنی اش در تمام اتگرانھی حمایشگیھم
 . گذاشتی مراقب از دوستانش می باز ھم تمام حواسش را برادیبا. گرشیدوست د

 .. تا آخرش..  شھیتا ھم...  یکی ی ھمھ، ھمھ برای برایکی -
 دای خطر پنی مقابلھ با ای برای کاملی آمادگدیبا.  بستھ شدشی کش آمد و چشمھالبخندش

 ...   از دوستانش را از دست بدھدگری دیکی بار، نیقرار نبود ا.  کردیم
 
 
 
 

*** 
 :  چھاردھمفصل

 باز شد و نگی در برسد، در بزرگ پارکی رنگ، جلوی نقره ایای پرشنکھی از اقبل
 شد و پشت سر اطی با مھارت خوب راننده اش، وارد ح،ی ترمزچی بدون ھنیماش
 ھم زمان بای مرد تقرھر سھ. ستادی رنگ بود، ای مشکی سانتافھ کی کھ نی ماشنیآخر

 .  راه افتادندنھ خای شدند و بھ سمت درب ورودادهی پنیاز ماش
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 می ندی استخوانیکنار در چھره .  قدم با در فاصلھ داشت کھ در باز شدکی نفر، نیاول
 چشمشان ی مشخص بود، جلوی گردنش بھ خوبی روسشیکھ ھنوز رد انگشتان رئ

 اش، بھ داخل رهی تی کرد و با حرکت مردمک ھایبھ ھر سھ نفر اخم. اشکار شد
 . اشاره کرد

 
 ی نبود، اما بھ خوبررسی از ھال کھ در تی مرد وارد خانھ شد و بھ سمت قسمتنیاول

 . آنجا منتظر استسشانی آمد، مشخص بود کھ رئی کھ از سمتش مییاز دودھا
 
 یب بھ دست آماده  چودونی فر،یمتی گران قاردیلی بزی از دود، کنار می ھالھ اانیم

 ی فرستاد و بھ نرمرونی بینی گرفتھ بود را، با بشی کھ با لبھایگاریدود س. ضربھ بود
 ی بھ دستش آورد و توپ محکم شروع بھ برخورد با توپ و لبھ ھایاما محکم فشار

 .  کردزیم
 ..  آقا -

 ی رون،ی رفت، معی و ھمان طور کھ بھ سمت بار کنار سالن مستادی صاف ادونیفر
 : کھ آن قسمت را از ھال جدا کرده بود نشستیتک پلھ ا

   محسن؟ی کار کردزیتم -
 ..من بھ خود آقا.. نیبلھ آقا مع -
 ... خفھ -
 ستادهی تر اکیمحسن کھ نزد.  سالن آمدکی تاری کھ از گوشھ ی بم مردانھ ای صدابا

 ی و موھاکلی مشخص بود، ھیکی کھ در تاریزیتنھا چ.  قدم عقب رفتکیبود، 
 .  نداردی شوخی دانستند، با کسی می بود کھ ھر سھ بھ خوبیسی رئیجوگندم

 ... نیمع -
 :ستادی انیمع
 .. بلھ آقا -
 ..   االغ جا بھ جا کنھنیجنسا رو ھم بده بھ ا -
 ...  بلھ اقا -

 .  کرددیی را تاسی انداخت و با سر دستور رئمی بھ ندی نگاه کوتاھنیمع
 ..  دونیفر -
 .. بلھ اقا -
 : بود،مکث کردواری بھ دشی کھ روی صندلکی بار گذاشت و نزدی را روالسیگ
 ن؟ی داریامر -
 . ادی بشی پی خوام مشکلینم.  رو حل کنزیھمھ چ.  برمدیبا... وقت ندارم  -
 .  راحتالتونیخ -
 !ستین -

 : شد و آھستھ گفتکی نزدنیمع
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بھتره شما امشب .  کردهدیی تماس گرفتھ و تاروانیرابطمون از ا. کار جنسا تموم شده -
 . نیبرگرد

 :  حوصلھ ترشی بی آمد و پشتش صدای آه کش داریصدا
 ..  تلفن -

  کنار ِ بار برداشتزی می را از رومی سی بی زودتر حرکت کرد و گوشدونیفر
  اقا -

 : گرفت، آھستھ گفتی را می کھ گوشی حالدر
  نیمع -
  آقا -
زود جمعش . ادی وسط بسی پلی خوام پاینم.  نکننییحمقا خطاحواست باشھ اون ا -

 ..   شده با خالص کردنشونیحت. کن
  خم کردشتری بی سرش را کمنیمع
 . می ری مشیطبق دستور پ.  راحتالتونیخ.. بلھ اقا -
 ..  ندارمی بچھ بازیحوصلھ  -

 شماره ھا نکھیبدون ا.  بھ سرعت فاصلھ را حفظ کردنی باال آمد، معی دستش کمیوقت
 کی را نزدی مورد نظر را گرفت و گوشیرا نگاه کند، با فشار انگشتانش، شماره 

 . گوش راستش برد
 
 .. بھت گفتم کجاست...  ؟ کجاست؟ یِک...  ؟یتو چرا تلفن رو جواب داد... سالم  -

 .   ھر دو بھ سمتش بروندنی و معدونی باعث شد فرادشی فریصدا
 ...  اه... ادی مگھ من نگفتم حق نداره بن؟یخبر ندادچرا بھم ....  یلعنت -

 نی زمی روشی ھای برخورد کرد و باترواری بھ دی آخر، گوشی زمان با کلمھ ھم
 . شروع بھ قل خوردن کردند

 یھر دو نگاه معنا دار.  آگاه بودندسشانی از خشم رئی بھ خوبدونی و ھم فرنی معھم
 . کردند و ارام عقب تر رفتند

 ...  دونیفر..  یلعنت -
 

 :ستادی ای شد و کنار صندلکی بھ سرعت نزددونیفر
 ..  آقا -
 . نی کامل نکنیاطی احتیحماقت اونو با ب.. مراقب باش فقط ..  فرودگاه نیبر -
 ..  چشم آقا -
 ..  نیمع -

 : آرام تر شودسی رئدی را ثابت کند، شاتشی بود کھ حسن ننی نوبت معحاال
 کھ بھ اون مغز نداشتھ یھر فکر.  تموم شھی بھ زودھی قضنی کھ ای کنی میھر کار -

 .  باشمای آنتالدی موقع بانیمن فردا ا. اما زود.  کنھیات خطور م
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 ..بلھ اقا -
 . نی گم شنیبر -

 : باز ھم بلند شدسشانی پر خشم رئی قدم اول را برنداشتھ بودند کھ صداھنوز
 ! میند -
 :ستادی ااردیلی بزی می بھ سرعت برق، جلومیند
 ..  اقا -
 رو ھم سر ی وبالم کردروزی کھ دی احمقیاون ھرزه .  ھا رو مرتب کنننجایبسپار ا -

 .  تازه ندارمی ماجرایاصال حوصلھ .  کنستشیبھ ن
  اقادمیفھم -
 ندازمت لونھ ی خدا، می بھ خداوند،ی دستش بدکی کوچی آتوھی یحت..  یچی ھمیند -

 ..   سگامی
 : گردنش نشستی رومی دست نداری اختیب
  چشم آقا -
 ..  برو گمشو -

 و ستی کھ خورده بود بیھنوز از کتک!  شدبی کھ آمده بود، غی جوان، بھ سرعتپسر
 . چھار ساعت نگذشتھ بود و اصال دوست نداشت دوباره تکرار شود

 تھران، حاکم شد و یالقیی ی از منطقھ ھایکی در ییالی وی در خانھ گری بار دسکوت
 شد،ی منبت شده نواختھ می صندلی دستھ ی روکیتمی کھ ری ضرب انگشتانیجز صدا

  نبودیزیچ
 ... مرگ بودی آور لحظھ ھاادی کھ یسکوت
*** 

 
 :  پانزدھمفصل

 
 
 را کھ در آن چند لحظھ، مشغولش کرده بود، با نوک کفش محکم ی ازهی سنگراوشیس

 کرد اما تمام فکر و حواسش، ی را نگاه مزهی پرتاب سنگرریبا چشم مس. پرت کرد
 کھ با ی قراریاداوری و نیامیصبح زود بعد از تماس با بن.  بودروزی دیحول ماجراھا

 .  نبودی خبرنیامی بود، اما ھنوز از بنه امدی آگاھی داشتند، بھ اداره رضایعل
 

 از یخبر.  دادرونی بیزیی و سرد پانی سنگی ھواانی نفس کالفھ اش را میعصب
 باز کتش را بست و یدکمھ .  بودی و ابرری اندازه دلگی نبود، اما آسمان بشبیباران د

 .  بودستادهی ربع بود کھ آنجا اکی. دی اش رسینگاھش بھ ساعت مچ
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 بوق بھ اتمام نیھنوز دوم.  را گرفتنیامی بنی را در آورد و شماره لشی موبایگوش
 : گوشش پر شدانی منیامی بنی بود کھ صدادهینرس

   االن؟ییتو کجا. گھی دقھی تا پنج دقامی یم -
 
 ..  ایمنتظرم ب...  اطیتو ح -

 آنجا یمی ساختمان قدیارام ارام بھ سمت در آھن.  قطع شدیگری بدون حرف دتماس
 کھ ی پسر جوان،یدو سرباز بھ ھمراه سر گروھبان.  بھ در برسدنکھیقبل از ا. راه افتاد

 کنار رفت یکم.  را ؛دستبند بھ دست از در خارج کردنددی باریشرارت از چشمانش م
 زود یلی تر شد و خکی لحظھ اسمان تارکیدر . ادستیو با رد شدن آنھا، کنار در ا

 اسمان نی اھی شبقایقلبش دق.  باعث شد ھراسان بھ آسمان زل بزند،ی رعد بلندیصدا
 . اشوب بود

 
 فکر، وارد نیبا ھم. دی دی مطمئنا او را نمدی رسی منیامی و اگر بن بودی جنوبساختمان

 مختلف، ی ھا و رفت آمد آدمھای کنار شلوغی شد و در سالن اصلکی باریراھرو
 .  دوختی نشست و چشم بھ در اصلی خالی تنھا صندلیرو
 

 شھ،ی تر از ھمپی خوش تنیامیبن.  بلند شدنیامی بندنی بھ در بود کھ با دچشمش
 بود، قدش بلندتر دهی کھ پوشی بلندی را کامال بھ عقب شانھ زده بود و با بارانشیموھا

 : دستش را جلو بردستاد،ی کھ ااوشی سیروبرو. دی رسیبھ نظر م
 
  م؟ی کجا بر؟یخوب -
 
 بھ ی اشھی بود و از در شستادهی ای کھ کنار در اصلیکلی ھی متوجھ مرد قواوشیس
دستش را پشت .  نگاھش را کشف کردری مسی وقتنیامیبن.  زل زده بود، شدنیامیبن
 : گذاشت و بھ سمت پلھ ھا ھلش داداوشیس
 
 ! گاردمھیباد!  رو استخدام کردمیکیگفتم کھ  -
 

 ھمھ نیبعد از ا.  نشاندنیامی بنی لبھای را روی لبخند مغرورانھ ااوش،ی متعجب سنگاه
 و یپر از خودخواھ!  سالھ بود١٣ نیامی ھمان بنھی شبنیامی ھمھ اتفاقات ، بننیسال و ا

 ! غرور
 
 راست وارد اتاق کی دند،ی دوم رسی بھ طبقھ ی ھمراھش قدم برداشت و وقتاوشیس

 مشغول رضای و علگرشی ھمراه ھمکار دیسروان نصرت.  شدندیسروان نصرت



 110 

 سروان شھی وارد اتاق شدند، مثل ھمنیامی و بناوشی کھ سیزمان. صحبت بودند
 : و سالم گفتستادی اییوشرو با خینصرت

 
 .  نینیبش. نیخوش اومد -
 

 کنار نیامیبن.  کھ داخل اتاق بودند نشستندی کنفرانس ھشت نفره ازی دو پشت مھر
 اش را یھمان طور کھ باران.  نشست و ناخداگاه چشمش بھ پاکت گل آلود افتادرضایعل

 : آورد بھ پاکت اشاره کرد و گفتیدر م
 
  ھ؟ی چنیا -
 

 :ندی را بھتر ببنیامی شد تا بنی ورکی ی کمرضایعل
 
 کتکش ی وقتیدو سھ عکس از مان..  اوشی سیشب انداختن خونھ .. گھی ددی تھدھی -
 .  زدنیم
 

 با گرفتن رضای در ھم شد و دست دراز کرد تا پاکت را بردارد کھ علنیامی بنی ھااخم
 مچش مانع شد

 
 ..  میافتی بھ درد بخور زی چھی دیشا..  یر برن انگشت نگایبچھ ھا م.. نھ دست نزن -
 

 : گفتی خودش را صاف کرد و رو بھ سروان نصرتدوباره
 
 .. دییخب جناب سروان بفرما -

 از حد شی کھ داشت، بی ِ کم پشتشیبا ر.  ھفت ھشت سالھ بودی حدودا سسروان
 ی آرامش صورتش می ھم چاشنی لبخندی مخصوصا وقتدی رسیمحجوب بھ نظر م

 :کرد
 
 شما ھم خونھ و ھم محل کارتون رو، مامور یمن برا...  می وقت ندارنینیخب بب -

. می کنی مرشی کنھ حتما دستگدیاگھ بازم بخواد تھد.  دنی می نگھبانیفتیگذاشتم کھ ش
 اون ی کھ توییدنبال آدمھا.  می شما رو گشتی قبلیما پرونده ..  فھیگرچھ احتمالش ضع
 رو یدو سھ نفر. رنی جور بخوان از شما انتقام بگھی و تنزنده ھسپرونده بودن و االن 

 . می کنی مقی در موردشون تحقمی کھ دارمی کرددایپ
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چند .  گرفتی را بھ سمت سروان نصرتی کھ در اتاق بود، آرام برگھ ایگری دسروان
 :دی کرد، پرسی نگاه ماوشی کھ بھ سیلحظھ سکوت شد و بعد سروان در حال

 
   دوستتون کشتھ شد، درستھ؟ی اھورا حامان؛ی اون جریتو -
 
 : کرد و سروان ادامھ دادنیی سرش را چند بار باال  و پااوشیس
 
کھ ..  شونی خواھر ا،یمخصوصا خانم حام.  دونستنیاولش ھمھ شما رو مقصر م -

 !  نامزد شما ھم بودنایگو.. 
 
.  کردید را مزه مزه م بودهی کھ شنییحرفھا. ختی فرو راوشی قلب سانی میزیچ

 .  شدری اسیگری دی بود اما ذھنش جای سروان نصرتینگاھش رو
 
 خوندم یمن پرونده رو م.  کرده بودنتی از شما شکاشونی ادینیبب...  ی منصوریآقا -

 رو تشونی باز ھم شکاشونی اشکار شده بود، اقتی حقنکھی با وجود ایمتوجھ شدم، حت
 شما و صرفا ی گناھی شدن بت،ثابتی شکای مختومھ شدن پرونده لیپس نگرفتن و دل

..  شده ری دادن و ختم بھ ختی بعدھا رضاشونی ار تصادف بوده و البتھ کھ پدکیبودن 
  درستھ؟

 
 ی حواسش را کمنیامی بنیصدا.  توانست واکنش نشان بدھدی اما نمدی شنی را محرفھا

 :حمع کرد
 
 ..   ارغواننی بگنی خوای شما میعنی...  بودنی ماجرا ھمقایبلھ دق -
 

 : تمام شودنیامی نگذاشت حرف بنرضایعل
 
 ی طرف قضاوت کنھ و ھمھ ی داره بفھی وظسی ثابت نشده پلیزی چی تا وقتنیامیبن -

سروان !  ھمھ مظنون ھستن اما متھم و مجرم نھیبھ قول. رهیاحتماال رو در نظر بگ
 نی بی کالنتری تویریاعم از درگ.  کھ تو پرونده ھستیی بھ علت گزارش ھاینصرت

.  ماجرانی مشکوک شدن بھ ای کمقع؛ اون مویدای و تھداوشی و سیارغوان حام
 ..   ھادی با شروع تھدقایدق..  برگشتھرانی تازه بھ ای ارغوان حامنکھیمخصوصا ا

 
 : سر ھر چھار مرد را بھ سمتش معطوف کرداوش،ی بلند سپوزخند

 
 !!  جور ؟نیاونم ا! ستی برنامھ ھا ننیاون اھل ا... ھھ ! ارغوان؟...  چرتھ -
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 : خم شدی گذاشت و کمزی می ارنجش را رورضایعل
 
 جا اومده ھی از دی بود درستھ؟ بای و ماننیامیاون عکس فقط دست تو و اھورا و بن -

 ...  گھیباشھ د
 

 : شدیقی بھ اخم عملی تبداوشی سپوزخند
 
 ..  نھ امکان نداره...  طور نی وقت اچیارغوان ھ..  خوام اما چرتھ یمعذرت م -
 
 : انداختشی پای روی گذاشت و پارضای علی صندلی پشتی دستش را رونیامیبن
 
 ..   ستنھیچرا نداره؟ اون پر از ک -
 
 .   کار اون بانده سنیا.. چرنده  -
 
 ی تو می باشھ ھر چشیقبا!  فقط حل کننویعکس؟؟ اونا عکس رو از کجا اوردن؟ ا -
 ..  یگ
 
 : و گفتدی کشی نفسرضایعل.  نگاه کردرضای مستاصل بھ علاوشیس
 
 .   عکس؛ ما رو ھم مشکوک کردهی ھیقض -
 
 : سرش را چند بار تکان دادی فقط با ناباوراوشیس
 
 .. نھ امکان نداره -

 :  گذاشتزی می تا آن لحظھ دستش بود را روی برگھ ای نصرتسروان
 
 با خودش میدیاما بھتر د..  می ھم کردیقی تحقھیما ..  امکان دارهیزیچرا ھر چ -

 . نجای اادی بمی خاطر گفتنیبھ ھم. میصحبت کن
 
 یناخداگاه از رو.  بوددهی رسقھی بھ ھزاران بار در دقاوشی بار ضربان قلب سنیا

 : بلند شدیصندل
 
 .. ستی نھ کار ارغوان ننجا؟یا -
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 : را گرفتاوشی دستش را دراز کرد و ساعد سزی می بلند شد و از رورضایعل
 
 شھ و ی گناه باشھ تموم میمطمئنا اگھ ب.  سوال جواب ساده ست ھی...  اوشی سنیبش -
 ...  نگفتھ کار ارغویکس.  ره یم
 

 در یسرباز جوان.  بماندمھی صحبتش نرضای کھ بھ در خورد باعث شد علی اضربھ
 : بود، بلند گفتستادهی کھ خبردار ایحال

 
 .  انی ھستن کجا بنجای ای گفتن، خانم حامیقربان، ستوان ملک -
 

 : بلند شدی صندلی زده انداخت و ارام از روجانی ھاوشی بھ سی نگاھی نصرتسروان
 
 ..  امی یبرن اتاق سروان زارع من م -
 

 زد  و از یمھربان لبخند شانھ اش گذاشت و ی دستش را رود،ی رساوشی کنار سیوقت
 ارام لرضایع.  نگاه کردرضای بھ علجی گاوشیدر کھ بستھ شد، س. کنارش عبور کرد

 . ندی بنشاوشی کرد و وادار کرد سشتریفشار دستش را ب
 
   سوال جواب ساده ستھیبھت گفتم ..  پسر نیبش -
 
 .  مسئلھ فکر کنھنی تونھ بھ ایآخھ ارغوان؟؟ اون اصال نم -
 
 : کردیزی تمسخر امی خنده نیامیبن
 
 ی نداشت ؟ اون قدر بھت بتی واقعش؟ی کار کرد پنج سال پی رفتھ چادتی تونھ؟ ینم -

 ... اعتماد بود کھ
 
 ..   خفھنیامیبن -
 

 : با غضب اما آرام مداخلھ کردرضایعل
 
 .   مشکل حل شھنیبذار.. بچھ ھا اروم  -
 
  اما دست بردار نبودامنیبن
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   اقا مثل بار قبل خودخواه نباشھنی کھ ایبھ شرط..  خوام حل شھ یمنم م -
 
 آخرش کھ مشخص شد ؟یچھ خودخواھ.. ی ری رو اعصاب من راه میدوباره دار -

 !  بابات بودیگند کار
 

 آتش ی شد برایتی شد، کبری فکر بھ زبان ھر دو رانده می کھ بیی کلمھ ھانیھم
 ی را بھ عقب ھل داد و با چشمھای صندلی کمنیامیبن. گرفتن باروت خشم ھر دو 

 :تنگ شده بلند شد
 
 !  دلت بود؟یداغ رو -
 
 وقت بھ چی و ھنی کردی ارغوان نبود مثل احمقا قبول متی شکانیاگھ ھم! بلھ بود -

 .  میدی رسیاون باند نم
 
  یدی رو دیخوبھ مان. می کھ تا مرز مرگ برمیدی رسیبلھ نم -
 
   رفتی وقت لو نمچیاون موقع باباتم ھ..  نیامیحرف مفت نزن بن -
 
 ..  خف -
 

 :دی کشادی مراعات فری بار بنی گرفت و انیامی بنی از بازورضایعل
 
 با ارامش بخوان حل نکھی عوض اھو؟یچتون شد ! انگار چھارسالتونھ..  گھیبسھ د -

 ..  رونی بنی برن؛ینی بشنی تونینم! نی دعوا دارای نی سرخود ھستای نیکن
 
 اما اوشیس.  شدی کنارواری دی رهی پرت کرد و خی صندلی خودش را رونیامیبن

 جانی اش، ھیکیبودن ارغوان در نزد.  نگاه کردزی تر انداخت و بھ منییسرش را پا
 زی کھ باعث شده بود نتواند بھ چیجانیھ.  کرده بودداری را در وجودش بیخاص

 !دی خطر تھدی فکر کند حتیگرید
 عیبا آمدنش سر.  وارد اتاق شدی گذشت و باالخره سروان نصرتی ساعت بھ سختمین

 : بلند شداوشیس
 
 ن؟یجناب سروان باھاش حرف زد -
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 : نشست گفتی مزی زد و ھمان طور کھ پشت میسروان دوباره لبخند -
 
 ..  بلھ -
 
  خب -
 

 : زل زداوشی بھ صورت سمتعجب
 
 ! خب؟ -
 
  ست داشتھ؟ کھ اون دنھینھ منظورم ا -
 

 ی میزی چالی برگھ ھا دنانی لبخندش بزرگتر شد و ھمان طور کھ می نصرتسروان
 :گشت؛ آرام گفت

 
 و از نی باشھ مراقب باشادتونی. می نداریبا شما فعال کار! اطالعاتم محرمانھ ست -

 از قبل از خودتون مراقبت شتری بدی بایلیخ. نی کنی دورستنی کھ واجب نییکارھا
 . نی شھ شما سر خود باشی نملی دلنی من ھمھ جا ھستن اما ایبچھ ھا. نیکن
 

 : کرد و بھ در اشاره کردمی ھر دو تقسنی را بنگاھش
 
 .  نی برنی تونیم -
 
 : اش را برداشتی زود تر بلند شد و باراننیامیبن
 
 ..  نی شد شما ھم بھ ما بگیپس خبر..  سروان یمرس -
 
 ..  حتما -
 
 : را صدا زداوشی سی با اھستگرضایعل.  از اتاق خارج شداوشی توجھ بھ سیب
 
 ..   ذارمتی مانی افتاد در جریاتفاق..  ی تو ھم بھ کارت برسیبھتره بر..  اوشیس -
 

 کرد و از اتاق ی آرامیخداحافظ.  شداوشی باعث آرامش سرضا،ی علی دهی فھملحن
 . خارج شد
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 کھ ھمراه دی را دنیامی بند،ی بھ سالن رسیوقت.  رفتنیی افتاده پلھ ھا را پای سربا

.  چشمانش دور شدی زود از جلویلی شود و خی منی اش، سوار ماشیمحافظ شخص
 رفت تا ی کالنتری ورودوسکی و بھ سمت کدی صورتش کشیسردر گم دست رو

 زی ھوا و قطرات ریرد کھ خارج شد، سیاز کالنتر. ردی بگلی اش را تحویگوش
 .   کاستیمباران، از التھابش ک

 
 دهی رسی ادهی خشکی جان کھ بھ شاخھ ی خاکستر بکی ھی اش، شبنھی سانی میحس

 آن؛ زمان کی ھدف چشم گرداند و یب.  زدیبود، تا دوباره شعلھ بکشد؛سوسو م
 ابانی آن طرف خی روادهی بودند کھ آرام از کنار پی مات دخترشیمردمک ھا! ستادیا

 ی انداختھ بود اما مگر مھیسا  سرشی رویاھی کھ چتر سیدختر. در حال گذر بود
 .  راه رفتنش را ھم از نشناسدیشد، حت

 
 را گرفت و او را کشان کشان بھ آن سمت شی بازوبی عجییروی خودش نبود، ندست

 ی تر حرکت ماطی کھ در باران با احتیی ھانی متوجھ ماشنکھیبدون ا!  بردابانیخ
 ی روقای دقشی قدم ھای و بھ آندی آب پری جوی پرش بلند از روکیبا . کردند؛ باشد

 ...  نشستی عشقش می پایجا
 

 را بلندتر برداشت یقدم بعد.  ارغوان مردد شدی دو قدم برنداشتھ بود کھ قدم ھاھنوز
از ھمان فاصلھ، عطر نفس . ستادی لحظھ اکی برداشت، یگری قدم داوشی سیو وقت

 بھ شھین، محسور کننده تر از ھم بارای کھ با بویعطر..  را حس کرداوشی سیھا
 . دیمشامش رس

 
 یچشمھا.  شددهی برگشت و ھم زمان با باالتر رفتن چتر، سرش ھم بھ باال کشآرام

 . مانداوشی سی ماتم زده ی مردمک ھای فروغش رویخستھ و ب
 
 کردند و ھمچو ی قطرات باران راه باز ماوشی سی و مشکدی سفی موھایاز رو 

 دو روزه شی خوردند و از تھ ریُ اش سر می استخوانینی از کنار ب،ی اشکیقطره 
 .دندی چکیاش، فرو م

 
 اسمان ی ھی بھ گری چشم ارغوان متولد شد، ربطی کھ از گوشھ ی تابی بی قطره اما

 ...  بودیکی بود و یکی..  قصھ ھا ھیشب.  شده بودی خالایانگار کھ دن. نداشت
 
 صورت ی دوباره روی ارغوان، چتر مشکیگونھ  ی اشک روی فرو افتادن قطره با

 .  انداختھیخستھ و ماتم زده اش سا
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 ..  ارغوان -
 

 بلند بھ راھش ادامھ ی جادو نبود، پشتش را کرد و با قدم ھاگری دیی ارغوان کھ گواما
 : کردشی خودش را کنارش رساند و دوباره صدااوشیس. داد
 
 ...  صبر کن..  کنم یخواھش م... ارغوان  -
 
 شد کھ ھنوز پر از خشم یی بھ چشمھارهی و خستادی ھم ااوشی اش، سی توقف ناگھانبا

 :بود
 
 ؟ی رو ثابت کنی چی خوایم..  ھا پس مربوط بھ توست ی بازنی ا؟ی خوای میچ -
 ! ؟یری رو ازم بگیک
 
 ! .. ارغوان -
 
 ..  شیتو کشت! ؟یدیفھم.. مرد ...  حانھیکنار ر.. کنار اھورا دفنھ .. ُارغوان مرد -
 

 کھ از ییاما بغض را فرو خورد و با صدا.  پر شداوشی صورت سانی و غم معجز
 : گفتدی لرزیسرما  و غم م

 
  ؟ی دونی ھمھ مدت ھنوزم منو مقصر منیبعد از ا -
 
 ..  ی لعنتی زندگنیمقصر ا..  منی ھایمقصر تمام بدبخت..  یتو مقصر... آره تو  -
 

 جز یزی کدام بھ چچیاما ھ.  ستادندی سھ رھگذر کھ قصد عبور داشتند؛ بھ تماشا ادو
 .  کردندیخودشان فکر نم

 
 ...  اخھ...  لحظھ کی.. ارغوان  -
 
 کشم یمن نم..  مسخره ات نگردون ی ھای بازنیمنو تو ا.  کنم بس کنیخواھش م -

 ..  ِ کشمی نم؟ی لعنتی فھمیم.. 
 را دورگھ کرد و بھ سرفھ شی آخر از دھانش خارج شد، صدای کلمھ ھاانی کھ میغیج

 باعث شد نی و ھمدی خودش را عقب کشعی کنارش رفت اما ارغوان سراوشیس. افتاد
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اما ھمچنان با .  شدی اب می نبودند وارد جواوشی بخورد و اگر دستان سیسکندر
 .دی کشی را مشیسماجت و خشم بازو

 
 .. یفتیم.. ی خوای م تویھر چ..باشھ .. نکن ارغوان -
 
 و دی کششتریدستش را ب. دی شنوی و نمدی دی قدر شعلھ ور بود کھ نمنیآتش خشم ا 

 اوشیس.  آب افتاد ی جوی راستش محکم بھ جدول خورد و بعد تویاول چتر و بعد پا
 اما ھنوز ارام نشده دیای برونی کمکش کرد کھ بعیدستانش را دورش حلقھ کرد و سر

 زودتر دستانش را گرفت و اوشی اما سارددست برد تا چتر گل آلودش را برد. بود
 :ستادی اشیروبرو

 
 ..  واستا..  تو افھی قنیبب..  اری در نی بازوونھیارغوان د -
 

 خودش را کھ آن طرف نی ماشاوشیس.  شلوار و کفشش پر از آب و گل بودتمام
 ارغوان یبا توجھ بھ لجباز.  دانست چھ کار کندیاما نم. دید ی پارک بود؛ مابانیخ
 شیدای پی سادگنی کرد مطمئن بود بھ ای مشیاگر ھم رھا. دیای دانست تا آنجا بی مدیبع
 .  کردینم
 
 .   لرزهی شده داره مسیاقا ببرش، خ -
 
 ی نگاه کرد و بدی لرزی دستانش، مری زن عابر، بھ ارغوان کھ اسی صدادنی شنبا

 ی ارغوان را در آغوش گرفت تا از جوبای و تقردی آب پری جویتوجھ بھ ھمھ، از رو
 .بگذرد

 
 ..  تو ربط.. بھ ... ولم کن گفتم  -
 

ھمان طور کھ .  نگذاشت حرفش را ادامھ بدھداوش،ی صدا و قدرت دستان سدنیلرز
 کنار ارغوان دوباره.  رد شدابانیمحکم دستش را دور کمرش حلقھ کرده بود، از خ

 :دی کشادی فرتی با عصباناوشی کھ سی مقاومت کرد، طورنیماش
 
 ..  برو تو! ؟یاری ی در می بازیچرا کول.  کننیمردم دارن نگامون م.. ِ دنیبش -
 
ارغوان مات و .  و خودش ھم سوار شددی نگاه پر خشم ارغوان در را بھم کوبالی خیب

 ی کھ بخاریمش استفاده کرد و در حال ارانی از ااوشیس.  شده بودرهیمبھوت بھ جلو خ
 اما د،یی چند بار ارغوان را پای چشمریز. آرام حرکت کرد.  کردی تر مادی را زنیماش
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 ھدف پشت ی طور بنی را ھمابانیدو سھ خ. روبرو بود  و ماتش بھرهیھمچنان نگاه خ
 . سر گذاشت

 
 جی جور مواقع گنی در اشھیمثل ھم.. ی چھ کارقای دانست دقی کرد اما نمی می کاردیبا

 .  ارغوان حواسش را بھ او دادی ھی آرام گریصدا. بود
 
 ..  ارغوان -
 

 اوشیس.  کردی مدای پیشتری اش ھر لحظھ شدت بھی گری حرفچی ھی ارغوان باما
.  زار زدیشتری ارغوان با شدت بستادی ای کرد و وقتتی ھداابانی را بھ کنار خنیماش

 .  را ھدف گرفتھ بوداوشی بود کھ قلب سی اش، خنجرھیسوز گر
 
 .  کنمیارغوان خواھش م -
 

 دستش را ی زخمی اما ارغوان ھمچون ببررد؛ی برد تا دستانش را بگکی را نزددستش
 : صورتش شدی رهی و خدیپس کش

 
 شھی چرا ھم؟ی ذاری چرا تنھام نم؟ی کنی از جونم؟ چرا ولم نمی خوای میچ -

  ؟ی چرا؟ ھا لعنت؟یھست
 
 . دی کوباوشی سی بازوی مشت محکم روبا
 
.. نباش ..  رونی برو بمیبرو از زندگ..  یخستھ ام کرد.... با تو ام ...  یبا توام لعنت -
 ..  ریبرو بم.. برو ..  نباش ی فھمیم
 
 آرام مچ اوشیس.  شدادی بھ فرلی آخر را با بغض و خشم ادا کرد کھ تبدی قدر کلمھ نیا

 : ارامش کندی کرد کمیدستش را گرفت و سع
 
 . اروم باش.. ارغوان  -
 
 .. برو گمشو... ولم کن ...  خوام برم یم..  ولم کن ی خوام لعنتینم -

 محکم گرفتھ بود و اوشی برھاند اما ساوشی خواست بھ زور از دست سی را مدستانش
حس .  بودی جور خاصدی شنی کھ مییحرفھا.  دادی را نمیشتری حرکت بیاجازه 

بھ خودش جرات داد ! انگار کھ پنج سال بھ عقب برگشتھ بود.  دادی بھ قلبش میبیعج
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.  فشردنھی سرش را بھ زور بھ سشیا ارغوان را رھا کرد و بھ جی از دستھایکیو 
 .. اول مقاومت بود اما تپش گرم قلبش، ارغوان را ھم ارام کرد

 
 ..  باشھ..  ارغوان اروم باشسیھ -
 
 ....   منیبرو گمشو از زندگ..  کن ولم..  یولم کن عوض -
 
 . دی اش کامال چسبنھی کرد و سر ارغوان بھ سشتری دوباره فشار دستش را باوشیس
 
 ..  باشھ...  ام یمن عوض..  ی گی تو میھر چ.. باشھ ارغوان  -
 

 کھ ی وقتیاگر کس.  ھم پلک بستاوشیس.  ارغوان کھ آرام تر شدی ھی گریصدا
 گفت قرار است چند ساعت بعد، سر ارغوان ی شده بود، بھ او مداریصبح از خواب ب

خواب .  کردی را لمس متیاما در آن لحظھ واقع! دی خندی اش باشد، فقط منھی سیرو
 از اشک سی خراھنشی اش بود و پنھیس ی اش رویشانیارغوان بود کھ پ.  نبودایو رو

 .دی جوشی عشق می کھ از سرچشمھ ی گرمیھا
 

 : زبانش راندی را روییش نشات گرفتھ بود، کلمھ ھا کھ از قلبیحس
 
 شھیھم.  کنارت باشمکی قدر نزدنی وقت نتونستم اچیھ.. می ھمھ سال کنار ھم بودنیا -

 .  ارزو بوددنتیبرام بوس
 
 زدم رو شونھ ی جور زار منیا..  کردم ی مھی بھت تکدیبا.. ی بوددیاون وقت کھ با-

 ؟یمگھ عاشق نبود!  ھان؟یکجا بود.. ھات 
 بودم -
 
 .. ی بودی اونجا مدیپس با-
 
  ینخواست..  یتو منو روند -
 
  ی ھمھ سال صبر کردنیپس چرا ا -
 
 ..  چون عاشقت بودم-
 
 ؟یپس چرا اون موقع نبود -
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 فقط بغضش را با شرم فرو اوشیس.  نشستاوشی سی نھی سی ارام روشی ھامشت

 :داد
 
 حل ی فکر کردم عقب باشم ھمھ چشھیمثل ھم.. دمیترس.. من کم اوردم.. حق با توست-
 ..  شھیم
 

. دی را بوسسشی شال خی برد و رونیی پای سرش را کمد،ی ارامش ارغوان را دیوقت
 تی اھمیزی چگرید.  خوبش را خراب کندی بود اما دوست نداشت لحظھ ھاادیحرف ز

در آن لحظھ فقط عشق بود کھ در .  بودی معنی بشیھمھ اتفاقات و خطرھا برا. نداشت
 دستانش ی خودش داد، او ھم محاصره بھ  کھ ارغوانیبا تکان.  زدیاطرافش پرسھ م

 اوشی کھ سینگاھ.  نگاھش کردھی و پر از گالسیرا شل کرد و ارغوان با چشمان خ
 تا آن دندی رسی بھ نظر میھ از فرط غم، مشک کییمردمک ھا. دی دی بار منی اولیبرا

. دی رسی چشمان ارغوان، بھ گوشش می نگفتھ یحرفھا.  خوشرنگی ھایقھوه ا
 . ردی توانست چشم بگیاما نم.  سخت بود

 
 .  ھمھ مدت عذاب تو بودمنیمن باعث ا.. ببخش منو.. متاسفم ارغوان -
 

 اوشیس. دی اشک جوشی چشمھ  باز داغ نگاه ارغوان را تازه کرد واوشی سیحرفھا
 نی شد کھ ای  و لرزان دخترفی انگشتان ظری رهی انداخت و خنیی پایسرش را کم

 . ھمھ مدت عاشقانھ دوستش داشت
 
بھت ..  باھام بودهشھیھم..  جا کم نشدچیھ..  وقت چیھ..  جا کی..  لحظھ کیعشقت  -

قلبم رو بھت . رمی بگدهی تونم عشقت رو ندی من نمفتھی بیھر اتفاق...  چند بار نویگفتم ا
 .  ام قلب تو رو گذاشتمنھی سیدادم و تو

 
.  زدودشی اشک آلود ارغوان نشست و قطره را از روی گونھ ی شستش روانگشت

 :دی عقب کشی جمع شده بود، خودش را کمشتری لمس حواسش بنیارغوان کھ با ا
 
 ... ی گیدروغ م -
 
 ...  ارغوان-
 
تو ... ی تنھام گذاشت،ی بودی کنارم مدی کھ باییتو لحظھ ھا.. یخراب کرد مویزندگ -

 ...  اھورا.. 
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 :دی خودش را بھ سمتش کشی کماوشیس.  نگذاشت حرفش را بزندھی ھق ھق گردوباره

 
 .. یحق دار..  دونمیارغوان م -
 برد و در را باز نی ماشی رهی دست بھ دستگیارغوان عصبان.  نبودی جملھ ھم کافنیا

 : ساعدش را گرفتاوشی کند، سی بتواند حرکتنکھیاما قبل از ا. کرد
 
 ؟ینی بیبارون رو نم! ؟ی کنی کار میچ -
 
 ..   خوام برم خونھیم -
 
  پات بھتر شده؟..  برمت ی من منیباشھ بش -
 

 ارغوان سوسو ی خشم درون مردمک ھایدوباره شعلھ .  بھ سمتش برگشتارغوان
  . زدیم
 
 .  شمی مادهی پی بری خونھ بمونم؛ نمی بریم!  ندارهیبھ تو ربط -
 
 ..  نیبش.. باشھ  -
 

 حال ارغوان در ریی تغنیاز ا.  دنده را حرکت داداوشی و سدی در را محکم کوبارغوان
 آن لی شناخت، اما دلی می اخالق تند و مغرورانھ اش را قبال بھ خوبنیا. تعجب بود

 !   را نھشی پیھمھ ارامش چند لحظھ 
 
 در اوشی را سیدیحس جد.  گذراندیگری پس از دیکی را سی خی ھاابانی حرف خیب

 یب.  کردی ذھنش تکرار مانی را می خوبی کھ خبر ھایحس.  کردیقلبش حس م
 افتاده بود ی اتفاقیزیی پای صبح باراننیدر ا.  لبش نشستی روی لبخند کمرنگاریاخت

 . الھا در انتظارش سوختھ بودکھ س
 
 
 یزنگ گوش.  انداخت و باز لبخندش پر رنگ تر شدی بھ ارغوان جدی نگاه کوتاھمین

 کتش کرد بیارام دست درون ج. دی کشرونی ذھنش بیبای زیھمراھش؛ او را فکرھا
 : تماس را برقرار کردن،یامی اسم بندنیو با د

 
 ...   باشھ؟ییکجا.. باشھ ..  شده؟؟ ھا؟ خب یچ.... سلـــ -
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 از ی کمنی پدال ترمز فشار آورد و ماشی کلمھ ھا کھ پر از ترس بود، رونی تکرار ابا

 .سرعتش کم کرد
 . مانده بودی گوشی با ترس بھ صفحھ اوش،ی ھراسان سی ھامردمک

 
  شد؟یچ-
 

چند لحظھ مات .  گرفتی گوشاهی سی صفحھ ی از رواوشی ارغوان؛ نگاه سیصدا
 حرکت کرد و ی بھ ارامنیماش.  بھ خودش امدی پشت سرنیارغوان شد و با بوق ماش

 . شدرضای علی کردن شماره دای لرزان مشغول پیاو با دستان
 
 ..  اوشی شده سیچ -
 
 ... یبر دار لعنت... ایخدا.. دروغ باشھ ...  من یخدا... مھال رو گرفتن...  نیامیبن -
 

 .  را با سرعت دور زد و دوباره شماره را گرفتدانی مدور
 
  ھ؟ی گرفتھ؟ مھال کی شده؟ کیچ.. اوشی سواشی -
 

 .  گشتابانی را گرفت و دنبال اسم خرضای علی شماره دوباره
 
 ..  یلعنت -
 
 : چرخاندابانی اما باز فرمان را بھ سمت خد،ی تابلو ورود ممنوع را دنکھی ابا
 
  ؟ی ریکجا م... ی کنی طرفھ س تصادف مھی اوشیس -
 

 توانست ی نمیحت. دی لرزیاز ترس دستانش م.  را جواب ندادی باز ھم گوشرضایعل
 :دی را از دستش کشیارغوان گوش. ردیشماره بگ

 
  ؟ی زنگ بزنی خوای میبھ ک -
 
 ..  نیبرو تو س..  یسروان نصرت -
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 بلندگو ی شماره را گرفت و روی کھ خواستھ بود را انجام داد وقتی کارارغوان
 : بلند شدی سروان نصرتیدوسھ بوق کھ خورد، صدا. گذاشت

 
  بلھ -
 
 ..  دایتھد..  یمنصور..  اوشمی سیسروان نصرت -
 
 .. سالم پس -
 
  دنبالشونھنیامیبن...  دنی سروان اما خواھر دوستم رو دزددیببخش -
 

 : زدادی فربای تقرسروان
 
 ...  چرا اون رفتھ دنبالش؟ ادرس بده زود باش؟یکجا؟ ک -
 
 .اصال خبر ندارم زنگ زد گفت..  دونم ینم -
 
  ھ؟ی چنشیماش..  اوشیادرس س -
 
 ی دونم چینم.  فکر کنم پورشھ پانامرا ستنیامی بننیماش. می ھستی ازادکیگفت نزد -

 ..   پرسمیم.. سواره 
 
 .  باشی امنیجا..  ی کارچیھ...  نکن یتو کار.  کنمی مدای خب پیلیخ -
 
 .  باشھ -
 
  ی علای -
 
 را خاموش کرد و ارام یارغوان گوش.  فقط بھ زحمت بزاق دھانش را فرو داداوشیس

 :گفت
 
 ..   نگھ داراوشیس -
 
 : کوتاه نگاھش کرد، اما ارغوان نگاھش را گرفتاوشیس
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 .. ی ری کجا می داری لحظھ واستا الکھی -
 

 ھدف فقط یب!  دانست کجاستیحق با ارغوان بود اصال نم.  شدابانی متوجھ ختازه
 !  کرده بودیرانندگ

 
 را نیامی بنیشماره .  را از ارغوان گرفتی نگھ داشت و گوشابانی را کنار خنیماش

 جواب گو یدفعھ دوم شروع بھ زنگ خوردن کرد، اما کس. گرفت؛ اما اشغال بود
 ساختمان چند کی کرد از یاحساس م. تاز دلھره و اضطراب حالت تھوع داش. نبود

 کینھ .  بار تلفن خاموش بودنی و ارفتدوباره شماره را گ. طبقھ در حال افتادن است
 .  خاموش بودی ھم شماره را گرفت، اما ھمچنان گوشگریبار کھ چھار بار د

 
 : تر بردکی نزدی اش بود، سرش را کمی کھ شاھد نگرانارغوان

 
   بود؟ی دنبال کنیامی بنھ؟یال ک مھاوش؟ی سھی چانیجر -
 
 ی کھ بییبا صدا.  آمدی برنمیاز دستش کار.  فرمان گذاشتی سرش را رواوشیس

 : بود، گفتنی اندوھگتینھا
 
.. من پشت فرمون نشستم.. مثل بار قبل .. شھیمثل ھم..  من بود دوباره ریھمش تقص -

اونا اصال رحم .. اونا . دمیمنم ترس.  بودندهیبچھ ھا ترس.  کردمی میمن رانندگ
 ..ای خدایوا..  ھیمھال خواھر مان..  رو بھ حد مرگ زدنیمان.. بازم ندارن. نداشتن
 یارغوان شانھ اش را گرفت و سع. دی فرمان کوبی قرار چند بار روی را با بسرش

 :کرد آرامش کند
 
 ..  کنھی مداشونی پسیحتما پل..  اوشی سی کنی کار میچ -
 
 ....  دوینم -
 

 شود کھ اسم ی گوشی صفحھ ی رهی و خندی بنشدهی باعث شد ترسل،ی زنگ موبایصدا
 .  شدی روشن و خاموش مش،ی رورضایعل
 
 شدم بھ جیگ..  دونم ینم.. یخواھر مان.. دنی مھال رو دزدنیبب.. نھ ...  رضایسالم عل -

من ... نھ ..  دونم بھ خدا ینم...  خاموشھشی دنبالش رفتھ االن گوشنیامیبن... خدا
... خب ....  باھامھیکس... نھ .. نھ ..  ی اداره اگاھیحوال..  دونم کجاستینم.. رونمیب

 ...  خداحافظ... باشھ .. نھ ...  خب یلیخ... باشھ .. مواظبم !  چرا؟نجابرم او... باشھ 
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. ت فرمان گذاشی سر داد و دوباره سرش را رونی داشبورد ماشی را رویگوش

...  توانستی کند اما نمیدوست داشت کار.  نظر داشتریارغوان تمام حاالتش را ز
 : باز کردی و ارام کمدی رسرهیدستش بھ دستگ

 
 .. مراقب باش..  رم یمن م -
 
 : شوک زده سرش را باال کرد و ناباورانھ سرش را تکان داداوشیس
 
 ! ؟کجا؟ی ریم -
 

 صورت ی رهی اش خیشگی زود با اعتماد بھ نفس ھمیلی افتاد؛ اما خنیی ارغوان پاسر
 : شداوشی سیبھت زده 

 
 ..  امنی جایتو ھم بر.. بھتره .. اگھ واقعا اونا خطرناکن.. خونھ مون  -
 
 ..   امنم کنار توئھیجا -
 
 .  شدادهی پنی تر افتاد و از ماشنیی بار سر ارغوان پانیا

 
  خدانگھدار -
 
 ..  کنمیخواھش م...  اوضاع نی ایتو..  کنمیخواھش م... ارغوان  -
 

در را محکم بست و جھت ...  قلب ارغوان را بھ درد اورد اما اوش،ی سی صدالرزش
گرچھ .  توانست آنجا باشدی اوضاع نمنیدر ا.  شروع بھ حرکت کردنیمخالف ماش

 سوختھ امی داشت کھ پنج سال در حسرت التیقلب مجروح... نگران شده بود اما 
 بھ زمان و ازین.  بدھدنی تسکیم درد را کنی خواست تا ای زمان منی از اشیب.دبو

 . داشتاجی ھم بھ ان احتاوشی کھ سییدارو.  داشتییتنھا
 
 

 فرمان گذاشت و ی ماند، سرش را رورهی ارغوان خی خالی از چند لحظھ کھ بھ جابعد
 داشت، اجازه داد تمام ی عطر سرد و دوست داشتننی کھ با ایبھ خاطرات مشترک

 توانست انجام ی ھا مھی بود کھ در ان ثانی کارنی آرامش بخش ترنیا. ذھنش را پر کند
 .دھد
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*** 
 

 :  شانزدھمفصل
 

 فرو شی ھابی حوصلھ دست در جیب.  فرودگاه بودی برقی بھ پلھ ھادونی فرچشمان
 طرف و لحظھ کیاه  ھمھ راه تا فرودگنیآمدن ا.  فرستادرونیکرد و نفسش را محکم ب

 زانی ساعت گرد و بزرگ آوی رهیخ..  طرف کی کرد ی می کھ سپری کسل آوریھا
 ی شھینگاھش کھ دوباره بھ ش. د نبوی صبح بود و ھنوز خبر٤ کینزد. از سقف شد
 یناخداگاه نفس اسوده ا. دی آی منیی پلھ ھا پای کھ از رودی مسافرش را دد،یبزرگ رس

 . دیکش
 
 و او با لبخند دی طول کشقھی کند، فقط چند دقی مراحل را سپری مسافرش باقتا

 :ستادی زن جوان مقابلش ای جلو،یمحترمانھ ا
 
 . نیسالم خوش اومد -
 

 یفقط سرش را تکان داد و دستھ .  بودتی زن، پر از غرور و رضای لبھای رولبخند
 نازکش را مرتب کرد ریشال حر.  سپرددونی کوچکش را بھ دست فریچمدان سرمھ ا

.  راه افتادی درب خروجی و مغرور خرامان خرامان بھ سوبای زیو ھمچون طاووس
 نھیبا س!  کردیشتری احساس غرور بخر، و فییبای زنی ناخداگاه از بودن کنار ادونیفر

 انی پوستش در جرری زینیریلذت ش.  کردمی او تنظی را کنار قدم ھاشی جلو قدم ھایا
اگر مورد .  شودکی زن نزدنی توانست بھ ایبود، گرچھ فقط در توھمات بود و م

 دانست ی خوب میلی را داشت و خی ھمراھنی ای نبود، ھرگز اجازه سشیاعتماد رئ
 . ستی درد اور نی سواستفاده کند، جز مرگسشی کھ از اعتماد رئی کسشتسرنو

 
 یالی وکی نزدیوصا وقتمخص.  جمع باشدشتری مسئلھ باعث شد، حواسش بنیھم
 . دندی رسئسی ریالقیی
 

 دهیآفتاب تازه بھ آسمان رنگ بخش.  ساختمان متوقف شدی در ورودی کھ جلونیماش
 یبعد از کم.  را باز کردلی شد و در عقب اتومبدای پنی از ماشعی سردونیفر. بود

 دونی تا فردی را بوساطی حی سنگ فرش کھنھ ،ی پاشنھ بلند مشکیمکث، اول کفش ھا
 کی جا گرفت و با یان دستانش بھ ارامی زن مفیدستش را ارام دراز کرد، دست ظر

 .  شدادهی پنیحرکت، از ماش



 128 

 
 ی چشمھادنی شد و با ددهی باال کشی تعلل بھ طبقھ ی نگاھش بستادی صاف ایوقت

 شیارام پلک ھا.  لبانش نشستی روشھی تر از ھمبای پشت پنجره، لبخندش زیمنتظر
 کھ باعث شد نگاھش بھ آسمان دیچی پی رعد بلندیصدا.  بار باز و بستھ کردکیرا 

 . فتدی برهیت
 
 ..   باره االنیبارون م..  تو میبر -
 
 کیوارد ساختمان کھ شد .  قدم برداشتی بھ سمت در وروددون،ی فری جملھ با

 از ی کھ دم در ورودمی چمدانش توسط نددنی کشیصدا. راست از پلھ ھا باال رفت
 . شدی مدهی گرفتھ بود، پشت سرش شندونیفر
 

 باز شد و چھره ی برسد، در بھ ارامرهی دستش بھ دستگنکھی قبل از اد،ی در کھ رسپشت
 لحظھ کی.  شدانی نماشی زد، روبروی اتاق برق میکی کھ در تاریی آراز با چشمھای

 زود، یلی خ بود کھگری دی قدر پر از حس ھانی اما ادی قلبش شعلھ کشانی میترس
 :ستادی اشی قدم را او برداشت و روبرونیاول.  سپردیخاکسترش را ھم بھ باد فراموش

 
 .. دلم برات تنگ شده بود... آراز -
 

 تفاوتش، دور کمرش حلقھ شد ی مھربان مرد برعکس نگاه خشن و صورت بیدستھا
 ی اللھ ی زمزمھ وارش روی پر او را در آغوش گرفت و صداکی یو بھ سادگ

 :گوشش ثبت شد
 
 .. عشقم.. منم  -
 

 و از دی عقب تر کشیخودش را کم.  را ھم گرم کردشی گرم مرد، چشم ھای ھانفس
 .  صورتش شدی رهی خکی نزدیلی خیفاصلھ 

 
 . خواستم خودم باشم -
 
 ..  یقول داد.. ی اومدی مدیاما نبا -
 
 ..  من.. آراز..  شد ینم -
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 از دستش ی خالص شدی بای کھ شدرشیدرگ!  شھوت انسانھنیانتقام بدتر..  دونم یم -
 .. ی با تباھیحت.. 
 

 خطوط بھم انیاما م.  شدنیی تفاوت آراز باال و پای صورت بی روجشی گیچشمھا
 :افتی نیزی مرد مقابلش چی چھره ی ختھیر
 
   ارزه؟ینم -
 
 ایب..  از دست حست ای از دست خودت ای!  عمرھی ی شیاخرش خالص م.. چرا  -

 ..  تا صبح مونده..  می بخوابمیبر
 

 تفاوت بھ یب.  بھ سراغش آمدیی آراز کھ از تنش جدا شد، ناخداگاه حس تنھادست
 دهی را نشنشی قدمھایآراز کھ صدا.  و فقط نگاه کردستادی اشیحرکت آراز، سر جا

 :ادستی کرد ای کھ اتاق خواب را از اتاق کارش جدا میبود، کنار در
 
  بعد از دو ھفتھ؟ -
 

 .  مبل رھا کردی و رودی شال سرخورده از سرش را کشکالفھ
 
 ی فردا ھمھ چی تو گفت؟ی کار کردی چی بدحی شھ بھم توضیم... آراز ..  دونم ینم -

 ..  اما..  شھ یتموم م
 
 ..   بعدمی دو ساعت استراحت کنیکی.. ستیاالن وقتش ن... صبر کن  -
 
 لحظھ ھا نی چھ قدر دنبال ای دونی و می شناسیتو خوب منو م...   کنمیخواھش م -

 .. بودم
 

چند قدم از در فاصلھ گرفت و دوباره . دی کشیقی چشم بست و نفس عمی بھ آرامآراز
 زن در اتاق پر شد، نیری گرم توتون کھ ھمراه عطر شیبو.  را برداشتپشیپ

 :خمارترش کرده بود
 
 ی سره مکیتاشب کار و ..  توستی طبق خواستھ یھمھ چ..  دمی محیبھت توض -

 .. کنم
 
 .. . االن -
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 !  شناسمی تو رو ھم نمگھی دی دونی بشم میعصبان.. بلند شو ..  شھ ینم -
 

 دانست ی می کافی بود و نھ با خشونت ادا شد اما او بھ اندازه زی امدی اش نھ تھدجملھ
 بعد اتفاق ی ھی ممکن است در صدم ثانی کردنش حتی زند، عملی می آراز حرفیوقت

 .  بوددهی فایمجادلھ ب. فتدیب
 

 : زد و بلند شدیلبخند
 
 ..  حرف، حرف خودتھ -
 
 ..  دلم برات تنگ شده -
 

 : کھ دوباره دور کمر او حلقھ شد، لبخندش کش آمددستش
 
 !  نسترن ِ من؟یتو چ -
 

*** 
 

.  را با دقت نگاه کردیگری فرو داد و عکس در،ی شی درون دھانش را با کمی لقمھ
اما حواس نسترن اصال .  شده بودرهی صورتش خی مکث روی بود بی اھیآراز چند ثان

 . باال کردی نسترن ھم سرش را کمستاد،ی کھ کنار آراز ادونیفر. بھ او و نگاھش نبود
 
 : دادھی تکی برداشت و بھ صندلزی میآراز آرام ارنجش را از رو 
 
 ی مرانیما ھم شب از ا. بزار کارش رو تموم کنھ.  ھستزی ھمھ چانی تو جردونیرف -
 .  میر
 
 : گفتدونی نسترن ، بھ فری رهی توجھ بھ نگاه خیب
 
 خوام مثل ینم..  انھی حاال کھ تو جرسیپل..  بھ نظر برسھی جور رفتار کن تصادفھی -

 .. احمق نباش. ی قبل رفتار کنیدفعھ 
 

 : عکس گفتکی و نسترن ھم زمان با باال برد دینرس دونی بھ فرنوبت
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  ھ؟ی کنیا -
 

 : عکس شد و متفکر گفتی رهی خدونیفر
 
 ..  مشی کھ زدیخواھر ھمون -
 
 ! کھنھیامیبا بن -
 
 ! بودندهی رو دگری ھمدیچند بار.. بلھ  -
 

 لبش ی رویلبخند. چشمانش پر از برق انتقام بود.  دوباره بھ عکس نگاه کردنسترن
 :نشست و ارام گفت

 
 .  کنمادهی بار خودم دوست دارم نقشھ مو پنیا..  گوش کردم ؛ی گفتیتا حاال ھر چ -
 

 .  متوجھ منظورش شده بودی بھ خوبآراز
 
   ھست اونوقت؟ینقشھ ات چ -
 
 ..   خودم باشھیدوست دارم جلو -
 
 ...  طرش ھم ارزش نداره بھ خانی موضوع ھمچنیا. نسترن دردسر درست نکن -
 
من نادون کمکش کردم و بعد پدرم .. ارزش نداره؟ اون احمق از من سواستفاده کرد -

 رفتھ چھ طور منو ادتی..  ی دونیتو کھ خوب م.  من شدیباعث اوارگ.. رو کشت 
 ی سرم میی شرف چھ بالی بی اون سگای بودومدهی رفتھ اگھ نادتی ؟ی کرددایپ

..  وقتش و االن وقتشھ ی مدت گفتنیتمام ا..  تونمیآراز نم..  نرفتھادمیاوردن؟ من از 
فقط .  بھ اونا ندارمیکار. رمی خودم ھر طور کھ دوست دارم انتقام بگی اجازه بددیبا
مثل .  مثل من التماس کنھدیبا..  روز منتظر موندم نی ای برایلیمن خ..  بامداد نیامیبن

 ..  واسھ درد بدنش..  کنھ ھی نون خشک گرکھی تھیمن واسھ خاطر 
 

 یآراز بھ آرام.  شده بودندی جارشی گونھ ھای ھا خونسرد و پشت سر ھم رواشک
 و ستادی گذاشت، او کنار نسترن اشانی بھ سرعت تنھادونیبلند شد و ھمان طور کھ فر

 : شکمش فشار دادیسر او را، رو
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 نکن مگھ خودم ی گم کارینم.. اما .  فھمم یم..  دونم یم.. اروم باش ..  ششیھ -
 و ھمھ انھی تو جرسیپل. خطرناکھ برامون..  خوام باشھیدردسر نم.. کنارت نبودم اما 

 . جا رو کنترل دارن
 

 ی رهی جدا کرد و سرش را کامال باال گرفت و خی را کمسشی صورت خنسترن
 :صورت آراز شد

 
 تو یباز. می کنی اومد تمومش مشی پیاگھ مشکل. اگھ سخت بود.. مراقبم .. آراز  -

 .  سمت ھم نرفتھنیاصال شکشون بھ ا.  رنی اونا ممیھر طرف ما بر. دست ماست
 

 کھ یبعد از آھ.  نشست و متفکرانھ چند لحظھ فقط نگاه کردی کناری صندلی روآراز
 : اھستھ گفتد،یکش
 
 ندارم اما خودت ی مدرکنجایدرستھ من ا.  می بازی رو ممونی زندگی ھمھ میاگھ بباز -
 سیاگھ رئ..  سیاز رئ..  سینھ از پل.  شدن رو ندارمری درگی کھ حوصلھ ی دونیم

   گم نھ؟ی می چی دونیخوب م..  کنھ از مردن بدتری میبفھمھ کار
 
- ..  
 
 و میای از پسش بربدی و بامیما مامور..  التھی کارمون ھم خالف مقررات ِ تشکنیھم -

 ..  تمام
 
 ..  ی تونم آراز تو بھم قول دادینم -
 
 ..  ی روادهیاما ز.. کمکتم کردم  -
 
 ..   دخترهنیخودشو و ا.. فقط خودش .  ندارمھی بھ بقیکار -
 

 .  نگاه اخم الود آراز گذاشتی را جلوعکس
 
  ؟ی کارش کنی دختره رو چی خوای تو سرتھ؟ میچھ فکر -
 
   نھ؟ھیدختر خوشگل -
 

 .  عکس مکث کردید و ناخداگاه نگاھش رو آراز تنگ تر شیچشمھا
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 ...   کھییفکر کن از ھمون دخترا.. فکر کن ...  حیواسھ تفر -
 

  لبخند زدشھ،ی صورتش نشست اما نسترن خونسردتر از ھمی غضبناک آراز رونگاه
 
 .  ندارمی مسئلھ مشکلنیبا ا. ی کتمان کنستیالزم ن..  شناسمت یم.. آراز -
 

 .  نسترن جالب نبودیاز نشست کھ برا لب آری رویپوزخند
 
 ...  خوبھ؟ی شناسیم -
 
- .... 
 
 .  کنھی کار و سخت تر می دختر تو بازنیاوردن ا -
 
 ونیتو بھ پدرم مد..  راحت بخوام الیبزار شبھا با خ..  شھی تر مزی انگجانیاما ھ -

  ادتھ؟ی یبود
 

اما بھ .  بودبایدختر جوان ز.  فرستاد و دوباره بھ عکس نگاه کردرونی نفسش را بآراز
 .  کردی میشتری مراقبت بدیبا. دی ارزی نمسکی رنیا

 
 ..  یکنی نمی اطالع من حرکتیمنتھا ب.. باشھ  -
 

 ..   بودطانی شکی ی قھقھھ ھاھی نسترن شکفت، شبی لبھای کھ رولبخند
 

 :  ھفدھمفصل
 
 
 

قدرت .  زدی دست و پا می کابوسانیانگار م. دی شنی م رای ممتدی ھاغی جیصدا
 : کردشی آرام صدایکس. حرکت نداشت

 
 ..  نیامیبن..  یبن..  نیامیبن -
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 آن کی بلند شد و غی جیصدا..  و وھم آلود کیتار.  افتاده بودیقی چاه عمانی مای گواما
 کھ پر از ییبای رنگ زی عسلیچشمھا.  شدداری پدیکی در تاری چشم کسریانگار تصو

 . نم اشک بود
 
 ...   کنمیخواھش م.. کمک .. تو رو خدا  -
 

اما .  از پشت گردن و سرش شروع بھ حرکت کردیکم کم درد.  زدندی مادی فرچشمھا
 شروع بھ پلک د،ی را کھ شنی بعدغی جیصدا.  درد باعث روشن شدن ھمھ جا شدنیھم

 . زدن کرد
 
 ...  نیامیبن... نیتو رو خدا ولم کن -
 

 دستش را گرفتھ بود و بھ سرعت باد یانگار کس.  آمدی ماری چشمھا بسری بھ تصوصدا
...  مھالی عکاسی ھی آتلیجلو.  شدیی چاه در آمد و وارد روشناانیاز م.. دی دویم
 ..  مرددیتھد..  بیتعق...  نی ماشدنید
 
 و خواست دستش را بھ گردنش برساند کھ متوجھ بستھ شدن دیچی پشت سرش پیدرد 

 گرفت و سرش را بلند شی از موھای بود کھ کسدهی نرسیبھ حرکت بعد..  شدشیدستھا
 . دی کشادی فراری اختی و بدیچی سرش پانیدرد وحشتناک تر از قبل م. کرد

 
 ! ی شی ماردی از خواب بنای دختره زودتر از انی و داد اغیگفتم با ج! چھ عجب  -
 
. دی سرش بود را تار دی را کھ باالی باز کرد و مردی چشمانش را بھ سختنیامیبن

 نی کنده شد و سرش با ضرب زمشی کھ دست مرد از موھادی دی نمیھنوز بھ خوب
 مرد نگذاشت، بھ دردش ی دوباره ی کرد اما صدای می سرش احساس پوچانیم. افتاد

 :فکر کند
 
 ..  خواد برات کنھی کار می چنمیبب!  شدداری بغوی جغی دختر جایب -
 

 قتی خواست باور کند اما حقینم.  رساندنیامی بلند مرد، ھراس را بھ قلب بنی خنده
.  بودی سولھ مانند بزرگیمحوطھ .  دیشروع بھ پلک زدن کرد تا بھتر ببن. داشت 

و تازه  کرد برگردد یسع.  بودی دور تر پشتش بھ او بود و مشغول کاری کمیمرد
 : حبس کردنھی سانینفسش را م  مھالی را شروع کرده بود کھ صداشیتقال

 
 ..  یبھ من دست نزن عوض -
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 تا دی کشنی زمیخودش را رو.  خش دار بود کھ شک کرد مھال باشد شی قدر صدانیا

 توانست ی نمن؛ی از اشتری بی بستھ اش، حرکتیبا وجود دست و پا. بتواند برگردد
 . انجام بدھد

 
 ..  نیامیبن -
 

اما باز تالش . دیچی سرش پانی کھ می مرد و دردی مھال ھم زمان شد با خنده ھایصدا
 ی بستھ روی و بعد مھال کھ با دست و پای اول صندلد،ی چرخی کمنکھیکرد و بعد از ا

 و سرخ بود و با ترس سیصورت مھال خ. قلبش بھ درد آمد. دی نشستھ بود را دیصندل
 پسر جوان الغر اندام نشستھ بود و با کی شیر پای زقایدق.  کردیمبھ اطراف نگاه 

 .  اش بودرهی خینگاه زشت
 
 !  بگو وقتشھدونی برو بھ اقا فردیپاشو حم -
 

 کھ راه افتاده ی تند و زننده اییاز بو.  بوددهی اول دنیامی بود کھ بنی ھمان پسرکدیحم
 .  مخدر بوده استیبود، مشخص شد مشغول مصرف ماده ا

 
 ی کاردیبا.  کردی نگران بھ مردھا و او نگاه می مھال بود کھ با نگاھی رهی خنیامیبن
 :  ارام کندی گفت کھ مھال را کمی میزیحداقل چ.  کردیم
 
 ..  انھی تو جرسیپل.. نگران نباش مھال -
 
 بود، ساکت شد و با تنفر بھ ستادهی سر او ای باالقای مرد کھ حاال دقی خنده ی صدابا

 یموھا. دی رسی بھ نظر مشتری بی کمدیمرد حدودا چھل سالھ شا. صورتش نگاه کرد
 شی بھ نماشتری زشتش را بی بود و صورت افتاب سوختھ دهیسرش را کامال تراش

کنار مھال .  از کنارش گذاشتی حرفی و بزد نیامی بھ کمر بنیلگد محکم. گذشتھ بود
 : زدادی فرنیامی بنستادیکھ ا

 
 . ولش کن..  ولش کن ی کاره س؟ لعنتی اون چن؟ی کارش داریچ -
 

 ی  اشفتھ ی موھایارام دستش را رو.  بوددهی خوب نقطھ ضعفش را فھمیلی کھ خمرد
 : کھ کنار صورتش مانده بود را پشت گوش فرستادی و دستھ ادیمھال کش
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 ادیگرچھ ز.  ماستمتیبا افتخار غن شونمیا..  خوادی ممتی غنھی ادم یواسھ ھر جنگ -
 .. غوسی جغیج
 

 : و داد کردغیمھال شروع بھ ج.  شددهی مھال کشی گونھ ی کھ روانگشتش
 
 .. بھم دست نزن..  یولم کن لعنت -
 
 !  نترسی شیتموم نم -
 
 ...   ورنیآرمان ا -
 

 ھمراه یمرد.  جلب کردیگری کھ آمد، سر ھمھ را بھ سمت دی تازه ای مردانھ یصدا
 بود دهی کھ حاال فھمی باعث شد مردنیھم.  بودستادهی ای کنار در ورودگریدو مرد د

 نشستھ بود ھم شی پانیی کھ پای و پسرکردی فاصلھ بگیاسمش ارمان است، از مھال کم
 . دیخودش را کنارتر کش

 
بھ مرد نگاھش .  اصال اشنا نبودشیاما برا.  بشناسددی مرد بود تا شای رهی خنیامیبن

 حواسش را از نکھی ایبرا.  کردشتری را بنیامی بنی دوباره نگراننیمھال بود و ھم
 : گفترد،یمھال بگ

 
  ن؟ی خوای می چن؟ی ھستیشما ک -
 

اشاره بھ آرمان .  بر لب بھ سمتش برگشتی اش جواب داد و مرد با پوزخندیاستراتژ
 .  نشاندنی زمی گرفت و رونیامی بنیکرد و او ھم، از بازو

 
 باعث د،یچی سرش پانی کھ میدرد بد.  درون سرش تکان خوردیزی کرد چاحساس

 . شد چشمانش را محکم ببندد
 
 مرد ھی و مثل نی نگسیگفتم بھ پل. نی ندادتی اما اھمنیری بگی رو جددیگفتم تھد -

 ... نی بپردازدیبا!  تاوانشنمیا. نیاما گوش نکرد. نیخودتون مجازات ش
 
  م؟ی کار داری ما با شما چم؟ی کردیکدوم تاوان؟ چھ کار -
 

 : مرد کش آمدپوزخند
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 . ی فھمی زود خودت میلیخ.  بدمحی بھت توضستیمن الزم ن -
 

 : خودش را خم کردی کمستاد،ی اشی روبروی سمت مھال برگشت و وقتدوباره
 
 ی روی تونی میاما اگھ ساکت باش. ی مونیوگرنھ زنده نم.  باشیتو ھم دختر خوب -

 . ی حساب کننیزنده موندنت بعد از ا
 

 شیبھ جا.  نتوانست بزندی حرفچیاما ھ.  کردی پر از خشم و ترس نگاھش ممھال
 :ادزدی فرنیامیبن
 
  بزار بره؟ی کار داریبھ اون چ..  میما بود. نینامرد نباش...  اونو ی کارش داریچ -

 .. 
 
 نگاه یچند لحظھ صورت و اندام مھال را بھ خوب نشد و شی خام ِ حرفھادونی بار فرنیا

 دست بھ یوقت.  انداختی و گوشھ ادی بود، کشدهیچیشالش را کھ دور گردنش پ. کرد
 کھ ھنوز بھ کش سرش مانده بود را رھا کرد، مھال یکی باری برد و دستھ شیموھا

 :دی کشی بلندغیج
 
 .. دست بھم نزن.. ولم کن  -
 

 . ختی روشن و بلند مھال را با دست بھم ری موھای توجھچی ھی بدونی فراما
 
 .. بھم دست نزن..  کنم ولم کنیخواھش م.. نکن  -
 نیی فرو رفت و محکم بھ سمت پاشی درون موھادون،ی آن دست نوازش گر فرکی

 صورتش را دونیفر.  بکشدغی توانست جی نمیحت. نفس مھال بند آمده بود. دیکش
 ی صورتش خالی داد، روی مگاری تند سی کھ بو صورتش گرفت و نفسش رایروبرو

 :کرد
 
. نزن پس بزار طبق دستور عمل کنم. ی شی تر می خواستن،ی بزنغیکوچولو، ج -

 خوش ی رو بھ تنم بمالم و حسابسمی رئتی صابون عصبانی کنیورگرنھ مجبورم م
 ! بگذرونم باھات

 
 کھ از گوشھ ی اشکی و قطره شی رنگ و رویصورت ب.  کرده بودخی بدن مھال تمام

.  را ھم رھا کردشی را شل کرد و باالخره موھادونی افتاد، دست فرانی چشمانش پای
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 ی مرد نمنی را در چشمان ای و رحمیابدا شوخ. مھال از ترس بھ سکسکھ افتاده بود
 . دید
 
 .   شرفیآشغال ب. ی بھش دست بزنیحق ندار.. ی کنیتو غلط م -
 

 تر از بار قبل، صورت یجر.  رو دوباره بھ سمت مھال کشانددونی فرنیامی بنیصدا
 : مھال را درون دستان بزرگش جا داد و گفتفیظر

 
  ؟ی کنی خوای میمثال االن ببوسمش چھ غلط -
 
مھال ھر چھ قدر ھم تالش کرد تا صورتش .  کھ گفتھ بود را انجام دادی مکث کاری بو

 :دی کشادی فرنیامیبن.  نداشتیریرا بپوشاند، تاث
 
 .  ولش کنیلعنت.. نکن ..  ینکن عوض -
 

 تر کی تا نزددی کشنی زمیخودش را بھ زور رو.  نداشتیری تاثچی ھشی گفتھ ھااما
 مچش ی را روشیآرمان، پا.  حس کردشی مچ پای رویاما ناگھان درد بد. شود

 .   آمدینفسش از درد در نم.  دادیگذاشتھ بود و محکم فشار م
 
 . ولش کن....  یعوض...  کن ولش.. مھال  -
 

 ی روشیموھا.  شدرهی با ترس و وحشت بھ مھال خنیامی کھ عقب رفت، بندونی فرسر
 نشست شی روبرو،ی عادیلی خدونیفر.  افتاده بودنیی بود و سرش پاختھیصورتش ر

 .  آمدی از دستش برنمی کارچی ھنیامیبن.  را پاک کردسشی خیو با دست لبھا
 
 ! ی کنی تونی نمی غلطچی کھ ھیخفھ شو وقت -
 

 نیا.  سوال برده بودری را زتشی تمام غرور و شخصدون،ی و حرکت زشت فرپوزخند
احساس ضعف و .  نشستھ استشی پشت پلک ھاشیقدر کھ احساس کرد اشک ھا

 . آمدی از او برنمی کارچی بود، ھدونیحق با فر.  داشتیبدبخت
 خودش را دوباره نیامیبن. رش خارج شدند افرادش ھم پشت سی ھمھ دون،ی رفتن فربا

 نییسر مھال ھنوز پا.  و مھال رساندی و بھ زحمت خودش را بھ صندلدی کشنی زمیرو
 : کردشی آھستھ صدانیامیبن. بود

 
 ...  مھال -
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 . دی دختر زخم خورده فرو چکی کھ از چانھ ی نبود مگر قطره اشکیجواب

 
 ...  کنم نگام کنیمھال خواھش م -
 

 داد، صورتش ی مھال اجازه نمی ختھی بھم ری کرد اما موھاکی نزدشتری را بسرش
 :ندیرا بب

 
 ..  نیبب..  منو نگاه ی دوستش داریجون ھر ک.. تو رو خدا .  کنمیمھال التماست م -
 

 زدی مھال فرو بری و تند تر از چانھ شتری فقط باعث شدند قطرات اشک بشیحرفھا
 
 گفتم اوشیمن بھ س. مھال ..  نیبب..   نجای از ای فرار کندیبا...  منو نیبب.. مھال جان  -

 ...  باشھ؟ مھال.  کننی مدامونیپ..  دنبالشونھسیپل.. 
 
 ی کنار بکشد، تالشش، سر مھال را کمی صورتش زد تا کمی روی سر آرام بھ موھابا

 . بلند تر کرد
 
 ..  گم بھتی می چنیبب..مھال منو نگاه کن -
 
 ..  ی ور عوضنی اایب -
 

 : توجھ بھ مھال نگاه کردی اما بنیامیبن.  از افراد بودیکی یصدا
 
 .. میمھال کمک کن بزار فرار کن -
 

 ی رویقی سر و صورت قرمز و متورمش، اخم عمدن،ی باال امد و با دی مھال کمسر
 کار ممکن نی او دردناک تری صحنھ ھا برانی ادنیتحمل د.  نشستنیامی بنیشانیپ

 .  کردی تر رفتار می منطقدیاما با. بود
 
 یاونا م.  شھیحل م.  کننی کھ بدتر مینی بیم.  شون نکنیجر.  نگو یچیمھال ھ -

  باشھ؟. نترس .  کننی نمیترسن کار
 
 ***   ورنی اایگفتم ب -
 



 140 

 : بلندش ادامھ دادی قدم ھای مرد و صدادی توجھ بھ تھدی بنیامیبن
 
 ..  اننی در جرسایپل..  شھیتموم م.. محکم باش.  نکن ھیباشھ؟ گر -
 

 راھنشی پی قھیمرد از .  کنددای خورد، نگذاشت حرفش ادامھ پشی کھ بھ پھلویلگد
 .  کردشی دور تر رھایگرفت و کشان کشان کم

 
 .  کنمی ساقطت می از زندگیتکون بخور -
 
 ی مدینبا.  کردیتار م رفی صبورتر و منطقدیخودش ھم با.  فقط سکوت کردنیامیبن

 .  استفاده کنن و مھال را آزار بدھدشیگذاشت از نقطھ ضعفھا
 

 :ارام مھال را صدا کرد.   مرد دور شدیوقت
 
 .   راحت باشھالمیبزار خ.  کنمیخواھش م.. نگاه کن منو .. مھال  -
 

 بھ نیسرش کھ با آرامش بلند شد و شرمگ.  قلب دختر جوان پا گرفتانی می گرمحس
 : زدی لبخند کمرنگنیامیبن.  نگاه کردنیامیبن
 
 و ھمھ انھی تو جرسیپل. باشھ؟ اروم باش.. فتھی نمی اتفاقچیھ..  نجامیمن ا... نترس  -
 ..  شھی حل میچ
 

 ی کھ می لحظھ تنھا کارنیاما در ا. گرچھ خودش ھم مطمئن نبود.  پلک بستارام
 ھم نتوانست نیامی اش بود و بنرهیمھال خ.  بودھای دلگرمنیتوانست انجام بدھد ھم

 یحس ھا.  آوردی مادشی مھال، حس درون قلبش را بھ دنید. ردینگاھش را بگ
 .   را بھ ھمراه داشتیقی کھ حسرت عمینیریش
 

*** 
 :  ھجدھمفصل

 
 
 .  نکنی روادهیبھت گفتم ز.. من از اولم مخالف بودم نسترن  -
 

 ی قھی ی آراز گذاشت و انگشتانش با گوشھ ی شانھ ی پر از ناز، سرش را رونسترن
 گرفتھ بود از نقطھ ضعف ھا ادی سالھا نی خوب در ایلیخ.  کردی او بازراھنیپ
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 نیاما ھم.  بوددهی اش دی بود کھ در زندگی مردنی سخت ترقایآراز دق. استفاده کند
 ! شناختھ بودترن خوب نسیلی داشت کھ خیمرد ھم نقطھ ضعف

 
 بار اول آراز او را نجات داده بود، تا امروز، تمام تالشش را کرده بود تا یاز وقت 
 عقب ی صندلی االن، ھمراھش رونکھی مرد نفوذ کند و انی ای اعتماد نداشتھ انیم

 .  امر بودنی گواه ای لوکسش نشستھ بود؛ بھ خوبنیماش
 

 ینم اشک. رد باال کی را نوازش داد، سرش را کمشی آراز کھ پر از مھر، بازودست
 : مرد نشاندیشانی پی را روی اخمد،ی درخشیکھ در چشمانش م

 
   کھ؟ی کنی بازی ھندلمی فی خواینم! ی برقصیتوقع داشتم برام عرب -
 

 : بھ رنگ خون ِ نسترن نشستی لبھای روینی نمکی خنده
 
  ست؟یبا تو تانگو بھتر ن! یعرب -
 
 ...  تو برقص -
 

 دانست چھ ی کھ مینگاھ. دی چرخی صورتش می تک تک اعضای نسترن رونگاه
 زد و یپس لبخند. اصال دوست نداشت از آراز نھ بشنود.  کندیقدر مرد را آشفتھ تر م

 :آرام گفت
 
 ..   وقت تنھام نذارچیھ..  یلیخ..  دوستت دارم آرازیلیخ -
 

رن نست.  زدی پرسھ مدی تردشی کھ در انتھاینگاھ.  لحظھ نگاه ھر دو بھ ھم ماندچند
.  کاره استچیوگرنھ او ھ.  انجام نقشھ اش؛ آراز دستور بدھدی برادی دانست بایم

 ی کھ در دستان آراز می مدت؛ عروسکنی او بود و نسترن تمام اشھ؛ی ھمسیرئ
 . دیچرخ

 
 دو ماه عذابش؛ ی ھی کرد؛ سای می حس خوشبختی خودش نبود کھ ھر وقت کمدست

 یرنج.  دادی شد و عذابش می ذھنش پر مانی م،ی قار قار کالغ شومیھمچون صدا
 .  شدی پاک نمادشی از ی سادگنی را در عمق جنگل قلبش کاشتھ بود، بھ انھیکھ تخم ک
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.  رو گونھ اش افتاد و آراز محکم تر از قبل؛ او را بھ خود فشردیگری دی قطره
،  گذاشتیفقط نم.  کردی قلبش را آب نمی ھاخی گرفت، ی کھ از تن آراز مییگرما

 . رساند، انتقام بودی کھ او را بھ آرامش میتنھا راھ.  بزندخی نی از اشتریب
 در بزرگ کھ دنید.  خودش را تکان دادی چشم باز کرد و کمنی ماشی ترمز اھستھ با
.  لبش نشاندی را رویطانی ست کھ آراز انتخاب کرده، لبخند شیی جای دانست برایم

 آن روزھا را؛ از ری ر ا تحمل کرد تا تحقیسخت ھمھ سال نیا. باالخره تمام شده بود
 . ردی انتقام بگد؛ی دی ممش کھ تمام آن اتفاقات را از چشیکس
 

 ی شدن بھ خوبی خبر از طدونی فرنکھیبا ا. ستادی ای بزرگی سولھ ی جلونیماش
دستش بھ سمت .  صورت گرفتھ باشدی داده بود؛ اما باز نگران بود اشتباھاتیعمل

 :دی را آراز کششی در باز شود، بازونکھی در رفت اما قبل از ای رهیدستگ
 
 ..  صبر کن -
 
- ..  
 
احساس ..  خراب شده نی از امی خوام زودتر بریم..  تو زود تموم کنینسترن باز -

 .  کنمی نمتیامن
 

 : گفتدی را کھ نشنیگری دحیتوض.  چند لحظھ فقط نگاه کردجی گنسترن
 
 ! مگھ افتاده؟یاتفاق -
 
 نی بھ اسی پلی خوام پاینم.  بودنسیاونا با پل.. فتھی تو حتما می مسخره بازنیبا ا -

 خوام اعتبارم از ینم.  کنمی سر و صدا کارمو می وقتھ دارم بیلیمن خ.  باز شھھیقض
 ..  ھی سر پدرت نھ؟ آخرش تباھیتو تجربھ کرد.. دست بره 

 
 ...  آراز -
 
 ..  بکشش.  کنھیُاگھ مردن اون پسر تو رو اروم م. فقط تمومش کن....  نگو یچیھ -
 
 ...  اون دختر -
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 دی دارم بایکار..  امی یمن باھات نم..  نسترن زود تمومش کنی کنی میھر کار -
 آخرش ی سر اون دختر اوردییھر بال.  دنبالتامی ی مگھی ساعت دکی. تموم کنم
 ..   بمونھ زندهی شاھددینبا... بکشش 

 
 از یزی نسترن چشھی گذاشت مثل ھمی چشمان آراز کھ نممی بود و سد عظسکوت

آراز محال بود؛ .  افتاده استی گفت اتفاقیمطمئن نبود اما احساسش م. نگاھش بخواند
اما در آن .  بسپاردشی بھ نوچھ ھای را از دست بدھد و بھ سادگینی چننی ایتیموقع

 . شدیاندی بنشیری داشت، بھ انتقام شدوست در حال حاضر تنھا. لحظھ، فقط لبخند زد
 

 ی کھ برادونی فردنیبا د.  زبر آراز گذاشت و در را باز کردی گونھ ی روی ابوسھ
 : زدیاستقبالش آمده بود، لبخند

 
  نجان؟یا -
 
 . بلھ خانوم -
 
  ؟یخودشھ مطمئن -
 
 ..   شناسمشی مبلھ خانم -
 

 کھ آراز سوارش بود؛ ینی نشده بود کھ راننده ماشادی زنی نسترن با ماشی فاصلھ ھنوز
 بزرگ و متروک خارج ی بھ سرعت از در کارخانھ نیشروع بھ حرکت کرد و ماش

 ارام ارام یلبخند.  شد نگاه کردی کھ دور مینینسترن چند لحظھ برگشت و بھ ماش. شد
 قدم را بھ سمت نی آمد، اولرونی اش بنھی سز کھ ایاز آه ارامبعد .  لبش نشستیرو

 ..  تاب حس تلخ انتقام بودیقلب پر از تنفرش، ب. در برداشت
 ی شماره دنی آرامش داشتھ باشد، با دنی از اشتری نگذاشت بلش،ی زنگ موبایصدا

 : را جواب دادی گوشعی فرمان برداشت و سری سرش را از رورضا،یعل
 
 ..  سالم -
 
  اوش؟ی سییتو کجا -
 

 : انداختابانی بھ خی نگاھاوشی زد، سی نفس نفس مرضایعل
 
 .  دونمی رو نمابونیاسم خ..  صنعتدونی مکی نزدابونی خھی -
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  ؟یی تنھا؟ی کنی کار میاونجا چ -
 
 ..  بلھ - 
 
 ..  ی مانشی پمارستانی برو بای.. بدو ..  ی کالنترایپاشو ب -
 
 ..   خاموشھشیگوش! ن؟ی نداری خبرنیامیاز بن -
 
 نی ترکی افتاد فقط خودتو برسون بھ نزدیھر اتفاق. مواظب باش .. برو اونجا  -

 ..  یکالنتر
 
 ... امیبن -
 
 ...  برو..  اوشیبرو س -
 

 یاصال دوست نداشت فکر بد.  نفس محبوسش را آزاد کرداوشی قطع شد و ستماس
 را روشن کرد و دنده را نیماش.  در حال وقوع ستیاما مطمئن بود اتفاق بد. کند

.  کنارش نشستی باز شد و مردنی کند، در ماشی حرکتنکھیعوض کرد؛ اما قبل از ا
 .  شدرهی خ؛ کھ کنارش نشستھ بودیکلی ھیبھت زده بھ مرد قو

 
 ..  یگوش -
 

نده  کھ کنار دی را کھ ھنوز در دستی نشان نداد، گوشی عکس العملچی ھاوشی سیوقت
 . دی کشرونی فشرد، بیبود، در مشتش م

 
 ..  کنمی جا خالصت منی ھم،یفقط اشتباه کن. فتیراه ب -
 

 سی پلکی دی شد بای در گوشش تکرار مرضای علیحرفھا.  حرف زدن نداشتقدرت
 ی عابرچی و ھدی باری کھ ھنوز نم نم می خلوت و بارانابانی خنیاما در ا.  کردی مدایپ

 .. نبود؛ چگونھ؟؟
 

 . کوچھ را نشانش دادنیمرد اول.  شروع بھ حرکت کرداھستھ
 
 .. برو تو کوچھ -
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 شی ران پای مرد ھم ذھنش را خواند، اسلحھ اش را روای کرد اما گوی می کاردیبا 

 ی راھاوشی سی شدن برامی کھ جز تسلیحرکت. گذاشت و با سر بھ کوچھ اشاره کرد
 .نگذاشتھ بود

 
 کھ پارک بود، بھ ینی ماشنی کوچھ و پشت اخری انتھاقایدق. کوچھ بن بست بود 

 دنده بود کھ در سمت خودش باز ی رواوشیھنوز دست س.  دادستی دستور ااوشیس
 ستادی اشی روبرویگریشد و مرد د

 
 . نییبرو پا -
 
 .  شدادهی تعلل کمربند را باز کرد و پبا
 
بھتره واسھ ..  می کنی گلولھ خالصت مھی با ،ی کنیھر کار اشتباھ. ای سرو صدا بیب -

 ..  یخاطر نجات دوستت ھم شده ؛خفھ بمون
 
 کھ ینی عقب ماشیدر صندل.  دنبالش راه افتادرد؛ی چشم از مرد بگنکھی بدون ااوشیس
.  نشستلی مرد داخل اتومبی او پارک شده بود باز شد و با اشاره نی ماشی جلوقایدق

 اوشی تا سد؛ی خودش را کنار کشی عقب نشستھ بود، کمی صندلی کھ روی جوانپسر
 گردنش را فشار داد و سرش ی دستد،یای بخودش بھ محض بستھ شدن در، تا بھ. ندیبنش

 اش گرفتند؛ کم کم بدنش ینی بی را کھ جلوی کوچکی شھیش.  بردنییرا بھ زور پا
 ... سست و چشمانش تار شد

 
 
 کھ ی بھ طنابدی شد باال اورد تا شای کھ می بھ زحمت، انگشتانش را تا حدنیامیبن

 .  بودی ثمری را بستھ بودند، برسد؛ اما تالش بشیدستھا
 

 : زد، نگاه کردی می ھقی و بھ مھال کھ ساکت فقط ھر از گاھدی دست از تقال کشکالفھ
 
 !؟یخوب... مھال  -
 

 صورتش را پوشانده بود یروشنش رو یموھا.  بھ سرش دادی فقط تکان کوچکمھال
 پسر جوان لی موبای بازیجز صدا. ندی صورتش را ببی بھ خوبنیامی گذاشت بنیو نم

 از آنجا رونی و افرادش بدونی بود فری اقھیحدود ده دق.  نبودی خاصیمراقبشان، صدا
 .بودند
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 .  کنددای فرار پی برای راھدیتا شا. ندی ببی اطرافش را بھ خوبطی کرد محی سعنیامیبن 
 

حاال .  نبودیزی اھن پاره، چی بزرگ و تکھ ھای اشغال و بشکھ ھای جز کمیزی چاما
 حواس پسر دی دیوقت.  را درک کندتی توانست موقعی آرام شده بود، بھتر میکھ کم

.  کمتر شده بودیفاصلھ اش کم. دی کشنی زمی خودش را رویارام کم. ستیبھ انھا ن
 : کرددوباره مھال را صدا

 
 ..  کنمی منو خواھش منیبب... مھال  -
 
- ... 
 
 رحم نایا.. می فرار کنی کمک کندیبا... منو نگاه . سیمھال االن وقت غصھ خوردن ن-

 ...  مھال.. ندارن
 

 ھم سر مھال را نیھم.  فرستادرونی بشی دندان ھانی اخر را با حرص از بی کلمھ
 : گفتی و قرمز مھال، با ناراحتنی صورت غمگدنیبا د. باالخره باال اورد

 
 انی ی شھ میدرست م.. بھ وثوقم .  گفتماوشیمن بھ س.  شھی درست میھمھ چ -

 .. دنبالمون
 

 .  افتادنیی فقط نگاه کرد و بعد سرش دوباره پامھال
 
 ؟یتو رو اوردن بھ ھوش بود.. می کنی فکرھی دیمھال گوش کن با-
 

 . نیامی حرف بندیی تای برد بھ معننییباال و پا بار ھی سرش را باال کرد و ی کممھال
 
 ..  ی شناسیپس راھو م.  خوبھیلیخ -
 

 : بھ پسر ادامھ دادی فکر کرد و با نگاھیکم
 
 ! بشھ طناب پاره کرد؟ی نداریزیچ.. می زودتر بردیبا -
 

 : بھ لب مرد جوان اوردی جانی بی متعجب مھال، خنده نگاه
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 .. ھیزی چی گل سر؛یمنظورم سنجاق -
 

.  لبانش را جمع کرد و سرش را تکان داددی مھال کھ رسی اشفتھ ی بھ موھاچشمش
 . دی دی نمی بھ درد خورزی چنی زمیاما رو. افتی ی میگری دی شدیبا
 

 پسرک ھم از ی کرد و وقتزیگوش ت. دی صحبت چند نفر را شنی فکر بود کھ صدادر
بزاق دھانش را بھ زحمت فرو داد . دنی آی بھ آنجا می بلند شد، مطمئن شد افرادشیجا

 غرورش را دون،ی کار فری شرمیب.  افتادد،ی لرزیو چشمش بھ مھال کھ از ترس م
 ھم فشار داد و بلندتر از قبل ی رومحکم  فکش رااری اختیب.  دار کرده بودحھیجر

 :گفت
 
 باشھ ؟...  نگو یچیھ..  خواست فقط بترسونھیم.  ندارن، نترسیبا تو کار -
 

 بود ی بھ در کوچکرهی اش خدهینگاه ترس.  بود کھ ارام باشدی حال مھال بدتر از آناما
 . انبار بودیکھ انتھا

 بعد، ی آنھا گذاشت و کمی جلوبای را تقری دو صندلعی وارد شد و سری مرد جواناول
 چشمانش را تنگ کرد تا بھتر نیامیبن.  وارد انبار بزرگ شددونی زن ھمراه فرکی
 .  شدی شد، مطمئن تر می تر مکیھر لحظھ کھ زن نزد و ندیبب
 

 پشت ی رهی تی رویعرق سرد.. پر از غضب و غرور .  او بودی زن ھم رونگاه
 لحظھ کی نیامیبن.  نشستی صندلیزن کھ با ناز و تکبر، رو.  نشستنیامیبن

 دهی بار اول نسترن را در خانھ رھا دی آمد وقتادشی شیپنج سال پ. چشمانش را بست
 . مھرداد و باند را لو بدھدو  کھ با کمکش توانست طاھا را نجات بدھدیدختر. بود

 
بابت ...  یمنتظرم کھ تو برگرد! قایپنج سال و شش ماه دق...  دمتی وقتھ ندیلیخ -

 ! بامداد؟نیامی نھ؟ بنادتھی..  کھ بھت کردم یکمک
 

 ی کرد حتی را میفکر ھر کس.  باز شد و صاف بھ نسترن نگاه کردنیامی بنچشمان
 ی اش شده بود، لبخند پھنیجینسترن کھ متوجھ گ... اما نسترن !  رھا زنده باشدنکھیا

 ..  لحظھ ھا بودنیچھ قدر منتظر ھم.  لبش نشستیرو
 
 یوقت.. می پدری باغ خونھ یتو.. منم نسترن رھا!  کنم؟ی اورادی شتری بی خوایم -

 ی بھ دروغ وعده یوقت.. ی ازم استفاده کنی مست تنت بشم تا بتونی و گذاشتیبغلم کرد
 زدم تو ی تو رو گول مدی پدرم کھ من بای برخالف خواستھ یوقت..  بھمی رو دادندهیآ

 ! ادتھ؟ی.. یمنو خام کرد
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 گفت در ذھنش جان ی کھ نسترن مییاما تمام لحظھ ھا.  فقط سکوت کرده بودنیامیبن
 : گرفتیم
 
   برات انجام بدم؟ی نداری کارگھیاالن د! ھان؟!  اون زبون چرب و نرمت کو؟ھ؟یچ -
 

 : ھم انداختی را روشی از پاھایکی جا بھ جا شد و ی صندلی رویعصب
 
 مو یدختر! ی زن خوشگلدیاھان ببخش! ...  ھستم؟یھنوزم بھ نظرت دختر خوشگل -

 ھیپشت !  کجا؟ی دونیم ... ی کردم بھ اون نر ِخر عوضی التماس میوقت... ُبردن 
 ...  دیالتماسش کردم و اون فقط خند..  کارتن ھی یتو..  یلیتر
 
 تر شود؛ اما مگر با ی اش کمدهی خشکی گلودی بزاق دھانش را فرو داد تا شانیامیبن

 ی تمام بدنش مش؛ی شود؟ نھ فقط گلوی مرابی سی تشنھ اری باران؛ کویچند قطره 
 . بھ جانش کشانده بودی حس تلخ انتقام را بھ راحتد؛ی شنی کھ مییحرفھا. سوخت

 
اصال بعد اون ! ؟ینی دوباره منو ببی کردی االن؟ فکر نمی گرفتیالل مون -

 ! ؟ی کار کردی کھ با من چ؟ی افتادادمیان،یجر
 
 :دی بگویزی کرد چی بار جرات داد و سعنی خودش ابھ
 
 یفقط م..  بودری پدرمم گیپا .. خواستم ازت استفاده کنمی نمیعنی.. تو ... من  -

 ... اونا راه و اشتباه... خواستم 
 
...  کار دارم باھاتیلیھنوز خ. ی گم بزننت کھ خفھ شی قدر منیوگرنھ ا... خفھ شو -

 ! خاطراتھفی تعرشیاول... برنامھ ھامون متنوع ست . واسھ خفھ شدن وقت ھست
 .  نسترن سالن را پر کردیطانی بلند و شی خنده

 
 یخاطرات دونفره ..  رهی بچھ ھا سر می طور حوصلھ نینھ اما ا... خب کجا بودم -

 ! کردن ؟ی چھ گناھنایماست، ا
 
 : واکنش نشان دادنیامی از پسرھا بھ سمت مھال، بنیکی حرکت با
 
 ..   نداره بھ مای ربطچی دختر ھنیا..  ولش کن بره  -
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.... مثل من ... بھ ماجرا مون ربط داره ..  کھ مربوطھ بھ توست یزیھر چ.. ھھ  -
 ...  تاوان پس بدهدی دخترم بانیا.. مگھ من بھ پدرم ربط داشتم کھ تاوان دادم؟

 
 :  دوختنیامی بننی ھراسان و خشمگی جلوتر برد و چشم بھ مردمک ھای را کمسرش

 
   نھ؟؟ینی ببیدوست دار -
 

 شده بود، نگاه دیشت بھ مھال کھ از ترس صورتش سف برگشت و با وحنیامی بنسر
 :  انداختیعیسر

 
 ..  ولـــ..  نینھ ا.. انتقامھ باشھ من ..  بھش نداشتھ باشیکار..  نیولش کن  -
 

 نی زمی کرد خودش را دوباره رویسع.  مھال تمام حواسش را پرت کردغی جیصدا
 : کندی نگذاشت حرکتدونیاما دست قدرتمند فر. بکشد

 
 !  سرعتنی اونم بھ ا؟یکجا کرم خاک -
 

 و غی جی محکم نگھش داشتھ بود و فقط صدادونیفر.  نداشتی ادهی چھ تقال کرد فاھر
 :دی شنوی مھال را می ھاادیفر
 
.. بابا ... دست نزن بھم ... کمک . ...  کنمیخواھش م.. تو رو خدا .. ولم کن  -

 ..   کنمیخواھش م
 

 ی بدن او فرو مانی بود کھ میزی شدند، خنجر تیال خارج م کھ از دھان مھیی ھاکلمھ
 : کرد و رو بھ نسترن گفتیدوباره سع. رفت

 
 ..  نکن..  نکرده یاو کار..  کنم یخواھش م...  نداشتھ باشیاونو کار. منو بکش -
 

 کلمھ نی نشستھ بود اخرشی گلوانیبغض م.  شدی مھال گم می ھاادی فرانی مشیحرفھا
 : زدادیرا با تمام وجودش فر

 
 . کنمیخواھش م..  بھش نداشتھ باشیکار.. تو رو خدا نکن .. نکن  -
 

 .  را گرفتندشی نسترن جای مھال قطع شد و خنده ھای ھاادی فریصدا
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 .ی کردی کارو نمنیوگرنھ با من ھم!  کنم برات مھم باشھیفکر نم -
 
 : خراش برداشتھ بود، گفتشی ھاادی کھ از فریی با گلونیامیبن
 
.  نبودیپدرت ادم درست. من فقط خواستم کار درست رو انجام بدم.  نکردمیمن کار -
 . اتفاق بود..  رهی خواستم بمیمن نم..  چند نفر رو کشتھ بود؟ من ی دونیم
 

 اشاره اش را متوجھ یمعن.  بلند شد، ناخداگاه ساکت شدی صندلی کھ از رونسترن
 تا چشم ستادی گرفت و بلندش کرد، بھ زور اشی از گردن و بازودونی فرینشد، اما وقت

 و نی اولی کھ آن روز برای کرد دختر ساکت و مغروریباور نم. در چشم نسترن باشد
 .   باشدنھی و کخشم  زن پر ازنی بود، ادهی بار دنیآخر

 
 .. ادی ی مشی اتفاق پیگاھ..  خوبھ یلیخ... اتفاق بود  -
 

 نی گشت کھ بتواند مھال را از ای می کرد، فقط دنبال راھی نمی کارنیامی بنمغز
 . مھلکھ نجات بدھد

 
.. ولش کن بره .  نکرده ی دختر کارنیا. باشھ من گناھگارم.  کنمیخواھش م -

 .  کنمیخواھش م
 

 ھم از فرصت استفاده کرد تا از نیامیبن.  چشم از او گرفت و بھ مھال نگاه کردنسترن
 را باز کرده بودند، شی کھ دست و پایمھال در حال.  خبر داشتھ باشدحال و روزش

 متوجھ لرزش بدنش یبھ خوب.  کز کرده ، نشستھ بودنی زمی رویدور تر از صندل
 : مھال شود، اھستھ گفتالی خینسترن ب نکھی ادیدوباره برگشت و بھ ام.  شدیم
 
 پدرت ری و اسی نداشتیگناھاره حق با توست تو ھم .. مثل تو .  نداره یاون گناھ -

 من ی کنیحاال بازم فکر م. اما تاوان دادم.  کاره بودمچیمنم ھ... مثل من.  یبود
 .. اما نستر.. مقصرم باشھ

 
 از دونیھم زمان فر.  بھ سمت مھال قدم برداشتنیامی بنی توجھ بھ حرفھای بنسترن

 رفتار آنھا بود، جیگ.  کھ قبال مھال بستھ شده بود نشاندی صندلیگردن ِ او گرفت و رو
 . چھ کار کنددی بادی فھمینم

 یاز ترس تمام بدنش م. مھال جرات سر باال کردن نداشت. ستادی کنار مھال انسترن
 :ردی سرش را باالتر بگی نسترن باعث شد کمیصدا. دیلرز
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 ی نمتی اذگھیبعدش د..  یری گیبعدش اروم م. درد داره .. اولش سختھ .. نترس  -
 ی اعتماد نکنی مردچی شھ بھ ھی متیحال.. اما تجربھ اش خوبھ ..  ننیمردا ھم.. یش
 .. 
 

توان حرف .  شدی مھال جاری خروشان و سرگردان، از چشمھای ھمچون روداشک
 کھ ی خواست زنی رویریاما نھ نگاه پر از التماسش و نھ اشک ھا، تاث. زدن نداشت
 .  بود، نذاشتنھیو کپر از خشم 

 
 ..  دونیفر -
 
 ..  بلھ خانم -
 
 دانست، بھ سمت مھال ی از قبل نقشھ را میی کھ گودونی برگشت و فرنیامی سمت بنبھ

 : وحشت زده نگاھش را بھ نسترن دوختنیامیبن. رفت
 
 دیاز من با..  یری انتقام بگی خوایبابا مگھ نم.. ولش کن .. ازت التماس کردم  -

 ..  یریبگ
 
اصال برات مھمھ؟ ..  ی کشی چھ قدر زجر منمی خوام ببیم..  نھیری طور شنیانتقام ا -
دوست ..  داره ی چھ مزه ای مشت شغال بشھی ری اسینی خوام ببیم!  مثل مننمیا

 ..   بھترهدنی از شن؟ینی ببیندار
 
 . ..  نسترن -
 

 ی حرکت مانتوکیا  دست برد و بدونیفر.  مھال نگذاشت، ادامھ بدھد غی جیصدا
 ی فرو دادن بزاق دھان ھم برایحت.  رنگ ِ تن دختر جوان را پاره کردیسرمھ ا

 خودش را محکم نیامیبن.  خوردی لرزان مھال تکان میفقط لبھا.  سخت بودنیامیبن
 کھ ممکن ی زشتریاز فکر تصو. فتاد انیی پاشی تکان داد اما فقط از روی صندلیرو

 را شی نشست و ھمان طور کھ پاشینسترن جا.  رعشھ بھ جانش افتاده بودندیبود بب
 گذاشت و نیامی بنی بازوی کفشش را روزی تی انداخت، پاشنھ ی مگرشی دی پایرو
 : کردلی بھ طرف خودش متمای فشار کمکیبا 
 
   از کجا بگم ؟ی دوست دارم؟یکجا بود..  یخب لعنت -
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 در شی اش را از پای طوسی ھای کھ بھ زور کتانی چشمش بھ مھال بود و پسرنیامیبن
 . اوردیم
 
 دختره رو ببند خودت حوصلھ نی دھن ادونیفر.. . نگاه کن اما گوشت با من باشھ  -

  ؟ی تحمل کنغاشوی جکشھیات م
 

 : خم کردنیی خودش را بھ سمت پای زد و کمیپوزخند
 
 جور وقتھا آدم نیا. ستی نی چاره ادمی دیوقت.  شدمیدختر خوب..  نزدمغیمن اصال ج -

 .  حداقل دردش کمتره.. بھتره قبول کنھ 
 

 بھ یلی دوسھ س،ی رحمچی بدون ھدونیفر.  رفتی میاھی سنیامی بنی کم چشمھاکم
 :دی و غردیچانھ اش را محکم بھ باال کش. صورت مھال زد

 
 ..   گمیبار آخره بھت م.  کنم ی خفھ ات م؛یخفھ نش -
 

 و دیبدن سف.  پاره را از تنش در اوردی رھا کرد و مانتو،یگری اش را با فشار دچانھ
مھال .  کھ کنارش بود را مشتاق تر، جلو کشاندی رنگ و تنگ تنش، سھ مردیتاپ آب

 از ی نامفھومی کرد و صدایبا دست خودش را پوشاند و فقط با التماس نگاھشان م
 .  شدی خارج مشیگلو

 
 کی.  ھر دو دستش را از پشت محکم گرفتیگری نشست و مرد دشی پای جلودونیفر

 ی صحبت ھاینھ صدا.  کردیاحساس مرگ م.  و تار شدرهی تشی براایآن تمام دن
 ھم افتاد ی حال چشمانش رویفقط ب..  را نیامی بنی ھاادی و نھ فردی شنی را مگرانید

 ...  افتادنی زمی آنکھ بخواھد، رویو ب
 

*** 
 

 : نوزدھمفصل
 

 فی بود، کستادهی انی کنار در ماشنیمع.  شدادهی کھ باز شد، آرازخان پنی ماشدر
 : گرفت، با ارامش گفتی را مفی کیوقت.  را بھ سمتش گرفتیسامسونت کوچک

 
 ..  مواظب خانم باش -
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 ..  حتما آقا -
 
 ..  نیھمھ رو مع.. ھمھ رو بکش .  کنھی عاقالنھ اریبرو اونجا نذار کار غ -
 
 ..  بلھ اقا -
 

 ی تفاوت و سردش را بھ آسمان ابری سر برد و نگاه بی اش را باالی افتابنکی عآراز
 رنگ ی مشکی چشمانش نشست، بھ سمت سانتافھ ی رونکی دوباره عیوقت. دوخت

 . راه افتاد
 
 خم کرد اما بھ ی باز کرده بود؛ با احترام سرش را کمشی در عقب را از قبل برامیند
 : را بھ دستش دادفی را عقب زد و کمی ندی، با دست کم نشستنیجا
 
 . نمی شیجلو م -
 
 آراز نشست، خودش ھم پشت فرمان ی بھ سرعت خواستھ اش را انجام داد و وقتمیند

 .  دور شدنی چشمان معی بھ سرعت از جلونینشست و ماش
 
 نی فندک ماشعی سرمی ندد؛ی کشرونی بمتشی گران قیی طالی از جعبھ یگاریآراز س 

 ری دستش بھ فرمان بود؛ فندک را زکی داغ شد ھمان طور کھ یرا فشار داد و وقت
 :دی کشنیی را پاشھی شی آمد؛ کمرونی پک کھ از دھان آراز بنیاول.  گرفتگاریس
 
  ؟ی رو اوردیھمھ چ -
 
 . می کردیاون مدارک رو ھم جا ساز.. چمدونتون کاملھ .. بلھ اقا -
 

 : زل زدابانی بھ خی و بھ ارامختی ررونی بشھی را از شگاری سخاکستر
 
  ؟یدر مورد بمب مطمئن -
 
 . بلھ اقا -
 

 : کرد و گفتنی بھ ساعت ماشینگاھ
 
 .  شھی منفجر مگھی دمی ساعت و نکی -
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 .  آراز نقش بستکی باری لبھای رولبخند

 
تا .. ی شی مدت گم و گور مھی. بمونھ ی رددینبا. ری بگیاز فرودگاه تاکس.. خوبھ  -

 . مثل بار قبل.  کھ بھت خبر بدمیوقت
 
  چشم اقا -
 
  میند -
 
 ..  بلھ اقا -
 
..  ی خرگوشم کمترھی من از یتو برا.  بھ جفتشون اعتماد ندارنیگرگا حت..من گرگم -
 .  تکرار کننویا

 
 ..  خرگوشم کمترم اقاھیمن از  -
 
 خارج رانیاما از ا...  دور افتاده بگذرون یجا ھی فقط ی بعدتیتا مامور.. نیافر -

 .. ادی بشی پی کاردیشا.. نشو 
 
 . نی شما بگیھر چ.. چشم اقا  -
 
 ی بھ لبخندشیلبھا. دی را کامل باال کششھی انداخت و شرونی بشھی را از شمھی نگاریس
 :آرام زمزمھ کرد.  باز شدمھین
 
 ...   بسوز حاالی تباھیتو.. انتقام واسھ بچھ ھاس -
 

 مورد نظرش، شروع بھ ی کردن شماره دای خارج کرد و بعد از پبشی را از جتلفن
 : کردپیتا
 
خوش ..  ارهی ی رو برات می سوغاتیکی اون نیمع. دی من کارم طول کشزم،یعز -

 ..  ی بھ زودنمتی بیم.. باش 
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 رونی را بلی موبای و گوشدی کشنیی پای را کمشھی صفحھ را زد و دوباره شقفل
 داد و چشمھانش ھی تکی کھ ھنوز لبخندش را حفظ کرده بود، بھ صندلیدر حال. انداخت

 .را با آرامش بست
 

***** 
 

.  شد، باعث شد وحشت زده بلند شوددهی سر و صورت پاشی کھ روی سردآب
 ی چند بار سرش را تکان داد تا اب از روجیگ. دی دی میاھیچشمانش ھنوز س

.  شدختھی بدنش ریھنوز منگ بود کھ دوباره آب سرد، رو. صورتش کنار برود
 بستھ بود و شیادست و پاھ. دیو تمام بدنش لرز.  اب تا استخوانش نفوذ کردیسرما

 .   چشمانش را بھ زحمت گشودیباالخره کم.  نداشتیقدرت کار خاص
 

 ی قدم مشیوبرو کھ ری  و اشباحیکیجز تار.  شکل گرفتشی روبروی گنگریتصاو
با دست چانھ .  نشستشی روبروی و مرددی را شنیی قدم ھایصدا.  نبودیزیزدند، چ

 :دیاش را محکم گرفت و بھ سمت  باال کش
 
  ؟ی دوست داریلیخواب خ! چھ عجب -
 

 . مرد چانھ اش را رھا کرد و بلند شد.  دی دی صورت مرد را تار مھنوز
 
 ..   اقادارهیب -
 

 بھ یمرد نگاھ.  خورد؛ شدی نشستھ و آرام تاب می صندلی کھ رویگری مرد دمتوجھ
 : اش را کنار گوش بردیسمتش انداخت و گوش

 
اگھ خالص کردن بود ھمونجا ... آره.. اره ...  نو؟ی کارش کنم ایچ...  سالمنیاقا مع -
 ..  باشھ... بلھ ! ... گھی کردم دیم
 

 کاپشن چرم بیاز ج.  داده بود گذاشتھی را بھ آن تکشی کھ پای جعبھ ای را رویگوش
 : گرفتگری تراول در آورد و بھ سمت مرد دی رنگش، بستھ ایمشک

 
 ..  کنی خواستیجنازه شم ھر کار.. خالصش کن -
 
 .... بفھمن.. بھت گفتم کھ اشناس محل .  شھی نمنجایا..  شھ ابرام ینم -
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 بھت ده ی فکر کردی دلھ دزدھیواسھ . ھی چانی خب بسھ از اول بھت گفتم جریلیخ -
   دن؟یتومن م

 
 .. نزدمیحرف -
 
 ..ببر خالصش کن.. یزد -
 
  کجا ببرم؟..  شھ ی نمنجایا -
 
 .  کنستشی سر بھ نیی جاھی!  دونم؟یچھ م -
 
 ..  می باھم برایب -
 
  ؟یدیترس -
 
 .. آخھ جاشو بگو.. اما ... نھ جون ابرام  -
 
 ...  ببر بندازش اونجا..  خداابونی ھمھ بنیخنگ ا -
 
 !زنده؟ -
 
 :  پسر زدکی دست محکم پس گردن باربا
 
 .......  خالصش کن! .. نھ احمق  -
 

 .  را از پشت کمرش در آورد و بھ دستش داداسلحھ
 
 . شی ببرنی کنم تا ماشی کمکت مایب -
 

 را کنار گوشش یگوش. دی زنگ تلفن ھمراه مرد، نگاه ھر دو را بھ آن سمت کشیصدا
 :گذاشت و مشغول صحبت شد

 
..  نی شما بخوایھر چ.. چشم .. بلھ ..  نیاخھ اقا مع... بلھ .. بلھ ..  دونیبلھ آقا فر -

 ..  دمیاره فھم
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   شد ؟یچ -
 

 :دی جعبھ کوبی با مشت رومیابراھ
 
 ..  اه..  خوان ی می دونن چیخودشونم نم..  ایب..  ی قدر دست دست کردنیا..  یلعنت -
 
  ؟ی شد ابیچ -
 
 ..  مشی ببردیبا -
 
 ..  کجا -
 
 ..   افتیراه ب.. خفھ  -
 

 را شانی ھنوز مفھوم حرفھااوشیس.  رفتنداوشی بھ سمت سیگری حرف دی دو بھر
 ی بدنش سست بود کھ نمیطور. دی دی بود و ھمھ جا را تار مجیگ.  بوددهینفھم

در .  کشاندندنی را کشان کشان تا ماشنشیھر دو مرد بدن سنگ. توانست مقاومت کند
پسر جوان تر، .  صندوق انداختندخل بود دایصندوق عقب را باز کردند و با ھر زحمت

 بعد با تکان و یکم. با دستمال دھانش را محکم بست و در صندوق عقب بستھ شد
 . شروع بھ حرکت کردنی ماش،یدی شدیصدا

 
 
 

*** 
 :ستمی بفصل

 
 
 :  بھ نسترن نگاه کردیشتری با عجز بنیامیبن
 
 ..  رهی میم..  سیحالش خوب ن..  ی کار داریبھ اون چ...  کنم ولش کن یخواھش م -
 

 مالحظھ شروع کرد ی ھم بدونی اشاره کرد و فردونی بھ فر،ی نسترن بدون نگاھاما
 از درد، چشمان مھال باز شد و ھم دهیبعد از چند کش.  زدن بھ صورت مھالیلیبھ س

 . دی صورتش پاشی را روی آبوانی از مردھا، لیکیزمان، 
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 اطرافش ی آدمھاانیچشمان روشنش م.  جوان وحشت زده بھ کابوسش برگشتدختر
 : گفتی بلندی کھ متوجھ حالش شد با صدانیامیبن.  گشتیم
 
 ..  بزار بره..  یولش کن لعنت -
 

 ری تصونیھتر بییگو.  کرد و نگاھش بھ روبرو بودشتری را بشی فقط فشار پانسترن
 . عمرش را در حال مشاھده است

 
 دو یکی و با دمیترس..  یمن موندم و در بھ در.. ی و پدرم رو کشتی کردانتیتو خ -

 ،یحداقل پول.  بارم نبودیزیچ..  دونستم ی نمیزیچ.. نفر از افراد پدرم فرار کردم
. ون التماس کردم  و انیبھ ا.  پول جونم رو نجات بده نی با خودم بردارم کھ ھمییطال

..  جور منو بھ مادرم برسونن ھیالتماس کردم کھ ..  دختر نی مثل ا؛ی عوضیمثل ِ تو
 ..   مثل منی دختریاونم برا..  کنھ ی نمی مفت کاریشکیاما ھ

 
 : را بھ خون کشاندنیامی بنی کفشش؛ بازوی را خم کرد و فشار پاشنھ سرش

 
 ھی چھ طور تسودی پول نداشتھ باشھ، بای وقتی دونی زن مھی..  دادمی بھاشو مدیبا -

 ...  حساب کنھ؟ با بدنش
 
 دور مھال حلقھ زد تا لباسش را دونی چشم بھ روبرو اشاره کرد و دستان پر قدرت فربا

 یری کدام، تاثچی شد اما ھیکی مھال غی با جنیامی بنادی فریصدا.  بکشدرونیاز تنش ب
 . ت اطرافشان نداشی تر کردن آدمھایجز جر

 
 نی زمیرو.  کرد بدنش را با دستانش بپوشاندی خودش را جمع کرد و سعدهی ترسمھال

 خودش را دهیدوباره ترس.  از افراد برخوردگری دیکی ی و بھ پادیخودش را عقب کش
 برنده، روحش ی ھمچون تبرد،ی دوی بدنش می کھ روی ھرزه اینگاه ھا. جمع کرد

 کھ در ییاھایھنوز رو.  لحظات را نداشتنیا دنی توان دنیامیبن. دی کوبی مشھیرا از ر
ھنوز در قلبش دوست داشت عاشق .  نرفتھ بودنیذھنش، با بودن مھال ساختھ بود؛ از ب

 اش نھی بھ سجانیقلبش با ھ. ھنوز باور نکرده بود؛ مھال دوستش ندارد.  دختر باشدنیا
 :  شدادی بھ فرلیتمام بغضش تبد. دی کوبیم
 
منو بکش ..  ولش کن .. ...  کنمیخواھش م.. ولش کن .. نسترن ...  کنم یخواھش م -

 .. ولش کن.. 
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 د،ی دوی صورتش می کھ رویاشک..  از تمام غرور مردانھ اشی بود؛ اما خالنیامیبن
 : کھ سالھا منتظرش بودیحس. ختی توز نسترن رنھی را بھ جان کینیریحس ش

 
 !ی کنی دست دست میلی خدونیفر.. تازه اولشھ ...  مونده یلیخ -

 بزرگ کلیھ. دی کشرونی حرکت از تن بکی شرت تنش برد و در ی دست بھ تدونیفر
 کھ بھ ی زد؛ اما فشارادی دوباره فرنیامیبن.  کردیمردانھ اش، تمام قلب مھال را خال

 : آمد، خفھ اش کردشیبازو
 
 یواسھ خاطر ھر کمک...اھان ! کجا بودم؟..  تو بھ من گوش کن!  تو خفھیاھا -

 تو بخوابم کھ منو برسونن بھ ھی شبیوونای بغل ھر کدوم از اون حیمجبور شدم؛ تو
   بودم؟ی چھ دخترینی بیم.  در اوردمی بازی زدم؛ نھ کولغیاما من نھ ج.. مرز 

 
 صورت بھ عرق ی رهی نسترن جا خشک کرد و خی لبھای روی مغرورانھ البخند

 ی بھ مھال بود کھ تمام سعنیامیچشمان پر اشک بن.  شدنیامی بنی دهینشستھ و رنگ پر
نگاه .  کرده بود، رھا کندرشی کھ اسی کرد تا دستانش را؛ از دست مردیاش را م

ھ در حق  کی توجھ بھ ظلمی نسترن باما.  کردی منیامیملتمسانھ اش خون بھ جگر ِ بن
 ی ادامھ فی افتد، مشغول تعری بود؛ مدهی ماجرا رسنی بھ ای کھ اتفاقی گناھیدختر ب

 :خاطراتش بود
 
 از توانم سواستفاده شتری خواست ازم بی میکی.  اوضاع سخت شددمیلب مرز کھ رس -

 یکی ریگ.. شانس ... شانس اوردم ..  سر در اوردمی از دبھ،یکنھ و عوض مرز ترک
..  دمی رسی روز نمنی وقت بھ اچیھ.. اگھ آراز نبود ..  شناختیپدرم رو مافتادم کھ 

 ھا و یتمام اون بدبخت... تحمل کردم  کھ تمام مشکالت رو بھ خاطرشیروز
 .... رایتحق

 
 یصدا. دی کشیادی از درد، فرنیامی برداشت و بننیامی بنی بازوی را از روشیپا

 : شدی لحظھ قطع نمکی مھال، یکمک خواستن ھا
 
 ...  نیامیبن... ولم کن .. کمک ....... بابا ..  کنمیخواھش م.. دست نزن .. تو رو خدا  -
 

 شد ی کھ مییتا جا.  اش کردی زبان مھال نشست، بھ حد جنون؛ عصبی کھ رواسمش
نسترن تعادلش را .  نسترن افتادی پای روعی حرکت ِ سرکیخودش را بلند کرد و در 

 .  خوردنی از پشت بھ زمرد،ی را بگی نفر صندلکیل از آنکھ نتوانست حفظ کند و قب
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.  را درست کردی از مردھا صندلیکی. دی مھال را رھا کرد و بھ سمتش دودون؛یفر
 نداد، با مشت و یگری فرصت ددونی بلند شد و فرشینسترن پر از اخم و درد از جا

 . دی کوبی بدنش می فقط روند؛ی ضربھ را ببی جانکھیبدون ا.  افتادنیامیلگد بھ جان بن
 

 گره خورده بود کھ ی ادهی اما نگاھش بھ نگاه ترسد؛یچی پی من؛یامی در تمام بدن بندرد
.  نگاھش را خوانده بودی مھال حرفھاییگو. دی کشیآرام بدن برھنھ اش را عقب تر م

 . و با اعتماد تر از قبل باز ھم عقب تر رفتدیچی دور تنش پد؛یدستش بھ شالش کھ رس
 غرق در عرق بود؛ اما دست دونیفر. ندی بنشی صندلی کھ نسترن رودی طول نکشادیز

 ی زد و با نفس ھانیامی بنی بھ پھلوی نسترن لگد محکمیبا صدا. بردار ھم نبود
 .  نشستیگری دی صندلینامنظم و کالفھ اش؛ عقب رفت و رو

 
 کز کرده؛ یفقط نگاھش بھ مھال بود کھ گوشھ ا.  از درد نداشتی حسچی ھنیامیبن

.  بودمتی فرصت ھم غننیھم.  گوش گذاشتھ بودی و دستانش را روختی ریاشک م
 . بود، پرت کردن حواسشان بوددهی کھ بھ مغزش رسیتنھا فکر

 
 کنارش اشاره ی از مردھایکی حوصلھ بھ ی و بدی کوتاھش کشی دست بھ موھانسترن

 کھ در توان بدن کوفتھ و یکار. ندی را گرفتند و تا بنشنیامی بنیدو نفر دست و پا. کرد
 صورتش مقابل چشمان نسترن قرار یوقت.  دادی انجامش مدیدردناکش نبود اما با
 : جمع شدیگرفت، چشمانش کم

 
 یلیباھاش خ!  خورهی االن فقط بھ درد مردن منیا! ی کارش کردی چنیاحمق بب -

 .. کار داشتم
 

 انداخت و نگاه غضبناکش را گری دی جواب، اب دھانش را بھ گوشھ ای بھ جادونیفر
 .  دوختنیامیبھ بن

 
 روزمندانھیاما لبخند پ. دی چکی قطرات تند باران، فرو مھی شبنیامی بنی از چانھ خون

ھان  توز نسترن پننھی کھ از چشم کیلبخند.  لبان خون آلودش شکفتھ بودی گوشھ یا
 .. ماند

 
 با ن،ی معدنیبا د.  توجھ نسترن را بھ سمت در جلب کردی بلند کسی قدم ھایصدا

 :لبخند گفت
 
  اقا اومد؟ -
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 .. میاون پسره رو اورد.. نھ خانم  -
 
 : بار لبخند نسترن بزرگتر از قبل شدنیا

 
 ...  بھ بھ -
 

 : کرد و گفتنیامی بھ بنرو
 
 دلت واسھ دوستم تنگ شده بود نھ؟ -
 

 : داد و گفتھی تکینسترن دوباره بھ صندل.  بھ زحمت باز شدندنیامی بنچشمان
 
من اما حواسم بھ ..  رفتادتی منو نکھیو بدتر ا... ی با پدرم در افتادیحماقت کرد -

 ! با دوستتھ خوبھ ؟ ھا؟مونی بعدیبرنامھ .. ھمھ تون بود
 

 نکھیا.  کردداری بنیامی را؛ ھم زمان در وجود بنی و دلگرماسی نسترن؛ یحرفھا
.  ھم گرفتار شده بوداوشی سنکھی اای داشت و سی پلدنی خبر از رسای آنجا بود اوشیس

 خواھد نی بدتر از اطی مطمئن بود شراش؛یدر ھر صورت با پوزخند نسترن و حرفھا
 ی آمد؛ آرامش میال نم مھغی جی کھ صدانیقدرت تفکر و تمرکز نداشت، اما ھم. شد

 .کرد
 
 سرش را یکم.  لبانش نشستی رویشخندی ارامش شده بود؛ ننینسترن کھ متوجھ ھم 

 : برد و آھستھ تر از قبل گفتنیامی بنکینزد
 
 دای کردم؟ از کجا شناختمت؟ از کجا اون عکس رو پداتی از کجا پی بدونی خواینم -

   چھ قدر دوستات مھمن؟دمیکردم؟ فھم
 
نسترن ارام پلک زد و بلند شد .  کردی چشم دوختھ بود و فقط نگاه مجی گنیامیبن

 : نشستنی زمی روشیروبرو
 
..  جا باشھنی باران ا؛ی دختر وحشنی ای قصدم بود بھ جاقتشیحق... از خواھرت  -

 ..   خودتھھیشب....  ی سرتق روانیدختره 
 
 :  حوالھ کردی پوزخندنیامی متعجب بنی مردمک ھابھ
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 راحت تو یلی ھا خیرانی ای دونیم..  دمشی دی شھ؟ اتفاقیباورت م..  یتفاقا -
 مادرم شی با کمک آراز برگشتم پنکھیبعد از ا.  کنندای تونن ھمو پی مگھی دیکشورھا

 چھ قدر اون روز ذوق داشتم؛ باعث شد ی دونینم.  با خواھرت اشنا شدمیاتفاق.. 
 کھ از کجا یلیخ.  کمک کردیلیھم البتھ خ  احمقیاون دختره ...  تالش کنمشتریب

اما .  گلولھ حروم ِ خودت کنمھی کنم و داتی روز پھیمن فقط قصدم بود . شروع کنم
 ...  باران

 
 :دیچی نسترن درون انبار پی قھقھھ ھای سرش را تکان داد و صدای با ناباورنیامیبن
 
 تو اشغال و ی و پوک زندگکی احمق بھم اعتماد کرد و از جھیمثل ... باران.. اره  -

 ی دونیم..  شھی طفلک داره از شوھرش جدا میاخ...  شرفت گفتی بیاون دوستا
  چرا؟؟ بھت گفتھ؟؟

 
 نیامی بنی ختھی بھم ری موھانیدستش را ب.  زن بلند شدیطانی شی خنده ھای صداباز

 :برد و با ارامش شروع بھ نوازش کرد
 
اصال دوست ..  جور رھاش کنمنی ھمومدیندلم ..  کرده انتیچون شوھرش بھش خ -

 قھی دقنیلذت بخش تر! ؟ی فھمیم.. بکشمش.  بھ تو ربط داره؛ آزارش بدمیدارم ھر ک
 گفتم حتما ؛یپری دختره منی با ادمی دیوقت.. دوست ندارم تموم شن ..  عمرمھ یھا

 خواھر دوستت باشھ نھ؟ اخ کھ چھ وصامخص..  باھاش می داری قشنگ تریصحنھ ھا
 ! تر شده نھ؟زی انگجانیاالن ھ.. ی خوردیقدر خوب باز

 
اما . ابدی یی محکم سر دردناکش را تکان داد تا از چنگ انگشتان نسترن رھانیامیبن

 :دی را محکم تر کششینسترن موھا
 
 ... بدبخت.. ی جنگی وضع بازم منی تو ای کھ داری احمقیلیخ -
 

 نیامی بنی نھی سی بھ قفسھ یاز کرد و ھم زمان با بلند شدنش، با پا ضربھ ا را بمشتش
 . دیکوب

 
 . بزنھ فقط اعصاب ندارمغینذار ج..  زود باش ادامھ بده دونیفر -

 ی کھ شکار تازه ای گرسنھ ایمردھا ھمچون کفتار ھا.  بلند شدی معطلی بدونیفر
 نیامیسر ِ بن.  کردندی شد، نگاه می مھال مکی کھ نزدی نرری اند، از دور بھ شافتھی

 : باز کندی کرد فک دردناکش را کمی و سعدی چرخدونی فریھم؛ با قدم ھا
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 ...  اون.. بھ .. ولش کن  -
 
با دست و .  بخوردنی ضربھ بھ کمرش زد و باعث شد، با صورت بھ زمی پشت کساز
 .  بستھ، حفظ تعادلش واقعا سخت بودیپا
 

مھال شال را محکمتر گرفت و با التماس .  بوددهی مھال رسیدم قکی بھ قای دقدونیفر
 زد غی مھال جد؛ی کھ بھ شال رسدونیدست فر.  نگاه کرددونی تفاوت فری بیبھ چھره 

 .  خط انداختدونی دست فری محکم روشیو با ناخن ھا
 

 کرده ی بازدونی زده بود؛ بد جور با اعصاب فرنیامی کھ بھ بنی مھال و کتکیسرکش
 می کرد شال را از دور بدن مھال باز کند؛ اما انگشتان مھال قصد تسلیدوباره سع. بودند

 بھ گوش مھال زد؛ ی محکمی دهی شال را رھا کرد و در عوض کشدونیفر. نداشتند
 اما دستان د؛ی شال را کشی گوشھ دونی فردست دوباره.  افتادنی زمی کھ رویطور

 .دی کھ داشت؛ چسبیده بود؛  محکم بھ تنھا سنگر کردای تازه پی جانییمھال گو
 
 ..   ھرزهیولش کن دختره  -
 

 مالحظھ شروع کرد بھ زدن صورت و بدن یب.  اش کردی کفرشتری مھال بممانعت
 .  افتاددونی کھ باالخره دستان مھال شل شد و شال بھ چنگ فریطور.  دخترفیظر

 
 و دھان دختر جوان ینی کھ از بی تفاوت بھ خونی ب؛یروزی پنی سرمست از ادونیفر

 نبود یدستان مھال بھ اندازه ا.  لبانش نقش بستی روی لبخند زشتخت؛ی ری مرونیب
 تن معصوم ی اش رودهی زانو زد و چشمان درشی کنار پادونیفر. کھ بدنش را بپوشاند

 : مھال؛ خط انداختیو درمانده 
 
 تتی اذادی زدمیمنم قول م..  اروم باش؛ی عوض جفتک اندازیدی رسنجای بھ ایوقت -

 . نکنم
 
 ی چرا اما دلش را بھ رحمدینفھم. ختندی صورتش فرو ری قطرات اشک رواری اختیب

 : خوش کردد؛ی دیکھ در چشمان مرد نم
 
 تورو خدا..  نیمنو بکش..  کنم یخواھش م..  برمدیبزار.. تو رو قران ... تو رو خدا  -
.. 
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 بھ او ی کھ با خوش شانسی بھ لذتدنی رسیسھ  تنگ شد؛ وسوی چشمانش کمدونیفر
 تکبر و نی بھ ای ترعیالتماس نگاه مھال ھم ابعاد وس.  بود؛ مغرورش کرده بوددهیرس

 : بوددهیلذت بخش
 
اما اگھ بھ .  ات کننکھی تکھی کفتارا تنی ادمی بعدش می بزنادیخوشگلھ اگھ حرف ز -

 ...   مراقبتم،یمن حال بد
 

 بھ دونیدست فر.  کھ خورده بود؛ دردناک تر بودی مھال؛ از کتکی براشی ھاجملھ
 کرد؛ از چنگال ی بھ ھوا رفت و سعغشی مھال رفت و دوباره جنیطرف شلوار ج

 ..  دی رسی بھ نظر مدی کھ بعیکار.  فرار کنددونیقدرتمند فر
 

 با.  را سرخورده تر از قبل ؛ نسترن را خوشحال تر کردنیامی مھال؛ بنغی جیصدا
.  کردی کھ خلق کرده بود، نگاه می داده بود و بھ صحنھ اھی تکی صندلیلبخند؛ بھ پشت

 : کھ از درد دو رگھ شده بود؛ گفتیی با صدانیامیبن
 
 ..  یلعنت.. نزن ..  بھش دست ؛یمنو بکش لعنت -
 

 نقشھ اش ی جانی ترنیری ششی التماس ھا؛ برانی ادنی تر شد؛ شنقی لبخندش عمنسترن
 ! بود

 
 و لذت نیبب!  لذت بخش عمرتھی صحنھ نی اخرنیا...  دادی عوض داد و بنیخوب بب -

 ...ببر
 کی خم کرد و نزدی بود؛ سرش را کمستادهی نسترن ای کھ تا آن لحظھ کنار صندلنیمع

 :گوشش گفت
 
   کار کنم؟یخانوم پسره رو چ -
 

 : گفتی کھ چشمش بھ روبرو بود، بھ آرامی در حالنسترن
 
 . خالصش کن...  خوشم نایفعال با ا.  شھ ی مرید.. ادی یان مآراز خ -
 
 .. چشم -
 



 165 

تا برگشت .  بلند شدشی مھال و التماس ھاغی جی بود کھ صدادهی ھنوز بھ در نرسنیمع
 از افرادش یکی کھ با چاقو بھ جان شلوار تن دختر افتاده بود، نگاه کند، دونیبھ فر

 : سبز شد و با ھراس نگاھش کردشی رویجلو
 
 ...  آقا -
 
  چتھ ؟ -
 
 ! بمب کار گذاشتنھی نجایمن فکر کنم تو پشت ا -
 
 

 .  صورت مرد ماندی چند لحظھ رون،ی معی گشاد شده یچشمھا
 
   گمی بھ خدا راست منیاقا مع -
 

 و دیپسر دنبالش دو.  از انبار خارج شدعی ھلش داد و سری با دست محکم بھ سمتنیمع
 .  کرد اشاره کردی کھ دو سولھ را از ھم جدا میکیبا دست بھ راه بار

 
رفتم . دمی شنیی صداھوی یی خواستم گالب بھ روتون برم دستشویمن م..  وره نیا -

 !نھی اکی تکی تی صدادمی دکینزد
 

 زنگ زده؛ چشمش بھ ی و بشکھ ھای خالی از جعبھ ھای کنار کوھنی بعد معیکم
 انجا کار ی بمب ساعتکیواقعا . دی پرشیرنگ از رو.  قرمز رنگ افتادی ھاقھیدق

 . گذاشتھ بودند
 
 وارد انبار یوقت. دی ترس چند قدم عقب تر رفت و بعد با سرعت بھ طرف انبار دوبا

 ھمراھش را ی نسترن با لبخند گوشن،یامی بنی مھال و التماس ھای ھاغی حانیم. شد
 . بودپیفحھ اش مشغول تا صی کرد و انگشتانش روینگاه م

 
 می دادند فقط نی ھا نشان مقھی کھ دقیزیبا چ.  دانست چھ کار کندی نمستاد؛ی لحظھ اچند

 : گفتیکنار نسترن رفت و بھ آرام. ساعت زمان داشتند
 
 .  اومدهشی پیخانم مشکل -
 

 : نگاه کردنی معی نسترن باال رفت و بھ صورت وحشت زده سر
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  چتھ؟ -
 

 : تر برد و دم گوش نسترن زمزمھ کردکی سرش را نزدنیمع
 
 .  شھی منفجر مگھی ساعت دمیتا ن..  پشتھنی بمب اھی -
 

 نسترن را بھ آن سمت ی و شوک زده نی بلند مھال، نگاه ھراسان معغی لحظھ جھمان
 . اوردی لباس تن دختر را بھ زور از تنش در می تکھ ھانی اخردونیجلب کرد کھ فر

 
 ی اانھی و عکس کوچک آراز کھ با لبخند ِ موذی گوشیچشم نسترن دوباره بھ صفحھ  

 ی را بھ گوشش رساند؛ صدای گوشی شماره زد و وقتیرو. دی کرد؛ رسینگاھش م
 گفت تلفن ھمراه آراز خاموش است؛ مطمئنش کرد کھ دوباره رو دست ی کھ میزن

 .باز ھم تنھا مانده است. خورده است
 ی بھ چشم مشتری بود، حاال بھ نظرش پوزخند آراز بی گوشیفحھ  صی رونگاھش

 بلند مھال؛ با غی و بعد از جدی و مھال چرخنیامی و بنی گوشانینگاه مستاصلش، م. آمد
 : زدادیخشم فر

 
 ..  دونیفر -
 

 ستادنیبا ا. دی پرشی از جاعی سردونی با خشونت ھمراه بود کھ فری بھ حدادشیفر
 :دی پرسنینسترن رو بھ مع.  مھال ھم ساکت شدی و التماس ھاغی جی صدادون؛یفر
 
 کجاست؟ -
 
 ... قایپشت انبار دق -
 

 : گفتنی معی دهی چشمان ترسی رهی را تنگ کرد و خچشمانش
 
 ....   ھست کھی در حدیمطمئن -
 
 ..   ھوارهی کال منجایمطمئنم ا.. بلھ خانم -
 
 !ت؟سی بلد نی کسش؟ی کنی جور خنثھی ی تونینم -
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 : بھ افراد داخل انبار انداختی نگاھنیمع
 
 .. ستیوقت ن..  ره ھوا ی اشتباه مھی..  ترسم خانمیم...  کم بلدم اما ھیمن  -
 

 ی کھ متوجھ موضوع شده بود؛ ھمان طور کھ کمربند شلوارش را مرتب مدونیفر
 : ستادیکرد، کنارشان ا

 
  ن؟ی شده معیچ -
 
 : نسترن جواب دادن؛ی معی جابھ
 
 ..  می بردیبا..  کرده رییبرنامھ تغ -
 

 : با اخم گفتجی گدونیفر
 
 ...  آقــیبرا..  افتاده یچھ اتفاق -
 
 ..  می بردیبا..  نیاری رو بنایبچھ ھا رو جمع کن و ماش. خفھ شو فقط حرف گوش کن -
 
 ...   خانمی چنایاخھ ا -
 

 کرد یباور نم.  دار کردحھیم غرورش را جر کھ از آراز خورده بود؛ تمای ِ بازحس
 منتظر نشستھ بودند؛ اما او شیاشک ھا پشت پلک ھا.  کرده باشدشی رھانی چننیا

 نیامی سر بنی را کنار زد و باالدونیبا دست فر.  عجزش را نشان دھدنجای نبود ایزن
 :ستادی کرد، ایکھ مات و مبھوت نگاھشان م

 
تفم کرد تا ..  مثل خودت تفم کرد گھی اشغال دھیچون .. ی لعنتی شانس داریلیخ -

 ..  گھی دی عوضھی برم دنبال دیبا.  اونم نگھ دارمی برادیبا.. نفرتم تھ نکشھ 
 

 در دونیفر.  بود و ھمھ بھ جنب و جوش افتاده بودنددهیچی افراد پی ھمھ نی بموضوع
 : داشت؛ گفتی برمنی زمی شرتش را از روی کھ تیحال

 
 ..  زودترنی بردیم باخان -
 
 ..  اسلحھ -
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 از پشت شلوارش کلتش را ع؛ی را وادار کرد سرنی آمرانھ و خشن نسترن؛ معلحن

 نیامی و بھ سمت بندینسترن گلنگدن کلت را کش.  بکشد و بھ دست نسترن بسپاردرونیب
 مکث کرد و بعد در ھیچند ثان.  کرد، نشانھ گرفتیکھ با چشمان گرد شده؛ نگاھش م

 دلخراش ادی فریصدا. دی ماشھ را کشرفت، را نشانھ گشی مغزش، پای کھ بھ جایحال
 .دیچی گلولھ در ھم پکی و شلنیامیبن
 
 .  بھ رنگ خون شدنی زمی اھی و بھ ثاندی جوشی خون گرم منیامی بنی ران پاانی ماز
 
 ..   با درد و عذابھاقتتیل...  ریبم -
 

 را ھدف گرفت و دوباره شی بار ساق پانیا.  گرفتگرشی دی پا را بھ سمتاسلحھ
 .  کردکیشل
 

 .  قابل تحمل نبودش؛یدرد و سوزش استخوان ھا.  حبس شدنھی در سنیامی بننفس
 

.  افرادش از انبار خارج شده بودندشتریب.  دادنی خونسرد، اسلحھ را بھ دست معنسترن
 بعد یچند لحظھ .  رفتند و در بستھ شدرونی و او ھم ار انبار بنی مع؛یگری مکث دیب

 و بعد فقط دی ھا بھ گوش رسکی الستعی ھا و حرکت سرنی موتور ماشی زوزه یصدا
 ... سکوت

 
 

*** 
 

 :کمی و ستی بفصل
 

 یکی سرش و تارینی و سنگیجی ھم فشار داد، گی بار چشمانش را محکم روچند
 ی سرش را کمھ،یعد از چند ثانب.  را درک کندتشی گذاشت خوب موقعیمطلق آنجا؛ نم

 . مشخص بودی در اھنری از زیکینور بار. بلند کرد و خوب بھ اطراف نگاه کرد
 

 ی کرد تا وقتدشی کھ مرد تھدیاز زمان. اوردی بادی فکر کرد تا اتفاقات افتاده را بھ یکم
 .  نبودادشی یادی ززیکھ بھ آنجا آمده بود، اما چ
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اما با . صداھا واضح نبودند.  کرد تا خوب بشنودزیگوش ت.  بلند شدی داد مردیصدا
 نگذشتھ ھیچند ثان.  بلند کردی زده؛ خودش را کمجانی ھ؛ی گلولھ اکی شلی صدادنیشن

 .  بلند شدیگری دکی شلیبود کھ دوباره صدا
 

 زشتش بال و پر بدھد؛ اما بغض ی خواست بھ فکرھاینم.  حبس شدنھی در سنفسش
 .  اش نشستھ بودنھی سانی میبد
 

 نی کرد؛ اما فرصت نبود بھ ایسرش ھنوز درد م.  را کامال بلند کرد و نشستخودش
 صحبت دو مرد را از ی کھ صداد؛ی خودش را بھ سمت در کشیکم.  فکر کندھیقض

 :دیپشت در شن
 
 ش؟ی خوب بستیمطمئن -
 
 ..  در ھم قفلھ. نیبلھ آقا مع-
 
 . می کنسکی ردینبا. شھی مری دمیبر.. پس ولش کن..  خب یلیخ -
 
 ... خانم بفھمھ زنده مونده -
 
  ؟ی پودر شی خوایم.  فھمھی نمیدھنتو ببند... خفھ شو اشغال  -
 
 ..نینھ اقا مع -
 
 ..  فتیراه ب -
 

 رونی بدهی بردهی را براوشی سی شد؛ نفس حبس شده ی کھ دورتر میی قدم ھایصدا
 .  گوشش رد شده بودخی اما خطر از بد؛ی بود را نفھمدهی کھ شنییمنظور حرفھا. فرستاد

 
باز ھم خودش را بھ سمت .  ھا مصادف با سکوت کامل انجا بودنی حرکت ماشیصدا

 صی توانست تشخی عادت کرده بود؛ بھتر میکیحاال کھ چشمانش بھ تار. دیدر کش
 ی از محوطھ یکم.  نگاه کردرونی در بھ بری و از زدی دراز کشنی زمیرو. بدھد

 از دور؛ ی جز پارس سگاما دوباره خوب گوش داد؛.  کارخانھ مشخص بودیرونیب
 .  امدی نمییصدا
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نشست و دوباره بھ اتاق .  کردی وقت تلف می بھ اساندی فرصت بود، نبانیبھتر
 شی کھ دور دستھا و پاھایی از دست چسبھادیاول با.  نگاه کردکی و تاریکوچک ِ خال

 وضع ؛ اتاق نی با ھمبای و تقردی کشنی زمیخودش را رو.  شدیراحت م بود؛ دهیچیپ
کالفھ از درد دستھا و سرش، با . نبود  جز خاک و خرده اشغالیزیاما چ. را گشت

 توانست بفھمد چھ ینم.  دادیسکوت انجا بدتر عذابش م.  پشت در رفتت،یعصبان
 .  افتاده استیاتفاق

 
 س؟ی خراب شده ننی تو ایکی -
 

 شیپاھا.  نبودیراه چاره ا.  اما ھمچنان، جوابش سکوت بودد؛یچی درون اتاق پادشیفر
 بتواند با دی شد جمع کرد، سرش را خم کرد و تا شای کھ مییرا درون شکمش تا جا
 . محال بودط،ی شرانی را باز کند؛ اما با اشیدندان چسب دور مچ پا

 
 ی داد و سعرونینفسش را با حرص ب. فتدی بنی زمی فقط باعث شد بھ پھلو؛ روتالشش

 در بلند شدن داشت؛ ی سعت؛یدر ھمان حال کھ با عصبان. کرد دوباره بلند شود
 .  در افتادنیی پایچشمش بھ زنگ زدگ

 
 یچراغ روشن.  کرده بوددای پی خوردگی کم؛ی براثر زنگ زدگ؛ی در آھننیی پاقسمت

 شود؛ ی کھ مییرد تا جا کی و سعدیدر مغزش روشن شد و پشت بھ در دراز کش
 نبود؛ اما باالخره دستان ادی زنی در با زمیفاصلھ .  در بکشاندریدستانش را  ز

 .  در رفتری زاوشیس
 
 کرد؛ ی کھ کف دستانش حس می توجھ بھ سوزشی حرکت دستانش و فشار مچش؛ ببا

 بار تمام قدرتش نی اورد و ارونیدستانش را ب.  رفتنی چسب از بی رویباالخره کم
 را محکم تر تکان داد، شل شدن چسب را کھ حس شیرا بھ دستانش سپرد و مچھا

 کف دستانش را یوقت.  ازاد شدستش ادامھ داد تا کامال ھر دو دیشتریکرد؛ با قدرت ب
 .  نداشتشی پی چند لحظھ تی از عصبانی صورتش گرفت؛ خبریروبرو

 
 معنا شی برای دردچی ھگرید. ستادی را ھم جدا کرد و اشی سرعت چسب پاھابھ

 .  گذاشتھ بودادگاری دستانش بھ ی کھ اھن زنگ زده روی سوزش تلخیحت. نداشت
 

 بھ نظر یکار سخت.  کردی در را باز مدیبا.  کردی اتاق فکر منی فقط بھ رفتن از ااالن
 ری ھر غ؛یی بھ رھادی پر از ام؛ی کمک باشی زهی پر از انگی اما وقتد؛ی رسیم

 ! شودی ممکن م؛یممکن
 



 171 

 
*** 
 :  و دوستی بفصل

 
 
 

مھال جرات حرکت .  شکستی منیامی تب دار و نامنظم بنی را فقط نفس ھاسکوت
 ی آشفتھ اش پوشانده بود و با تمام وجود گوش میسوھایبدنش را با دستان و گ. نداشت

. ستی نی در آن حوالی اما کم کم مطمئن شد کسد؛ی گذاشت را نفھمقھیچند دق. داد
 نیامی کرد؛ بدن بنیاحساس م.  شددهی کشبود؛  کھ وسط انبار، افتادهنیامینگاھش بھ بن

 : زدشیارام صدا. در حال لرزش است
 
 ..  نیامیبن -
 

 دای را پشیبا شرم از بدنش برھنھ اش، بھ اطراف نگاه کرد تا لباس ھا. امدی نی جواباما
با .  رفتنیامیش انداخت و بھ سمت بنشال را دور خود.  شالش بودزی چنیکند و اول

 .  ماندی محکم تر مدی ضعف کرد؛ اما بان،یامی خون آلود بنی پا ھادنید
 
 ..  نیامیبن.. حرف بزن..  کنمی خواھش منیامیبن - 
 

 صورت خون ی رهی و خدی خورد، خودش را باالتر کشی کھ تکان آرامنیامی بندست
 شی ورود بھ جنگل پر از آرامش مردمک ھای  کھ دروازه شیپلک ھا. آلودش شد

 : لبخند زداری اختی بدنشیبود؛ آرام باز شد و مھال با د
 
 ..   اونا رفتن؟یخوب -
 
  مھال؟..  یب..  خو... تو  -
 

 : گرفتنیامی و نگاھش را از بندیچی شال را محکم تر دور خودش پمھال
 
   دارهیزیخونر..  می زخمت رو ببنددیبا -
 
 . نجایو از امھال بر -
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 پاره و تابش ی مانتودنیبا د.  گرفت و انبار را نگاه کرددهی مھال جملھ اش را نشناما
 اشفتھ اش را با دست پشت گوش یموھا!  شدنیامیخواست بلند شود کھ متوجھ نگاه بن

 :فرستاد و خجالت زده نشست
 
 . تو چشماتو ببند -
 
 شیاز درد پا.  ھم افتادی روشی کلمات بود؛ دوباره پلک ھانی منتظر ھمیی گونیامیبن

 ! لبش نشستی رویاما لبخند کمرنگ. توان حرف زدن نداشت
 

 جور حداقل تا نیا. دی تاپ را تنش کرد و مانتو را با ھمان وضع پاره پوشعی سرمھال
 . دی دونیامیشال را برداشت و بھ سمت بن.  خودش را پوشانده بودیحدود

 
  اما تحمل کنادی دست بزنم دردت بدیشا.. ببندم پاتو  دیبا -
 

 :توانش را جمع کرد تا حرف بزند.  ھمھ درد، باز لبخندش کش آمدنی بود با ابیعج
 
 ..  دستامو باز کن...  کنم یخواھش م -
 

.  طناب محکم را باز کندیقی بستھ اش کرد و خم شد تا بھ طری بھ دستھای نگاھمھال
 بود کھ نیامی بنی متوجھ فشار فک ھایبھ خوب.  بھ پھلو برگرداندیم را کنیامیارام بن

 . گرفتی نشات مشی پاھایاز درد طاقت فرسا
 
 سفت طناب را ی خم شد و با دندان؛ گره شتری کند، بی با دست نتوانست کاریوقت 

 رفت و ھر طور بود طناب شی بار سراغ پانی ازاد شد و انیامیدستان بن. گشود
 : از مچ دستش گرفتنیامیدستش بھ سمت شال رفت کھ بن.  را ھم باز کردشیپاھا

 
 ..  برو.. مھال  -
 

 : بھ صورت خون الود دختر جوان نشستاخم
 
 ی انرژدیتو حرف نزن با..  می بگسی بھ پلدیبا..  رم ی پاتو ببندم بعدا مدیکجا برم؟ با -

 .. یداشتھ باش
 

با تمام .  کرد و شروع کرد بھ بستن زخم ھامی را بھ دندان گرفت و از وسط دو نشال
 کھ در ان یتنھا کار. ردی را بگیزی خونری جلودی زد شای و گره مدی کشی مشیقوا
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 دستان خون الودش ی کارش تمام شد نگاھش رویوقت.  امد و بلد بودیلحظھ از او برم
!  شدنیامیداد و متوجھ سکوت مشکوک بن بھ زحمت بزاق دھانش را قورت. نشست

 دنیی جز سای اما صداد؛ی رسی بھ اسمان مادشی از درد فردی بود بایگریھر کس د
.  بستھ بودنیامیچشمان بن. با ترس بھ عقب برگشت!  بوددهی نشننیامیدندان ھا؛ از بن

 : بھ جانش افتادیمیھراس عظ
 
 .. نیامیبن -
 : گذاشتنیامی ملتھب بنی گونھ یدست سرخ رنگش را رو.  ندادی کھ جوابنیامیبن
 
 ..   منونیبب...  ی بخوابدینبا..  کنم ی خواھش منیامیبن - 
 
 دستانش از دند،ی چکی فرو منیامی چشم بنی کھ از گوشھ ی اشکی قطره ھادنی دبا

.  صورتش بھ جا گذاشتی روی ارام سر خورد و رد خون الودنیامی بنی گونھ یرو
 ی دهی قلب درد کشی شد روی افتاد، ترکی فرو منی زمی کھ روی اشکیھر قطره 

  ھم، بھ زحمت باز شدنیامیبن  خشکیچشمانش کھ شروع بھ سوختن کرد، لبھا.. مھال
: 
 
 ...  منو ببخش... مھال ببخش  -
 

 را سشی خی باعث شد پلکھاخت،ی ری منیامی بنراھنی پی کھ روی تند و گرمقطرات
 باال اورد و با یھ سختدستش را ب.  مھال شودی صورت مھتابی رهیاز ھم باز کند و خ

 :  کرده بود؛ پاک کرددای کھ از کنار لبش راه پیانگشت سبابھ، خون تازه ا
 
 ...   دور شوی تونی میھر چ.. برو ..  بمب کار گذاشتنھی نجایا..  ی بردیبا -
 

 : تکان دادیسرش را با ناباور.  شدرهی پر از اشک مھال؛ با تعجب بھ او خچشمان
 
 کجا برم؟... کجا....... نھ  -
 
 ..   دونم فقط دور شوینم -
 
 ..می کنم با ھم بری کمکت م؟یتو چ -
 
 ...  برو خودت..  شھ مھال ینم -
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 در صورت ییبای ززی چچیھ.  نگاه ھم شدندی رهی ھر دو خی لحظھ مردمک ھاچند
 بود، صورت  قرارییگو. رندی توانستند چشم از ھم بگیاما ھر دو نم.  نبودشانیھا

مھال کھ پلک زد، .  در خاطرشان ثبت کنندشھی ھمی وضع برانی را در ھمگریھمد
 کھ داشت؛ کم کم ی درد وحشتناکیابھ ج.  بھ زحمت بزاق دھانش را فرو دادنیامیبن

 .نگاھش رنگ خواستن داشت.  کردی را حس میبیارامش عج
 کھ ینیریحس ش. تر کند قی را عمشی کھ قلبش را وادار کرده بود تپش ھایخواستن 

 ی متورم و صورتی لبھاینگاھش رو.  زبانش کشانده بودریطعم خوب لذت را، ز
 پوست ی آھستھ، رویلی را آغاز کردند و خیانگشتانش، نافرمان. رنگ مھال ثابت شد

 .  دست مھال، شروع بھ نوازش کردندی و زخمفیلط
 

 قدر نی کھ اییگرما.  انگشتانش تب داشتندد،ی لرزی تمام بدنش کھ از سرما مبرعکس
 کھ درون ییروین. لذت بخش بود کھ مھال ھم دوست نداشت دستش را عقب بکشد

 .  او را جادو کرده بودد،ی درخشی منیامی بنیچشمھا
 
 ذاشتم ینم...  دونستم یاگھ م.. اگھ .. منو ببخش ...  یلیخ.. ی ھستی خواستنیلیتو خ -

 .. ببخش منو.. زشھ نحسم بایپات بھ زندگ
 
 ..نیامیبن-
 

 مھاجرت کرد و ارام شی مھال، بھ کنار لبھای گونھ ی از روگرشی دست دانگشتان
 : لبش قرار گرفتیانگشتش رو

 
..  کابوس جز خاطرات من و تو باشھنیدوست نداشتم ا.. منو ببخش فقط.. سسسیھ -

 ..  برو..  درد و ندارم نیتحمل ا..  اسون تره یلیبرام مردن خ
 

دستش .  زدی مادی اش را فری صورتش، کم خوندی نمانده بود، پوست سفشی برایرمق
 .  بدن خودش افتادیاز صورت مھال جدا شد و رو

 
 .. میری میم...  باھم ای...  میر.. ی باھم مای.. بستم.. من پاتو.. من ..  خودیب  -
 

ھنوز از شوک .  شدی از دھانش خارج م اشھی ھق ھق گرانی ھا بھ زحمت مکلمھ
 را پر نیامی روشن بنراھنی تمام پشی کھ افتاده بود؛ خارج نشده بود و اشکھاییاتفاق ھا

 . اشک و خون کرده بودیاز قطره ھا
 .. مھال -
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 ی گذاشت جوابی مھال نمیاما بغض در گلو.  بھ زحمت اسمش را بھ زبان راندنیامیبن
.  در شدندی رهیھر دو وحشت زده؛ خ! ھ در سولھ خورد بی دفعھ ضربھ اکی. بدھد

 محافظت، دور ی برانیامی و دست بندی کشنیامی کنار بنشتریمھال از ترس خودش را ب
 دوباره کابوسشان نکھیاز وحشت ا. رفتھ بود  ھر دوادیدرد و غم از . مھال حلقھ شد

.  دادنیامی بھ بنیمحافظت از مھال، قدرت تازه ا. تکرار شود، لرز برتنشان نشست
 : گفتیمحکم بدن مھال را بھ خودش فشرد و بھ آرام

 
 ..آروم باش..  افتھ ی نمی اتفاقچیھ -
 

ھر دو .  مھال باز شدغی با قدرت تر بھ در خورد و در ھمراه با جگر؛ی بار دکی ضربھ
.  بود، شدندستادهی کھ درون چھارچوب ای مردی رهیچند لحظھ با چشمان ھراسان، خ

 پا و ی پاره را رویمھال مانتو.  تازه بھ خودشان آمدندد،ی کھ بھ سمتشان دواوشیس
 .  از دور کمرش جدا شدنیامی دست بنگاه و ناخدادی شده اش کشکھیشلوار ت

 
.  ھر دو نگاه کردی زخمی افھی نشست و ھاج واج بھ قنی زمی رونیامی کنار بناوشیس

 : آرام زمزمھ کردن،یامی غرق در خون بنی پادیبا د
 
 ...  نیامیبن -
 

 :دی بھ مھال زل زد و پرسبعد
 
  ؟یمھال خوب - 
 

 مات ظاھر اوشیس.  نشوداوشی داد چشم در چشم سحی فقط سر تکان داد و ترجمھال
اما .  درذھنش نشستی زشتی ھاریناخداگاه تصو.  پاره اش شدی و لباس ھاختھیبھم ر
 :وسش بال و پر بدھد نگذاشت؛ بھ افکار منحنیامی بنیصدا

 
 ..   رفتننیواسھ ا..  بمب داره نجایا.. مھال رو بردار ببر.. گوش کن...  اوشیس -
 
 اش شده بود، یجی کھ متوجھ گنیامیبن.  او نشستی رواوشی بار نگاه مبھوت سنیا

 : فشار دادی ساعد دستش گذاشت و با تمام قدرتش کمیدست رو
 
 . نی بردیبا.. ستی وقت ناوشیپاشو س -
 

 : مھال جواب داداوشی سیجا



 176 

 
 .. می کنیکمکت م..  می ریبا ھم م -
 
 کھ یی کرد تکانش بدھد تقالی را گرفت و سعنیامی دست بناوشی توجھ بھ بودن سیب

 .  نداشتیحاصل
 
 .. نی دور بشدیبا..  الی خیمھال ب -
 
 : بھ اطراف کردی سرش را تکان داد و تگاھی کماوشیس
 
  .. می ریباھم م -
 

.  بلند کندنی زمی را از رونیامی کرد بنی دستانش کرد و سعی قدرتش را روانھ تمام
 :  مصرانھ تالش کرداوشی با دست پسش زد؛ اما سنیامیبن
 
 .. کمک کن خودت.. مسخره نشو ....  یبن -
 
 از درد ی ھاادی توجھ بھ فری را بلند کرد و بنیامی زحمت، بدن سست و خون الود بنبھ
 ی قدم را کھ برداشت؛ کمنیاول.  پشتش گذاشتی با کمک مھال؛ او را رون؛یامیبن

 . تعادلش بھم خورد
 
 . خوردهریمواظبش باش؛ پاش ت -
 
 قدم عقب تر کیمھال .  را محکم تر برداشتی داد و قدم بعدرونی نفسش را باوشیس

 : حرکت کرداوشیاز س
 
 .. چشماتو باز کن ..ی بموناری ھوشدیبا..  ی بخوابدینبا..  نیامیبن -
 

 در شده کینزد.  نگاه کرداوشی درھم سینگران بھ چھره . دی ندی عکس العملچی ھاما
 . دی باالتر کشی را کمنیامی بھ خودش داد و بدن بنی تکاناوشیبودند، س

 
 : چھار چوب در را گرفتنیامی از در بگذرد کھ دست بنخواست

 
 . نیبر... شما ...  کنم یخواھش م..  ولم کن اوشیس -
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 را از چھار چوب جدا نیامی را برداشت و انگشتان مھال؛ دست بنی قدم بعداوشیس
 باشد؛ ی کرد در خروجی کھ فکر میی بھ سمت جااوشیوارد محوطھ کھ شدند، س. کرد

 کرد بھ قدم یسع.  شدی کنار گوشش نواختھ منیامی نامنظم بنینفس ھا. حرکت کرد
 :  زمزمھ کردوشش ارام در گنیامیبن.  بدھدیشتری سرعت بشیھا
 
 ..  باش.. مراقبش ..  شدتیاذ -
 

 : بلند گفتن؛یامی حال بنی از لحن بیعصب
 
 . حرف نزن -
 
 .. ی مونیمواظبش م.. قول بده  -
 
 .. یخودت ھست.. ببند.. دھنتو -
 
 ..  رم....   یم..  یم -
 
 نزن.. گفتم حرف ! ی کنیغلط م -
 

 نفس انی من؛یامی کند و کش دار بنینفس ھا.  را جا بھ جا کردنیامی بن دوبارهکالفھ
 .  او گم شدینفس زدن ھا

 
 .. احمق نباش..  ارهیمرد کم نم - 
 

.  را در دھانش حس کردیطعم تلخ و شور.  شدنیامی بنی شل شدن دستھامتوجھ
 .  داشتن بوددی امنیتمام قدرتش در ھم.  کندیدوست نداشت فکر بد

 
 ..  تو بدو... مھال  -
 

 : بار بلندتر گفتنی سمتش انداخت و ای نگاه کوتاھمی ناوشی و سستادی کنارش امھال
 
 ..  بدو.. فقط دور شو . .. ی کنی تونی نمیتو کار -
 

 حال ی او و بدن بی صورت کبود و عرق کرده نی با ترس و وحشت نگاھش بمھال
 : زدادی بار فرنی ااوشیس. دی چرخی منیامیبن
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 ..  بدو.. مھال .. بدو  -
 
 ھدف فقط یب. دنی وارد کرد؛ شروع کرد بھ دواوش،ی سادی کھ فری ترس و شوکاز
 نفس یپشتش بھ دو مرد بود؛ اما صدا.  برسدی کرد بھ در بزرگ آھنی و سعدی دویم

 بزرگ یچشمش بھ در قھوه ا. دی شنی را ماوشی سی و ھن ھن ھانیامی نامنظم بنیھا
 ی قدرتمندیروی بخواھد برگردد؛ ننکھیا قبل از. دی شنی وحشتناکی آن صداکیبود کھ 

 .... شدیاھیاو را بھ سمت جلو پرتاب کرد و ھمھ جا پر از س
 
 

*** 
 : و سومستی بفصل

 
 

 و چوب کی بد سوختن پالستی کھ بعد از سوزش بدنش، درک کرد، بوی حسنیاول
 ی دستان پرقدرتش را روی کس کرد،ی خشک بود کھ احساس می بھ حدشیگلو. بود

 یی سخت و دردناک بود، گوشی برادنینفس کش.  دھدیگردنش گذاشتھ است و فشار م
 در ی را با ارامش کسنیا. دی کشی نفس مدیاما با.  دادی ھوا، آتش فرو میبھ جا

 : کردیگوشش زمزمھ م
 
 ..  نفس بکش اروم..  ستی نیزیچ.. نفس بکش  -
 

.  پوستش حس کردی رویی آن سرماکی شد و دهی صورتش پوشی کرد رواحساس
 ھی کھ شبدی فھمی می اش را بھ راحتنھیحرکت س.  سرما سوزش بدنش را کم کردنیھم

 ..  ی و بھ ھمان سرعت خالدی آی باال می بادکنک بھ سختکیفوت کردن 
 

 کرد  فکریکم!  دانست چھ طوری اما نمند،یدوست داشت بب. از کار افتاده بودمغزش
 !  چشمانش را اول باز کنددی بادن،ی دی برادیای بادشیتا 
 
 را درون ساعد دستش حس ی را باز کند، فرو رفتن سوزنشی پلکھانکھیاما قبل از ا 

 حس نی پر از ایبدنش بھ آن.  از ھمان جا شروع بھ حرکت کردی گزنده ایسرما. کرد
 یب. ِبدنش کامال سر شده بود.  سبک شده بودییگو.  کرد یاحساس خال م. سرد شد

 یصدا.  شدری درون ذھنش پر از تصود، کھ بھ بدنش آمیدی شدیتوجھ بھ تکان ھا
 کھ دو سھ قدم جلوتر با یو دختر..  کنار گوشش ی کش دار و نامنظم کسینفس ھا

 . دی دوی پاره میلباس
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 .. رمی میمن م.. مراقبش باش  -
 

 ی ذھنش نوشتھ مانی میگری پس از دیکیاسم ھا .  کرددنی تپ شروع بھجانی با ھقلبش
.  کرددنیبدنش شروع بھ لرز.  جان نداشتیی بزند اما گوادی خواست فریدلش م. شد

 :دی را کنار گوشش شنی کسیصدا
 
 ... افت فشار داره... دکتر  -
 

.  کندداری او را از کابوس تلخش بیچشمانش را باز کند و کس.  بزندادی داشت فردوست
 خورد؟ ی حد تلخ رقم منی تا ادی اندازه کم بود؟ سرنوشت او بانی بھ ھمیعمر خوشبخت

 موج کیمثل حرکت .  ساعدش حس کردی را از روییدوباره حس حرکت سرما
 فرو یکی در عمق تارشتری او بو  کردی بدنش حرکت می درون رگ ھاع،ی سرینور

 . رفتیم
 
 

*** 
 : و چھارمستی بفصل

 
 

 .. روز بعدسھ
 
 

 در انی بھ جرشی را درون رگ ھانانی دست مھربان ِ پدرش، گرما و اطمی ھانوازش
 کھ در آن یخاطرات. اما دوست نداشت چشم باز کند. دی شنی ھم ھمھ را میصدا. آورد

 سخت و دردناک بودند، کھ ی منحوس در ذھنش ثبت کرده بود، بھ اندازه ایساعت ھا
 .  نکندفکر  امده اششی پ و مشکالتی جسمیماریبھ ب

 
 .  زمممیعز.. مھالجانم  -
 

 :دی رسنی نگران اما پر از مھر رامی را گشود و بھ چشم ھاشی پلک ھای کمارام
 
 .. نجاستی ای گلم؟ مامانیبھتر -
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 گرم مادربزرگش باعث شد سرش را بھ سمت مخالف بچرخاند و چشمان اشک یصدا
 : زدی ھم کھ شده لبخندرزنی پتی رضایبرا. ندیآلودش را بب

 
 . یسالم مامان -
 
   دلم؟زی عزیخوب.. یقربونت بره مامان -
 

 ی دستانش را دور شانھ ھای بھ ارامیمان.  اشکش، چشمان مھال را ھم سوزاندی قطره
 :مادربزرگش حلقھ کرد

 
 . شتریشوک زده اش ب..  یخوبھ مامان -
 

 : زدی چشمکی افتاد؛ ماننیی چشم مھال پای اشک کھ از گوشھ قطره
 
 .ی تو ھم استراحت کنمیبھتره ما بر -
 

 کردند و گذاشتند تا دوباره دختر جوان آرامش داشتھ ی خداحافظط،ی با درک شراھمھ
 لباس ی و حتدنی خوابشی بودند، اما برای سطحنکھی بدنش با ای ھایسوختگ. باشد
 بدنش کھ با ی بود اما کوفتگی سرش رو بھ بھبودی جزئیشکستگ.  سخت بوددنیپوش

 . بود، کالفھ اش کرده بود دهی نرسیدگی و ضرب دی بھ شکستگیخوش شانس
 

 نشست و با لبخند واری کنار دی مبل ھایرو.  سھ روز، کنارش ماندنی مثل انیرام
 بھ در اتاق ی نگذشتھ بود کھ ضربھ ایھنوز کم.  رنگ مھال شدی صورت بی رهیخ

 بلند شد و در نی نشد، رامی خبری اما وقتدیای داخل بید کسھر دو منتظر شدن. خورد
 . را باز کرد

 
 لبش نشست و کوتاه بھ مھال کھ با ی روی بود، لبخندستادهی کھ پشت در ای مرددنی دبا

 .  در بود، نگاه کردی رهی خیکنجکاو
 
 ! شھروز جانی خوش اومدیلیخ.. سالم  -
 
 باشد، نجای مرد انی انکھیاز ا! ا محکم بست چشمانش راری اختی اسم، مھال بدنی شنبا

 ی اما نمدی شنی کرد را می می سالم و احوالپرسن،ی کھ با رامشیصدا. معذب بود
 شی کرد، نتوانست پشت ِ سنگر پلک ھاشی صدانی رامیاما وقت. توانست چشم باز کند

 . بماند
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 .نجاستیشھروز جان ا... مھال -

 بود، نگاھش نی کھ دست رامی گشود و اول بھ سبد بزرگ گلی را با آرامشی ھاپلک
 . دیرس

 
  ؟یبھتر.. سالم مھال  -
 

 است، دهی کھ افتاده بھ گوش او ھم رسی خبر اتفاقنکھیاز ا. دی گزی لبش را کمنیشرمگ
 .  شدیخجالت زده م

 
 ..  بلھ.. ممنونم  -
 

 : بھ مبل اشاره کرد و گفتنیرام
 
  ؟یبرگشت یک..  شھروز جان نیبش -
 

 : شده بود، آھستھ گفترهی زد و ھمچنان کھ بھ مھال خی جوان لبخندمرد
 
 حالش چھ ی کردن درستھ؟ مانرشونی کھ دستگدمی شنست؟ی نیاالن مشکل.. شبید -

  طوره؟
 

 از دست شی کرد؛ اما نگاھش بھ مھال بود کھ مردمک ھای صحبت منی با رامظاھرا
 !  کردندی اش فرار مرهینگاه ِ خ

 
 ..  کردنرشونیبلھ دستگ..  خداروشکریخوبھ مان -
 
 :دی رسنی شھروز بھ رامی بار چشم ھانیا

 
حاال با خودتون ھم صحبت .  خوب صحبت کردملی وکھیمن با . دی کنیریگیحتما پ -
 .  کننیم
 

 : شکالت را بھ سمتش گرفتی لبخند زد و بستھ نیرام
 
 . دییبفرما..می کنی کھ حتما میریگیپ.. ممنون -
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.  کرد در حال آتش گرفتن استی بود کھ مھال احساس منی سنگی اتاق بھ حدیفضا
 نیاخر.  کرده بودی پدرش بود و قبال چند بار از او خواستگاری عمھ یشھروز نوه 

 انجام ی بود کھ مھال ھمچنان مخالفت کرده بود و شھروز براشیبار شش ماه پ
 .  کرده بودی زندگرانی مدت را خارج از انی تجارتش ایکارھا

 
 بود فراموش دهی پدربزرگش شنی خانھ اطی در حداری دنی کھ در آخریی حرفھاھنوز

 کھ ی اتاق را شھروز با سرنی کھ سکوت سنگدی چرخی خاطراتش مانیم. نکرده بود
 : افتاده بود؛ شکستنییپا
 
 .. کنممن چند لحظھ با مھال صحبت ..  شھ من یاگھ م.. اگھ .. نی آقا رامدیببخش -
 

 شھروز و رد ی قبول خواستھ نی مردد بنی نگاه کرد و رامنی با بھت بھ راممھال
 :دی بھ گردنش کشیکردنش، دست

 
 .   االن استراحت کنھ بھترهیعنی.. من فکر کنم حال مھال .. خب  -
 

 .  شودمی تسلی سادگنی نبود کھ بھ ای شھروز مرداما
 
 ...   طول نکشھ و باعث رنجشش نشھادی دم زیقول م.. مراقبم ..  دونم یم -
 

 نیرام.  شدشی رنگ روی صورتی ملحفھ ی رهی و مھال خدی مشتاقش بھ مھال رسنگاه
 : و بھ سمت در اتاق رفتدی کشیقینفس عم

 
 ..  سالم برسون بھ عمھ..  بعدا نمتی بیم -
 

 ی صندلی رونی رامیجا.  در اتاق بستھ شدی تشکر کرد و وقتی با خوشحالشھروز
 بود کھ در آن لحظھ نیکالفھ تر از ا. ھم زمان با نشستنش، مھال ھم چشم بست. نشست

 پسر نیاز دست ا.  ھمھ اتفاقات بدنیآن ھم با ا. بھ شھروز و خواستھ اش فکر کند
 برده شی حرف خودش را فقط پط،ی شران بود کھ بدون در نظر گرفتیلجباز عصبان

 !بود
 ..  مھال -
 

 خودش را با یجواب کھ نداد، شھروز کم. الفھ ترش کرد کشی مھربان صدالحن
 رنگش فرو رفت و با ی کوتاه مشکی موھاانیانگشتانش م. دی جلوتر کشیصندل

 : گفتیآھستگ
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 یفکر م...  یعنی..  خواستم برگردم تھرانی مشی پیمن ھفتھ .. من ..  جالبھ یلیخ -

 می باھم حرف بزنشھیکردم دوباره م
 

 . فشردی ھم می را روشی داد و ھمچنان پلک ھارونی فقط نفسش را بمھال
 
 ی میگفت.. ی کنی بھ ازدواج فکر نمی گفتی بار کھ باھام حرف زدنیتو آخر.. مھال  -

   درستھ؟ی و کار کنی رو سر و سامون بدھی آتلیخوا
 
- ..  
 
جاش . ستیقتش ن دونم االن ویم... اما ... منم قبول کردم و رفتم عقب . خب باشھ  -
 وقت چیتلفنتم کھ ھ..  تھران باھات حرف بزنمامی خوام بیده روزه کھ م... اما . ستین

 ..  نگرفتمی ھم زنگ زدم جوابھیآتل.. ی دیجواب نم
 

 یاما ھنوز نم.  کردی احساسش میمھال بھ خوب.  گرفتھ بودی رنگ کالفگشیصدا
 .توانست چشمانش را باز کند

 
 ...   تو رو..  افتاده ی چھ اتفاقدمیفھم... خب  -
 

 خبر نی کرد ایباور نم.  شدیکی مھال ی شھروز با نگاه متعجب و شوک زده سکوت
  باشددهیبھ گوش او رس

 
   پسر تو رو گرفتھ بودن آره؟ھی بھ خاطر دمیشن -
 

 . دی دی را منیامی بنی دهی و درد کشنی شھروز، صورت خونی جاحاال
 
 ؟یتو دوستش دار... تو  -
 

 بود ھنوز کھ، دست شھروز ارام از انگشت سبابھ اش شروع بھ نوازش کرد جی گمھال
مھال .  شدی تر مقی گفت، راه رفتن ِ انگشتش ھم عمی کھ میھر کلمھ ا. و باال رفت

 اش کھ دهی بود و نگاه دردونی رحم فری بی صداشیبھ جا. دی شنی نمیزی چگرید
 تی در واقعیی بود کھ گویکابوس.  بودمدهزبانش از ترس بند آ. دی خراشیپوستش را م

متوجھ کلمات . دی لرزی اش نشست اما میشانی پی درشت رویعرق ھا.  شدیتکرار م
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 ری دستش زی روی نبود و فقط تاول ھاشدی کھ از دھان مرد خارج میزیمحبت آم
 . سوختی انگشتان او میگرما

 
 کھ دختر جوان پشت سر ی توجھ بھ کابوس وحشتناکی بشھروز کھ متوجھ حالش شد، 

 مھال یشانی موھا و پی بروز بدھد و دستش روشتریگذاشتھ است، خواست محبتش را ب
 اش باز دهی باالخره دھان ترسد،ی پوستش دوی گرم مرد جوان کھ روینفس ھا. نشست

 .  از حنجره اش خارج شدبود،  شدهغی بھ جلی کھ از وحشت تبدییشد و صدا
 
 و دو پرستار ھم نی و رامیمان.  کھ شھروز ماتش برده بودزی بود ھم چعی قدر سرنیا

اتاق .  و محکم ملحفھ را گرفتھ بوددی لرزیمھال با ترس م. زمان با ھم وارد اتاق شدند
 کھ رحم یمرد..  متروکی کارخانھ کی در ی شده بود بھ سولھ الی تبدمارستانیب

 .. دی کشی کھ میی ھاغینداشت و ج
 

*** 
 مبل ی رونی از تخت مھال فاصلھ گرفت و کنار رامد،ی کھ کشیقی با نفس عمیمان

 بود، پدرش ھمان جا نشستھ بود و دستانش دهی مھال با آرام بخش خوابیاز وقت. نشست
 : شانھ اش گذاشتی با محبت، دستش را رویمان.  سرش گذاشتھ بودیرا رو

 
.. می حتما با روانپزشک صحبت کندیبا..  شھ یھتر مب.. االن سھ روزه گذشتھ .. بابا  -
   نھ؟ادی تونھ محمدرضا بیم
 

 : ادامھ دادی فقط سرش را تکان داد و ماننیرام
 
 یمنم دستشو م..  رابطھ داشتھ باشھی سرعت با مردنینھ البتھ فکر کنم نتونھ بھ ا -
 ..  کنھی کھ معرفمی خانوم بگھیبھتره ..  ترسھ ی مرمیگ
 
 ..  دهی عذاب کشیلیخ..  یمان -
 
 افتادی نیخداروشکر اتفاق بدتر -
 

 : دوختی سربلند کرد و چشمان غم الودش را بھ ماننیرام
 
  و شکننده سفی ظریلیمھال خ..  طور شد نیچرا اخھ ا..  شھ اصالیبدتر؟ باورم نم -

 .. 
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 ..  شھیدرست م.. می کنیکمکش م. نینگران نباش.  دونم بابایم -
 
 ..  ذاشتم شھروز باھاش تنھا باشھی مدینبا -
 

 : کرددای پی اانھی شکل موذی لب مانی رولبخند
 
 دی ھمھ بار مخالفت کرده نبانی مھال ای اما وقتھ،یپسر خوب! نیخوب جوابشو داد -

 ..  دوباره شروع کنھ
 

 : زدی مھال بود، لبخندی دهی رنگ پری چھره ی رهی ھمان طور کھ خنیرام
 
 ...   مھال فکر کنم خوبھطی شرانیاالن اما با ا..  ازت بپرسم یزی چھینشد ..  یمان -
 
   ؟یچ -
 

 : دوختی نگاھش را از مھال گرفت و بھ ماننیرام
 
   مھال رو دوست داره؟اوش،ی سی دونستیتو م -
 

.  بود ھضمش اصال آسان نبوددهی کھ شنیجملھ ا.  کردریی تغی بھ آنی مانصورت
 :دآھستھ تکرار کر

 
 !نھ...  مھال اوش؟؟ی س؟ی گفتیبابا چ -
 
 ی ممارستانی اومده باوشی بود مھال با سدهیخب احسان د..  تو رو اوردن یوقت -

 دوست گروی ھم ددمی بھ مھال گفتم فھمیبھم گفت و من وقت..  کم حساسھ ھی شیشناس
 اروم یلی بخش خارنشی ی بھش گفتم می و وقتاوشی حال سدی ازم پرسروزمید... دارن

 . تر شد
 

 : امکان نداشتیزی چنیبھ نظر او چن.  بوددهی بود کھ شنی ھنوز در شوک حرفیمان
 
 ..  اخھ..  مھال خودش گفت؟ ؟یبابا مطمئن -
 
   ھست؟یزی چ؟ی مانیاخھ چ.. اره  -
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 ! امکان نداره...  اوشیس -
 

 ی کھ وقتییھابھ ساعت.  قبل فکر کردی بھ روزھایمان.  پر از سوال بود نی رامنگاه
 آمده بود و دنشی نداشت، ارغوان ارام و دور از ھمھ بھ دی ھنوز حال خوباوشیس

 را بھ بخش منتقل کرده بودند و او، گفتھ اوشی کھ سروزیبھ د.  حال او شده بودیایجو
 ی کھ درون مردمک ھایبھ لبخند پر از عشق.  استدهیبود ارغوان حالش را پرس

 :مطمئن تر از قبل گفت. د بودهی درخشاوشی سدواریام
 
 .......  یبابا فکر کنم اشتباھ -
 

 : نگاھش کردی با تعجب و نگراننی شد و رامبلند
 
   شده ؟یچ..  یمان -
 

 : رفت گفتی طور کھ بھ سمت در مھمان
 
 .. حرف بزنماوشی با سدیمن با...  یچیھ -

 یحاال کامال مطمئن بود کھ اتفاقات.  نشد و از اتاق خارج شدیگری صحبت دمنتظر
با .  بودزشی او، ھنوز خواھر کوچک و عزیمھال برا.  خبر استیافتاده کھ او ب

 شنی استکی کرد و ھم زمان با وارد شدنش بھ بخش، نزدی طبقھ را طکیاسانسور 
 .دی دی ارغوان را مشغول صحبت با پرستار،یپرستار

 
.  اش را حس کندی توانست نگرانیاز ھمان جا ھم م.  شد رهی ارغوان خ لحظھ بھچند

 ھا و از دور آمدن ھا، چھ دنی حال پرسنیا..  نشده بود اما اوشی سکی وقت نزدچیھ
   داشت؟می جز عشق قدیمعن

 
 بھ سبد ی چشم ماندن،ی ھم رسیروبرو.  کھ بھ سمتش برگشت، او ھم راه افتادارغوان
 :رغوان بود، افتاد کھ در دست ایگل رز

 
 ..  سالم -
 
   خوبن؟ی حامی اقا؟یخوب ھست.. سالم ارغوان خانم  -
 

 : چشم دوختدی سفی زد و او ھم بھ گلھای لبخندارغوان
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 بھتر یلی اش خھیپرستار گفت مشکل ر. دمی رو پرساوشیمن االن حال س.. ممنون -
  شده درستھ؟

 
  ش؟ینی ببیچرا نرفت.. حالش خوبھ کھ اوردنش بخش .. اوھوم  -
 

 حس دوست داشتن و ی بود، مانی لحظھ چشمانش را باال برد و ھمان کافکی ارغوان
 :ارغوان سبد گل را بھ سمتش گرفت. دینیغرور را بب

 
 . نی بھش بدنمی شم ایمنون م -
 

 بزند، سبد گل درون دستانش جا گرفت و ارغوان با خدانگھدار ی تا خواست حرفیمان
 .  از بخش خارج شدیارام

 
 اوشیبا سبد گل وارد اتاق س.  مشتاق تر بودقتی و دانستن حقدنی پرسی برای مانحاال
 در، چشمان یبا صدا.  نبوداوشی کنار سیخوشبختانھ در آن ساعت روز، کس. شد
 : شدی سبد گل دست مانی رهی باز شد و خی بھ اراماوشیس
 
  گھ؟ی کھ دی شی نمتی اذ؟یخوب -
 
 زی می گل را رویمان.  ھنوز چشمش بھ گل ھا بود و فقط  سرش را تکان داداوشیس

دوست .  سالھ اش نگاه کرد نی تخت گذاشت و با دقت بھ صورت دوست چندیجلو
 کھ از چشمانش اوش،ی پرسد، جواب را نھ از زبان سی سوالش را میداشت وقت

 . بخواند
 
 .  و رفتدیحالتو پرس.. ارغوان اورده بود برات -
 

 شد ی ھر لحظھ مطمئن تر میمان.  سخت نبوداوشی عشق و غم در نگاه سدنی دحدس
.  کردی پدرش را درک نمیاما حرفھا.  ارغوان استیدای ھنوز عاشق و شاوشیکھ س

 : کرد گفتی میباز ی نگفت، ھمان طور کھ با گلبرگیزی چاوشی سیوقت
 
  ؟ی دوستش داریلیخ -
 
- ..  
 
  ؟یھنوز عاشقش -
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-.. 
 
..  از دور شھیاما ھم..  جا بوده نی اوردنت ھر وقت تونستھ ای از وقتاوش؟یھا س -

  اوش؟یاره س...  نگاھش ھنوز دوست داشتن ھستیتو
 
 گل برگ یمان.  رفت، دوختی میکی کھ رو بھ تاری فقط نگاھش را بھ آسماناوشیس

 :ستادی ااوشی بار کنار سنیرا درون سبد گل رھا کرد و ا
 
   آره؟ی کلمھ بگو دوستش دارھی اوشیس -
 
 ..  آره -
 
   ؟یپس مھال چ -
 

 تر برد نیی پای سرش را کمیمان.  دوختھ شدی متعجبانھ بھ صورت ماناوشی سچشمان
 :و ارام گفت

 
 دی بای کرد؟ چرا اون روانی کار می اصال مھال اونجا چ؟یتو مھال رو دوست دار -

  ره؟یمھال رو بگ
 

 .  و سقف گشتواری دی ھدف روی شرمنده شد و باوشی سیچشمھا
 
اگھ ! چرا مھال؟!  مشکوک بودھی قضنی اسمی پلیھا؟ نھ من کھ، برا..  با تواماوشیس -

 ی سھ روزه با ارامبخش ھا؟یدیحال مھال رو د..  اما شما دو نفر؟زی چھیمن بودم 
 .  خوابھی میقو
 

بعد از سھ روز کھ از ماجرا گذشتھ .  بودی پر از غصھ و دلخوری مانی صدارنگ
. االن وقتش بود.  زدی حرف مدی بااوشیس.  شدی اتفاقات روشن مشانیبود، تازه برا

 یمی کھ افتاد، غم عظنیامی بنادیبھ .  حق داشت کھ از ھمھ اتفاقات باخبر شودیمان
 . د کرینی قلبش سنگیرو
 

 ھم نشانی بی و دوستتی حسن نی کرد برایسع.  کردی ھنوز منتظر نگاھش میمان
 مھال ی دهی چشمان معصوم و ترسشی کھ برایچشمان.  نگاه کندیشده، بھ چشمان مان

 : اورد بودادیرا 
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 ی چمیدی نفھمھویاصال .  تو ھم شدیھمھ چ.. اما .. می گفتی مدی دونم بایم...  یمان -

 ...  و ھمدایھم تھد. شد
 : آرام شودی سوزانش کمی نھی بھ زحمت بزاق دھاش را فرو داد تا گلو و ساوشیس
 
 یم.  گفتمنوی ھم اشھیھم.  من ارغوان رو دوست دارمیعنی.. من نھ ... خب ..  نیبب -

 ...  فقط.. دونم اونم داره
 

 : نگاه کردی لحظھ پلک بست و دوباره بھ چشمان مانچند
 
قرار بود با خود مھال اول حرف ...  بھم گفت یوقت. رو دوست داشت مھال نیامیبن -

 ..  بزنھ بعد بھ تو بگھ
 

 ی منیی ذھنش باال و پاانی منی رامیدوباره حرفھا.  نشستی صورت مانانی میاخم
 :شد
 
  ؟ی خوایتو م..  گفت؟ کھ یزی چنیچرا پدرم ھمچ...  خواست؟؟ پس ی منیامیبن -
 
 .  امده بودشی پیگریاز بخت بد او سوتفاھم د.  تکان دادی سرش را بھ آراماوشیس
 
بھش ..  یعنی.. اون اشتباه کرد..  دونستم اون ی من نمنیبب... مھال .. سوتفاھم شده  -

 ......  یگفتم مان
 

 : سرش را چند بار تکان داداوش،ی سی شده کھی تی از حرفھاجی گیمان
 
   خواست خب؟ی مھال رو منیامیبن.. قشنگ بھم بگو..  اوشی فھمم سینم -
 
 ھنوز خش دار و پر از درد شیصدا.  ارام تر کردی نامنظمش را کمی نفس ھااوشیس

 .شدیاز گلو خارج م
 
 ھم نیامیھمون موقع بن.  شرکت و گفت بھم دوستم دارهی روز اومد جلوھیمھال  -

 یزیچ.. کھ ارغوان رو دوست دارم . ھیخب من بھش گفتم حسم چ. بھش گفتھ بود
. می من شرکت بود کھ با ھم حرف بزنشی پی بودمارستانی کھ تو بیاون روز.. نبود

 ... دی فھمتاسفانھ شھ کھ متی بفھمھ و اذنیامی خواستم بنیخب نم
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 : کردشتری را بی ذھن مانی سوال ھااوش،ی سیحرفھا
 
   ھم مھال رو؟نیامی مھال بھت گفتھ تو رو دوست داره؟ بنی بگی خوای میعنی -
 
. ستادی و کنار پنجره ادی کشی پوف کالفھ ای باال کرد و ماننیی سرش را پااوشیس

 .  طور باشدنی کرد اوضاع ایاصال فکرش را ھم نم
 
 ! ی و نھ خواھرم حتی نھ؟ نھ تو، نھ بننی کدوم منو ادم حساب نکردچیشما ھم ھ -
 
 .. الوقت نبود اص. پشت سر ھم ..  شدھوی یھمھ چ. ستی طور ننی ایمان -
 
 ..  الی خیب -
 
 ..  یمان -
 
 ی کھ دوباره باالیمان.  فرستادرونی بھ سمتش، نفسش را بھ زحمت بی برگشت مانبا

 : نگاھش کردنانی با اطماوشی سستاد،یسرش ا
 
 ھم فکر یاون روان..   طورنی ھم ھمنیامیبن. اما از قصد نبود.. من مقصرم . دیببخش -

اشغال ...  خواست با مھال ی و مھالست و منیامی بننی بی بود مسئلھ ادهیکنم فھم
 ..  کاش بدنش بھ من..  یعوض

 
 ی کھ متوجھ اوضاع بد جسمیمان.  نشاندی صورتش را ھم بھ کبوداوش،ی کالم سخشم

 :  اشینی دھان و بی رودی را کشژنیاش بود، ماسک اکس
 
 ... نفس بکش..  نشویعصب -
 
 کھ یکم.  کردشی ھاھی را وارد رژنی بود و بھ زحمت اکسی چشمش بھ ماناوشیس

 : بھ سمت در راه افتادیآرام گرفت، مان
 
 ..  استراحت کن حاال -
 
 ..  یمان -
 

 : بود و بھ زحمت سرش را بلند کرده بوداوشی در دست سماسک
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تو ..  کرده ی حس اشتباھریخودشو درگ..  دوستش دارهنیامیبن... با مھال حرف بزن -

  گردهیبرم.... بھ خاطر مھال ھم کھ شده....  نیامیبن...  کنھ حتمای قبول میبھش بگ
 ... 

 
 دنیانتظار شن.  از اتاق خارج شده بودی بدون حرفی ھم شدند و مانی رهی لحظھ خچند

 .. اوشی عاشق مھال بوده است نھ سنیامی بننکھی را داشت جز ایھر حرف
 
 
 

**** 
 

 : پنج و ستی بفصل
 
 

 اش را بھ ی ھنوز خودش سالمتنکھی با ایمان.  گذشتی روز از آن روز تلخ مچھار
 شد، مارستانی وارد بی بود، اما مثل ھر روز صبح، وقتاوردهیطور کامل بھ دست ن

 ی بسترنیامی کھ بنیی رفت، جاوی ی سیاول بھ ا.  دوستانش رفتدنی راست بھ دکی
 ماجرا و نی بود شوک اامدهی ھوش نبھ نیامیچھار روز گذشتھ بود و ھنوز بن. بود

پشت در .  مدت شده بودی طوالنی ھوشی بنی کھ داشت، باعث ایدی شدیزیخونر
 نشستھ ی صندلی و باران، خواھرش رونیامی مادر بند،ی بزرگ کھ رسی اشھیش

 . بودند
 
  ن؟یخوب ھست.. سالم  -
 

 ی لبخند کمرنگبایز.  بود، سر باال کردندی خالی کھ از خوشی ا دو زن با چھرهھر
 :زد
 
 رو نیامی من برم بنی شھ صحبت کنیم..  ی جان چھ خوب اومدیمان..  زمیسالم عز -
حالش بدتر شده؟ تو رو قران راستش رو بگو ...  شھ ی کردم گفتن نمی ھر کارنم؟یبب

   حالش چھ طوره؟یمان
 
خوشبختانھ حالش اصال . سی براش خوب نوی ی سی جا، مثل آچیھ. دینگران نباش -

 یجراح..  فقط از دست داده یادیخون ز. ستی بد نن؛ی کنیاون طور کھ شما فکر م
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..  نھیامی دن فقط بھ خاطر خود بنی مالقات نمیاگھ بھتون اجازه ..  بوده نیھاشم سنگ
 .  کامل باشنرامش تو آدی باضای و مروستی ی سی آنجایا

 
 : رو بھ مادرش گفتی مانی حرف ھای در ادامھ ارانب
 
 ضی مرھیدکترا کھ رفتن تو، واسھ خاطر .. اون پرستاره بھت گفت کھ حالش خوبھ  -
 ..  بودگھید
 

 داد و بھ سمت در رونی نفسش را بیمان.  و دلشوره بودی ھنوز پر از نگرانبای زنگاه
 :راه افتاد

 
 .. دشینی ببنیایگم ب ی کنم اگھ شد می رم صحبت میمن م -
 
 کھ یبا سر بھ دو پرستار.  شدوی ی سی وارد آی مشغول تشکر کردن بود کھ مانبایز

 دنید.  بزرگ رفتی راست بھ سمت پنجره کی نشستھ بودند سالم داد و زیپشت م
 .  را زنده کرداوشی سی حرفھاشی در آن لحظھ، برانیامیبن
 
.  شده بودری چند روز کامال غافلگنیدر ا.  تمام مدت بھ حرفھا فکر کرده بودروزی داز

 دهی ماجرا کشنی مھال در ای پانکھیا...  مھال ی و االن ھم ماجرادھای تھدیاول مسئلھ 
 یتنش بھ لرزه م.  ممکن بود رخ بدھدی اتفاق بدترنکھیاز ا.  سخت بودشیشده بود برا

 . افتاد
 

 . پدرش کنارش نشده بودستادنیق شده بود کھ متوجھ ا قدر در افکارش غرآن
 
 . نگرانش نباش..  بھتره روزیحالش از د -
 

 یاما نم.  بودشی مردمک ھاقی عمیمتوجھ نگران.  شدرهی پدرش خی بھ چشمھایمان
 :فقط لبخند زد و گفت.  نگرانش کندنی از اشتریخواست ب

 
  ندش؟ی مادرش ببنی شھ اجازه بدیم -
 

 کھ کنار ی رفت، بھ پرستاری ھمان طور کھ بھ سمت اتاق مخصوص پزشکان منیرام
 : بود گفتستادهیدر ا

 
 ..  کوتاه فقط...  تو انی از ھمراھانش بیکی نیاجازه بد -
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 نیامی پدرش؛ دوباره بھ سمت پنجره برگشت و بھ صورت بنی اجازه دنی با شنیمان
چشمانش را چند لحظھ بست و . اشت شکر دی کھ ھمھ زنده بودند، جانیھم.  شدرهیخ

 . شکر را آرام زمزمھ کردیالھ
 بھم برش ایخدا -.  گذاشتشھی شی و دستانش را روستادی کنارش ادهی لباس پوشبا،یز

 ..  گردون
 
 مدت، نیتمام ا.  را ھم ناراحت کردی مانن؛یامی پر از بغض و غم مادر بنیصدا 

 ری کھ با رفتن غییروزھا.  آوردی مادی کھ اھورا در کما بود را بھ ی سختیروزھا
 .  اھورا با تلخ شکل ممکن تمام شدیمنتظرانھ 

 
 آمد، رونیاز در بخش کھ ب.  را تنھا بگذاردنیامی داد، مادر بنحی و ترجدی کشیآھ
.  بودندستادهی باران ای روبرو،یگری و گروھبان دی ھمراه سروان نصرترضایعل
 : زدی ھم در جوابش لبخندرضایعل.  داد شد و سالمکشانی با لبخند نزدیمان
 
   نھ؟یبھتر... سالم دکتر  -
 
 ..  بلھ ممنونم -
 
 :دی دست داد و پرسی سروان نصرتبا
 
   افتاده؟یاتفاق -
 

 : اشاره کردی بھ سروان نصرترضایعل
 
 ..  خواست با باران بامداد صحبت کنھیسروان م -
 

با تعجب . دی کرد، رسیو او نگاه م رضای نگاھش سمت باران کھ مستاصل بھ علیمان
 :دیپرس

 
 ! چھ طور؟ -
 

 و رو دی کشرونی بی کھ در دست گروھبان بود، برگھ ای از پرونده ا،ی نصرتسروان
 :بھ باران گفت
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 ..  ی اداره اگاھنییای بدیخانم شما با -
 

 :دی تر شد و با تعجب پرسکی نزدیمان
 
  چرا؟ -
 

 : انداختی نگاھی کوتاه بھ مانرضایعل
 
 چند تا سوال رو جواب شونی ادی زده، بایی حرفاھینسترن رھا . ستی نی خاصزیچ -

 . بدن
 

 : کھ متوجھ ترس نگاه باران شده بود، گفترضایعل.  ھنوز شوک زده بودباران
 
 !  نسترن رھا؟دش؟ی شناسیشما م -
 

 ھم با سر رضایعل.  فقط سرش را چند بار تکان داد و نھ را ارام زمزمھ کردباران
 : کرد و گفتدییتا
 
 کنم یاما خواھش م. ینگران برادرتون ھم ھست..  شما رو طی کنم شرایمن درک م -

 . نیای بیھمراه ما بھ اداره آگاھ
 
   شده؟یچ -
 

 ی شد و سعکشی نزد،یمان.  آنھا بودی رهی خی و کنجکاوی بود کھ با نگرانبای زیصدا
 : آرامش کندیکرد کم

 
 . نینگران نش. ستی نی خاصزیچ -
 

 : گفتی صحبت ماندیی در تارضایعل
 
 .سوال و جواب ساده ست.. بلھ خانم  -
 

 بایز.  پر از استرس، قدم برداشتی بھ در اشاره کرد و باران با نگاھ،ی نصرتسروان
 : را گرفتشانی جلورضاینگران دنبالشان راه افتاد، اما عل
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  جواب بدهدی کھ باییسواال. ستی نیزیچ.  گردوننی جا برش منیھم. نینگران نباش -
 . 
 

 : و باران بودی ھمچنان چشمش بھ سروان نصرتیمان
 
  آخھ چرا ؟ -
 
 ! نسترن رھا ادعا کرده باران بھش کمک کرده...  گفتم کھ ستی نیزیچ -
 

 : بودرکنندهی خبر واقعا غافلگنیا.  گرد شدی مانی ھاچشم
 
   بھش کمک کنھ؟دی بای چی باران؟ بران؟ی گی میچ -
 

 اشاره کرد کھ با ترس نیامی گذاشت و بھ مادر بنی مانی شانھ ی دستش را رورضایعل
 : شان شده بودرهیو دلھره خ

 
 قدر نفرت داره کھ نیاون ا.  گفتھیزی چھی یمن مطمئنم الک..  گفتم کھ ستی نیزیچ -

 ھست ییزای چھی. ن بھ ھوش اومد حتما خبرم کنیامی اگھ بنیفقط مان.. نگران نباش... 
 ی تونھ االن صحبت کنھ؟ ھر چیحال خواھرت چھ طوره؟ اون م. می ازش بپرسدیبا

 .. ه پرونده مشخص شھ بھترفیزودتر تکل
 
 ... آره فکر کنم -
 

 :ستادی ابای زی روبرورضایعل
 
 دوباره ارنشی یخود بچھ ھا م..سوالھ فقط. ستی نیزیگفتم چ..  خانوم نینگران نباش -
 . نجایا

 
 : گرفتھ و پر از تمنا گفتیی با صدابایز
 
  فتھ؟ی براش نیاتفاق.  ندارهیحال خوب.. اون بارداره  -
 
 گم ی و بھش می با سروان نصرترمی گیمن بازم تماس م. نینھ نگران نباش -

 ..   روطشیشرا
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 : ادامھ دادی بھ مانرو
 
   خواھرت؟شی پمیبر -
 

 از او ن،یامی با مادر بنیو بعد از صبحت کوتاھ با تکان دادن سرش موافقت کرد یمان
 .جدا شدند و بھ سمت اتاق مھال رفتند

 : گفترضای رو بھ علی ماندند،ی در اتاق ِ مھال کھ رسپشت
 
 ..  حالش چھ طورهنمیمن بب. دی شھ چند لحظھ صبر کنیم -
 

بھ جز مھال، سوداا و مھبد ھم در .  وارد اتاق شدی با لبخند،چشم بست و مانرضایعل
 ی آماده کرده بود را مشی کھ سودا برای تخت نشستھ بود و سوپیمھال رو. آنجا بودند

 : با لبخند اول بھ ھمسرش و بعد بھ مھال نگاه کردیمان. خورد
 
  ؟یبھتر -
 

 : لب نشاندی روی ھم لبخندمھال
 
  ؟یتو خودت خوب..  یمرس.. بلھ  -
 
 : گرفت؛ گفتی بھ سمت مھال می آبوانی ھمان طور کھ لوداس
 
   طور؟نی شھ ایخوب م.  کنھ یاصال استراحت نم! نھ -
 

 :ستادی ای مھبد کنار ماند،ی بگویزی تا خواست جمھال
 
  ن؟ی نداریکار..  خوام برم خونھ یمن م -
 

 حواسش ی کس اتفاقات باعث شده بودنیا.  در ھم مھبد نگاه کردندی سھ بھ چھره ھر
 .  نداشتھ باشدشی روزھانیبھ مھبد و مشکالت ا

 
 ..  نھ برو -
 

 از اتاق خارج شد، نکھیبعد از ا.  دو کلمھ را گفت، مھبد بھ سمت در رفتنی کھ اسودا
 :مھال گفت
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 . ی باھاش حرف بزندیبا. من فکر کنم راجع بھ رفتنشھ .  ھستشیزی چھی -
 

 : تخت نشستی و رودی کشی آھیمان
 
  ؟ی حرف بزنی تونی مھال تو االن منمیبب... باشھ -
 
  حرف بزنم؟ -
 
. می کنری ھا رو دستگی کھ بھ ما کمک کرد تا اون روانیھمون. نجاستی ارضایاره عل -
 .   خواد باھات حرف بزنھیم
 

 : را نوازش کردشیسودا بازو.  مھال نشستی چھره ی روی و نگرانترس
 
 ..   افتادیواد بپرسھ چھ اتفاق خیم..  کھ مھال ستی نیزیچ -
 
 ...   گفتمسھیمن قبال بھ اون پل.. من  -
 

 : کردکشی خودش را نزدیمان
 
 باشھ کھ یی حرفادیمنتھا شا.. ادی گم نی اصال می شی متیاگھ اذ. ..  دونم یم.. اره  -

 ھا؟.. کمکش کنھ 
 

 بلند شود و ی سکوت، باعث شد ماننیھم.  کردی نگاه می بھ سودا و ماندی با تردمھال
 کی نزدی صندلی رو،یبعد از سالم و احوالپرس.  بخواھد وارد اتاق شودرضایاز عل

 : ارام وشمرده شروع بھ صحبت کردشھیتخت نشست و مثل ھم
 
 نجای ندارم افھیاصال ھم وظ.  خوام با سواالم ناراحتت کنمیمن نم.  زمی دختر عزنیبب -

 کنم اروم باش یخواھش م.  می باھاتون، اومدم کھ با ھم حرف بزناما چون دوستم. باشم
  ؟ی باشی کن درست جواب سواال رو بدیو سع

 
 :دی پرسرضای بود کھ علینگاھش بھ مان.  ارام سرش را تکان دادمھال

 
 افتاد؟ چھ طور اونا ی اون روز چھ اتفاقی بار اما اروم تر بھمون بگکی شھ یم -

  ھ؟یاومدن آتل
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 : انداخت و گفتنییسرش را پا. خاطرات آن روز شوم در ذھنش جان گرفت تمام

 
 دیھمکارم گفت کھ با..  رهی خواد عکس بگی اومد گفت می خانومھی..  ھیمن رفتم آتل -

من داشتم با لپ تاپم .  اصرار کردیلیاما خ. می کنی کار نمیوقت داشتھ باشھ و پرسنل
 ھی بردارم کھ نمویرفتم دورب..  کنھ گفتم باشھ ی ھمش اصرار مدمید.  کردمیکار م

 ی جور کار قبول نمنیمن ا.. رنی خوان عکس بگی مییدوتا بعد گفتن..  اومد تو ییاقا
 ...  کنم اما

 
 . نقش بستشی زن جوان جلویچشمانش را بست و چھره .  لحظھ مکث کرد چند

 
 .  کشھ منویرفتن تو و منم تا رفتم تو مرده از گردنم گرفت و گفت اگھ حرف بزنم م -
 
   نھ؟یفقط تو وھمکار خانومت بود -
 
 .. بلھ -
 
 ...  خب -
 
بعد . دست و پاشو بستن. منم صداش کردم اومد تو. گفتن ھمکارم رو صدا کنم.. خب  -

 ..   مو خواستن کھیگوش
 

 : آھستھ گفترضایعل.  انداختنییسرش را پا را دوباره بست و چشمانش
 
   دادن؟امی پنیامی تو گرفتن؟ بھ بنیگوش -
 

 : گفترضایعل.  شدنیی مھال باال و پاسر
 
  خب ؟ -
 
اسلحھ .  تا باھاش حرف بزنمھی آتلادیگفتن حواب بدم و بھش بگم ب..  زنگ زدنیامیبن -

 .  کار کنمی چدی دونستم بایمن از ترس نم..  سر ھمکارمیرو گذاشتھ بودن رو
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 کنارش یمان.  گونھ اش راه افتادندی زود اشک ھا رویلی پر از بغض شد و خشیصدا
 کرده بود، با ھق دای پیمھال کھ مامن مطمئن.  و آرام سرش را در آغوش گرفتستادیا

 :ھق گفت
 
 بھ خدا دمیترس..  کشتنشیم.... ھمکارم . اونا گفتن..  خواستم بکشونمش کھ یمن نم -

 .. 
 
 . نگران نباش.  تموم شدیھمھ چ.. اروم باش.. ی نداشتیریتو تقص..  مھال می دونیم -
 

 ی را بھ خوبشیباق.  قبل بودی مھال تکرار جملھ ھایتمام حرفھا. دی کشی نفسرضایعل
 ھم دنبال نیامی خار ج کردند و بنھی مھال را از آتلن،یامی بندنی با رسنکھیا.  دانستیم

 .  بفھمد مھال طعمھ بوده استنکھیبدون ا. ه افتاده آنھا را
 

 او کھ یبرا.  کردی درک میحال دختر جوان را بھ خوب.  مھال ارام نشده بودھنوز
 . بود قابل درک بوددهی کھ مھال کشی کار داشت، دردیتجربھ 

 
 : گفتی بلند شد و رو بھ مانی صندلی رواز
 
 .. افتاد بھم اطالع بدهادتونی یدی جدزیاگھ چ.  رمیمن م -

 ی آبوانیل.  بگذاردشانی بھ سودا ھم اشاره کرد؛ تنھای اتاق را ترک کرد و مانرضایعل
 آب ی بعد از چند جرعھ شیھق ھق ھا. کھ ھنوز کنار تخت بود را بھ دست مھال داد

 : اش گفتیشگی تخت نشست و با لحن آرام ھمی رویمان. کمتر شده بود
 
 ..ی خودتو ازار بددیبان..  آروم باشگھید -
 
 ی سردرگمنیاما دوست داشت زودتر از ا..  نھ ای است ی دانست فرصت مناسبینم 

 .  کندداینجات پ
 
 ..  مھال -
 

 .  اش شدرهی مھال خسی سرخ و خچشمان
 
   سوال ازت بپرسم؟ھی -
 

 .  کردنیی فقط سرش را باال و پامھال
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  ن؟یامیچرا بن -
 

 .  را متوجھ نشده بودیمنظور مان.  نگاھش کردجی گمھال
 
 بھ خاطرت دی بانیامی چرا بن؟ی زنگ بزننیامی چرا از تو خواستن بھ بننھیمنظورم ا -
   از تو استفاده کنن واسھ خاطر آزار اون؟دی چرا باھ؟ی اتلادیب
 

ھنوز در .  رنگ شدی صورتی ملحفھ ی رهی افتاد و چشمانش خنیی مھال با شرم پاسر
 باال ی باعث شد سرش را کمی مانی گشت کھ صدای می مانی برایذھنش دنبال جواب

 :ردیبگ
 
   دوستت داره؟نیامیبن..  دونم ی مییزای چھی-
 

بھ زحمت بزاق دھانش را قورت داد و خواست .  و تعجب باال رفتی با نگرانسرمھال
 : قرار گرفتشی جلوی بزند کھ دست مانیحرف

 
ھر دوتاتون .  افتادهنتونی بی دونم چھ اتفاقاتینم..  بھت بگمزی چھیبزار من قبلش  -

 ....  منتھا. نی ھستی بالغ و عاقلیادما
 

 :دی چانھ اش برد و دوباره باال کشری افتاد، دستش را زنیی مھال کھ پاسر
 
 سر سودا ادتھی.. اما دوست داشتن قشنگتره . ھی خوبزیعشق چ.. منو نگاه مھال  -

 دوستش دارم اما یلی فقط خھی دونم چھ طوری گفتم نمی مادتھیم؟  زدیباھات حرف م
 یلی خی بھم گفتادتھی باشھ؟ یکی عشق یفای دوست داشتنم با تعرنی کنم ایحس نم

 بھ حرفت گوش کردم و اجازه دادم اون ن کنھ؟ میبھتره چون عشق ادمو کور وکر م
 دوستم داشت و یلی خنکھیسودا با ا.  کھ االن ھستینیاخرش شد ا. حسم بزرگ تر بشھ

 کھ باعث شد حذبش بشم، عاقالنھ یزی داد، اما چی ھمون موقع ھم نشون مدی شانویا
اون .  شد کھ من تونستم باورش کنم و بھش اعتماد کنمیجور. رفتارکردنش بود

 باھاش ی دخترھی در مورد ی بار امتحانھی ادمھی..  خودم دوستش داشتھ باشم اشتگذ
 دوستم داره نکھی با ادمی اون روز دیوقت.  کردمیی طرفانھ راھنمای بیلیحرف زدم و خ

 ھی کنھ انتخاب درست رو انجام بدم باور کردم دوست داشتنش واقعیاما داره کمکم م
 ... 
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 ی از کجا قطره ھادینفھم.  بود و ذھنش پر از خاطرات گذشتھی دھان مانی رهی خمھال
 بود، دهی را دشی مردمک ھادنیز کھ لریمان.  جمع شدندشیاشک پشت پلک ھا

 : زد و گفتیلبخند
 
حاال تو .. ی سراغت اومده حتما تو قلبش بودیمن مطمئنم وقت.. ھی پسر خوبنیامیبن -

 ؟ی باھاش حرف زدھ؟یحست بھش چ.. بگو 
 ی چھ مدیاالن با.  شدی گونھ اش جاری صحبت کردن، قطرات اشک روی جابھ

 لحظھ کی ش،ی و التماس ھانیامی بنادی.  بودانی در عمق قلبش در جریگفت؟ تضاد بد
 دور ی خوب متوجھ شده بود برایلیصورت پر از خونش کھ خ.  شدی پاک نمادشیاز 

 .  از او؛ بھ آن صورت در آمده استدونیکردن فر
 
 ھی بزار ؟ی شون نکنی وقت با ھم قاطھی..  مسئلھ نی استی ننیامی بنریتقص.. مھال  -
 .  کنمفی برات تعریزیچ
 

 خوب بحث را بھ یلیخ.  لبخندش را وسعت دادی مھال باال رفت و مانسی خصورت
 .  کھ دوست داشت کشانده بودییجا
 
 .. اھورا رفت... سر اون تصادف .. بار اول  -
 

 : غم مھمان صورتش شدشی جمع شد و بھ جای مانلبخند
 
اما ..  ی برادر واقعھی. اھورا برامون مثل برادر بود..  می ھمھ مون متاسف بودیلیخ -

 اون ھر کدوم ی و امکان داشت بھ جامی بوددهیھمھ مون مثل ھم ترس. میمقصر نبود.. 
 ..   بھ اھورادیکھ از بخت بد رس. می اون تصادف کشتھ بشیاز ما تو

 
 چند نی سخت تر از اتفاق ھمیلی آن روزھا خیاداوری.  فرستادرونی بقی را عمنفسش
 .  نبودشانی برای اتفاق کممرگ اھورا.  بودشیروز پ

 
 ..   و ارغوان قرار بود با ھم ازدواج کنناوشی کھ سی دونیم -
 

 ی کھ بھ خوبیمان.  دستانش شدی رهی لحظھ سرش را باال گرفت و دوباره خکی مھال
 : حالتش شد، ادامھ دادرییمتوجھ تغ

 
 نداشت تی کھ اصال واقعیزیچ.  رو مقصر دونستاوشی ارغوان، سانیسر اون جر -

 ما ثابت ی گناھی بنکھی کھ بعد از ایطور.  بحث ادامھ دادنی بھ ایاما ارغوان با لجباز
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 ھی رو دوست داشتن گریچون ھر دو تاشون ھم د!  ظاھرا البتھ.. ھم شد بازم رفت
 منطق از ھم ی بی جا و لجبازین تعصب بیاما غرور و ا..  یدوست داشتن واقع

 و ادی ی طور شده ارغوان ھر روز منی ااوشی کھ س جالب االنیلیخ.. دورشون کرد
 ..   زنھیبھش سر م

 
 ی مانیحت.  صورت مھال بود کھ شوک زده چند لحظھ دوباره باال رفتی رهی خیمان

 .  حرفھا گفتھ شودنی اما الزم بود اد؛ی شنی ضربان قلبش را میصدا
 
 وقت فکر ھی.. ن  ھمھ مدت از ھم دور موندنی ایتو کار ارغوان رو نکن کھ الک -

 نیامیاون دفعھ بن..  بوده یاونم مثل ما قربان.  ماجراستنی مقصر انیامی بنینکن
 یری گمی ذارم جاش تصمیمن ھر وقت خودمو م.  در حق ما انجام دادیگذشت بزرگ

 ی بدطی شرایتو.  ما کنار گذاشتطراون پدرش رو بھ خا.  شھی سخت میلیبرام خ
 ..  مھالیلیخ..  ھی کار بزرگیلی خیلی خنیا. موند اما کار درست رو انجام داد

 
 حال یوقت.  کار خودش را کرده بودی مانیحرفھا.  توانست نفس بکشدی نمی حتمھال

 و ھمان طور کھ آرام در آغوشش دی تخت کشی روی خودش را کمد،یمھال را آشفتھ د
 : گفتد؛ی کشیم
 
براش دعا کن .. مطمئنم ازش..  شناسمشیم. نھ چون دوستمھ..  ھی مرد خوبنیامیبن - 

چون ثابت کرده آدم .. ی داره قلبتو بھش بدنوی ااقتی لنیامیبن.. ادیزودتر بھ ھوش ب
 .  ھیدرست

 
 کرد اما در عمق چشمانش؛ ی نمھیمھال گر.  عقب بردی مھال گرفت و کمی بازواز

 : را دور صورتش مرتب کردشی رھای با لبخند موھایمان. دی درخشیغم م
 
خداروشکر کن .  ھم فکر نکنانیبھ اون جر..  شھی درست میھمھ چ.. نگران نباش -

 ھی اتفاق مثل نیبھ نظر من، بھ ا..  دوستت داره مھال یلیخدا خ. فتادی برات نیاتفاق بد
 ی ادامھ متی و بھ زندگیری گی جور ازش درس منیا!  راه نو ھی.  تازه نگاه کنریمس

 اون تصادف اھورا کشتھ شد، من ی تویوقت.  من گفتبھ  بود کھ بابای حرفنیا.. ید
 کھ خدا بھم داده و یفرصت.  قدر بودنم رو بدونم دی ناراحت بودم بھم گفت کھ بایوقت

 .  ازش استفاده کنمدیمن با
 

 ارامش ،ی صورت مانانی منانیآرامش و اطم.  شدی چشمان مانی رهی خھی ثانمھالچند
 : گذاشتی سر مھال بوسھ ای آمد، رونیی تخت پای کھ از رویمان. کرد
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 ھیاگھ ... اگھ ... تو ھم . نگران نباش..  بازم سر بزنمنیامی بھ بندیبا...  رم یمن م -
 ..   بھم بگوشینی ببی خواستیوقت
 

 نحو نیتر را بھ بھشی حرفھانکھیاز ا.  رفترونی از اتاق بی افتاد و ماننیی مھال پاسر
 .  مھال را بزرگ کندیای رونی از اشتری خواست بینم.  داشتتیگفتھ بود، رضا

 
. دیای برونی بچگانھ اش بیای بود از رونی نھ، مھم اای کند ی فکر منیامی نبود بھ بنمھم
 نی از ارونی کرده بود، تا او نتواند بری اسی کھ مھال را درون حباب بزرگییایرو

 مدت فقط کورکورانھ رد کرده بود تا بھ نی کھ در تمام ایاحساسات. حباب را لمس کند
  نکندانتی نشستھ بود، خلبش قانی می کھ اشتباھیعشق

 
 

*** 
 :  و ششمستی بفصل

 
 طیمھال در شرا.  شده بود، گذشتری دستگسی کھ مسببش توسط پلی روز از اتفاقھفت
 ارام تر و کم ،ی مانیاما بعد از صحبت ھا.  مرخص شودمارستانی بود کھ از بیجسم

 . حرف شده بود
 

 یکی کھ مشغول صحبت با دی ارغوان را دیاتفاق.  مرخص شدمارستانی کھ از بیروز
 . تمام قلبش در ھم فشرده شد.  استمارستانیاز پزشکان ب

 
عقل و منطقش مثل ھر بار او .  کردی قلبش را درک نمی قراریاما ب.  بودی با مانحق

 کھ حاال یحس.  در قلبش بودیحس...  داشتند امای عشق نافرجام برحذر منیرا از ا
 .  اش شک داشتیخودش ھم بھ درست

 
 ی و ترس ِ اتفاق تلخی منطق و قلبش از طرفنیجدال ب.  سخت تر بودنده،ی آیروزھا

 اش بھ جا نھی را در سیمی عمرش بود، غم عظی خاطره نیکھ تجربھ اش، بدتر
 داشتھ اش بود و البتھ نور نی خانواده اش، مھم ترتیکمک ھا و حما. گذاشتھ بود

 کھ نگاه ی کوچکیدانھ .  زدیم  ذھنش؛ سو سوی ھایکی تاری کھ در انتھایکمرنگ
 عمرش، در قلبش کاشتھ ی لحظھ ھانی روز زشت، در بدترکی در ،یسبز پر از محبت

 . بود
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 کھ بتواند بھ دی رسی بھ بھبودی اش تا حدی ھم مشکل تنفساوشیز س از ده روبعد
 ی و مجراھی شده بود، بھ رجادی کھ از انفجار ایاستنشاق دود.  نفس بکشدیراحت
 .  وارد کرده بودی جزئبی اش آسیتنفس

 
.  ارغوان بودنش،ی شد کھ مھتری محسوب می او ھم تلنگر بزرگی براری اخاتفاقات

 ی بود فکر مدهی دی آگاھی اداره ی کھ ارغوان را جلویساعتھا بھ اتفاق گذشتھ و روز
 . کرد

 
 مشکالت و اشتباھاتش را بفھمد ی باعث شد بھ خوبنی و ھمیدی جدی ھی بار از زاوھر

 ، او باز ھم ی اش بود و با تمام خوش شانسی قدمکی بار در نیمرگ ا. و قبول کند
  . زنده بود

 
 تر عیحاال فقط دوست داشت سر.  دانستی مشی از پشتری قدرش را بدی کھ بایفرصت
 ، جشن ندهی را با جبران اشتباھات آدشی جدی کند تا شروع زندگدای اش را پیسالمت

 . ردیبگ
 

 ..  تواندی آمد اما مطمئن بود کھ می بھ نظر مشکل میکار
 

 نیامی بنی ھوشی کرده بود؛ بدیی دکتر عابد، تانکھیبا ا..  بودنیامی اش، بنی نگرانتنھا
 .  کردی اھورا، نگرانش می ست و خوشبختانھ وارد کما نشده است، اما تجربھ یموقت

 
 ی در گوشش زنگ ممی خواست مراقب مھال باشد، دای کھ از او منشی غمگیصدا

 .  قابل لمس بوداوشی سی بود، برادهی کھ کشیحس رنج. خورد
 

 فاصلھ، ی کھ با کمیھم او و ھم دختر..  آمدی کردن از دستش بر نم بھ جز دعایکار
 نی کھ کم کم بھ ایدختر.  کردی می داشت ، خالاوشی کھ نسبت بھ سیقلبش را از عشق

 ...  گذار تر استری دوست داشتن، از عشق تاثد،ی رسیباور م
 

*** 
 

 :  و ھفتستی بفصل
 

 کرد، ی مشخص باشد فقط احساس میزی چیکی در آن تارنکھینھ ا..  دی باری مبرف
 کھ ییسرما. نندی نشی مش،ی صورت و دستھای نرم و سرد ِ برف رویدانھ ھا
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انقدر .  سوزاندیبرخالف اتش درون بدنش، گزنده بود و پوست دستھا و صورتش را م
 . دی دی مشانی را رویی تاول ھاییکھ گو

 
 ینور.  کردی مشی دستھا صدا از دوریکس. ردی بگی برفی را بلند کرد تا دانھ دستش

آنقدر کھ از .  اطرافش را فرا گرفتی راه باز کرد و کم کم تمام فضایکی تاریاز انتھا
تشنھ بود و .  شدشتری درونش بیاحساس گرما. ترس چشمانش را محکم فشار داد

 حفره ی ھیاما حنجره اش شب.  بزندادی فراست خوی شد، دلش می از ھم جدا نمشیلبھا
 . ماه بودی تو خالیھا
 

 صی قابل تشخشی آنقدر اکو داشتند کھ برای ولد،ی شنوی از دور دست مییصداھا
 ونی کامکی نور ھیشب.  شودی مکی ان احساس کرد دوباره ھمھ جا تارکی. نبودند

 . بزرگ؛ کھ او را کنار جاده، جا گذاشتھ است
 

 کھ ی شد کلمھ ای در گوشش تکرار ممی دای زشتیکلمھ .  زدی حرف مدیبا. دیترس
 ریغ. نھ امکان نداشت.  زدی حرف مدیبا.  بھ جانش داده بودمی عظیھراس و وحشت

 ! او نمرده بود... ممکن بود 
 

******* 
 

 : زدادی فری با خوشحالپرستار
 
  دکتر برگشت -
 

 دستگاه شوک را د،ی درخشی و چانھ اش میشانی پی عرق روسی خی کھ دانھ پزشک
 شدند، ی منیی کوچک باال و پاتوری مانی کھ روییبھ ھمکارش داد و با دقت بھ خط ھا

 .  لبان او ھم نشستی رویلبخند پر از آرامش. نگاه کرد
 
انگشت سبابھ اش کوتاه تکان .  بود، نگاه کرددهی تخت خوابی کھ روی مرد جوانبھ

 .  کنددیی تواند تای خبر خوش را میعنی نیخورد و ا
 
 رهی کرد، خی باز شدن در، ھمھ بھ دکتر عابد کھ وحشت زده نگاھشان می صدابا

 . شدند
 
 ..  خوبھ حالش..  دکتر دینگران نباش-
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 : و بعد بھ دستگاه نگاه کردنیامی جلو امد و با دقت بھ بندی با تردنیرام
 
 ..   ھنوز کمھ؟یمطمئن -
 
 ...    و نگیزی چگھی ساربونھ تو دیاگھ عل! خوبھ-
 

 ..  کش امدنی لب رامی رولبخند
 
 ..  برم بھ خانواده اش بگم -
 
 ! داشتی قلبی حملھ نی بھ اازیفکر کنم ن.. ادی یداره بھ ھوش م.. اوھوم -
 

 رونی دکتر زد و با عجلھ بی شانھ ی فقط دستش را رونی زد و رامی چشمکدکتر
 توانست، لشکر ی می بھ راحتنیرام.  شدکی نزدی با نگرانی نفر ماننیاول. رفت

 : گفتیبھ ارام. ندی پسرش ببیاشک را درون مردمکھا
 
 . نینگران نباش... حالش خوبھ  -
 
.  را نداشتیگری دزیتاب از دست دادن عز.  فشردی دست باران را با خوشحالبایز

 نیامی بنی کھ خانواده ی رو بھ پدرش کرد و طوریمان.. مخصوصا پسر جوانش را 
 :گفتنشنوند 

 
 !  چھ جوره؟ مثل قبل؟تشیبابا وضع -
 
 ..  ادی یبھ ھوش م. نگران نباش کنترل شده ست.. بھتره  -
 
 کھ ی ساعتکی.  ساعت گذشتھ بودکی لحظھ، نی بد شده بود تا انیامی حال بنی وقتاز
 .  قرن گذشتھ بودکی آنھا، یبرا
 . ھا را پاک کردھی ان ثانی خبر خوش، غصھ نی ھماما
 

** 
 نیامی کھ بنی دو روزنیگرچھ او چند بار در ا.  وارد بخش شداوشی جلوتر از س،یمان

 رو ی کرده بود حالش بھ حددیی بود، اما حاال کھ پدرش تادهیبھ ھوش آمده بود، او را د
 . پا بند نبودی روی ست کھ بھ بخش منتقل شده است، ازخوشحالیبھ بھبود
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 آمد ی کھ با آرامش بھ سمتش ماوشیبھ س برگشت و د،ی کھ رسنیامی اتاق بنکینزد 
 یھمان لحظھ ا. دی رسی تفاوت بھ نظر می خونسرد و باوشیبرعکس او س.  شدرهیخ

 قدر با ارامش نی خبر بھ ھوش آمدنش را با ذوق بھ گوشش رسانده بود ھم؛ ھمیکھ مان
 ! "  دونستمیم" فقط گفتھ بود 

 
 : کالفھ گفتی کھ شانھ بھ شانھ اش شد، ماناوشیس
 
 ! گھی دایراه ب! تو پات سالمھ کھ -
 
 در یجلو.  کالفھ سرش را تکان دھدی داد تا مانلشی تحوی باز ھم فقط لبخنداوشیس

در را باز کرد و .  بھ در زد و منتظر تعارف ھم نشدی ضربھ ای ماندند،یاتاق رس
ستھ بود، ارام  نشی مبلی فرامرز، کھ ساکت رودنیبا د.  داخل اتاق کردیسرش را کم
 :وارد اتاق شد

 
 ..  سالم -
 

 کنار تخت یمان.  کھ در خواب بود؛ شدنیامی بھ بنرهی گفت و خی سالم آرامفرامز
 خاطرات آن می کھ داییروزھا. دوازده روز تلخ را پشت سر گذاشتھ بود. ستادیا

 . بھ ھوش آمده بودنیامی بار بننی شد اما ای زنده مشیتصادف و اھورا برا
 
 نیامی بنی بلند و مشکی موھای توجھ بھ بودن فرامرز، دستش را نوازش وار رویب 

 :گذاشت
 
 ! ادی ی بھش مشمیر -
 
 : جمع کردنھی سی با خنده دستانش را رواوشیس
 
 ! ادی بھش بدیبا! گھی دپمونھیخوش ت -
 

باالخره نوازش .  خدا را شکر کردقش،ی کش آمد و ھم زمان با نفس عمی مانلبخند
 سرش را ش،ی پلک زدن ھادنی با دیمان.  را از ھم گشودنیامی بنی چشم ھا،ی مانیھا
 : برد و گفتکی نزدیکم
 
 ! رون؟ی بیای اومد بی ھاش چھ طور بودن دلت نمی حورا؟یچھ خبر از اون دن -
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 . شددهی کمرنگ، کشی با لبخندنیامی بنیلبھا 
 
 نمیا!  ما رو تنھا نذاری خدا بن بستھ بودن بھش کھ تو رولیمن فکر کنم ھمھ شون دخ -

 ! گھی دی دونیم.. کھ دلسوز 
 
 حرف ای دنکی نیامینگاه بن. دی بھ طرفش چرخنیامی سر بناوش،ی سی صدادنی شنبا

 و دی را بھ کنار کشی مانیبا دست کم. دی فھمی ماوشی سی کھ بھ خوبییحرفھا. داشت
 :رو بھ فرامرز گفت

 
 ! ی بخوریی ھواھی اطی حی بری تونی شما مششی پمیآقا ما ھست -
 

.  بلند کرد و بھ در اشاره کردی دستش را کمنیامی بزند، بنی تا خواست حرففرامرز
 .  از جا بلند شود و اتاق را ترک کندی حرفی باعث شد، فرامرز بنیھم
 
 :دی تخت باال کشی خودش را روی بستھ شدن در، مانبا
 
   نھ؟یبھتر -
 
 : نشست، گفتی فرامرز می قبلی کھ، جای در حالاوشیس
 
 ! نھ؟! توپھ. ھیبھتره چ.. اره بابا -
 
 دی کششی لبھای زبان رواوشیس.  بوداوشی سینگاھش رو.  فقط ارام پلک زدنیامیبن

 : گفتیو با لبخند
 
با حساب کتابام، ھنوز دو سھ تا .. نگران نباش !  خوبمی پرسیاگھ از حال منم م -

 !  اور بشممی دارم تا گگھیجون د
 
 ! وونھید -
 

 : نگاه کردنیامی با خنده گفت و دوباره بھ بنیمان
 
  ؟ی درد دارروزی مثل دد؟یپات چھ طوره؟ دکتر د -
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 کھ اوشی نگرانش را بھ سی فقط سرش را تکان داد و دوباره مردمک ھانیامیبن
 نیاز ا شتری بامدی دلش ناوشی بار سنیا.  کرد، دوختیخونسرد و با لبخند نگاھش م

 ..  ستی دانست دنبال چھ خبری خوب میلیخ. آزارش بدھد
 
 ..مھال ھم خوبھ...  میھمھ خوب -
 ی جور منی ای مانی راحت بود، وقتالشیخ.  اسمش، پلک زددنی با شناری اختیب

 نگاھش بھ صورت یوقت. اما دوست داشت بشنود.  استفتادهی نی بدی حتما اتفاقد،یخند
 خشکش را تر ی لبھایکم.  تر انداختنیی سرش را پااری اختی بد،ی رسیمتفکر مان

 : گفتی آرامیکرد و با صدا
 
 ... مقص.. من ..  یببخش مان -
 
.  مقصر نبودیشکی ھھ؟ی ِ دو؟ مقصرم چاوشی سیشد..  یچرت نگو بن... سیھ -

 ...   بودی اون روانریتقص
 
 : آمد، گفتی بلند شد و ھمان طور کھ کنار تخت مشی از جااوشیس
 
 و از ھمھ ی نداشتیریتو تقص..  کلمھ شکنجھ نده نی مثل من خودتو با ایالک.. آره  -
 ..   باشتیاالن فقط بھ فکر سالمت..  یدی دبی اسشتریب
 

 اوشیس.  فرو رفت و چند بار با تاسف سرش را تکان دادقھی در شتری بنیامی بنسرش
 : شانھ اش گذاشت و گفتیدستش را رو

 
 ی سوختگنیجز ھم..  ینی بیمنو کھ م. میباور کن ھمھ خوب..  خودتو ازار ندهنیمایبن -

 و دی ازار دیلیاونم خ..  ندارهیمھال ھم خداروشکر مشکل خاص.  ندارم یھا ، مشکل
 یخداروشکر اون روان..  نبودی کسریتقص.. اما خب ..  ما بود ی گناه تر از ھمھ یب

 ..  رو گرفتن
 
   حرف سرش را باال کردنی با انیامیبن
 
  واقعا گرفتن؟ چھ طور؟ -
 
ردش رو . چون پدرش کشتھ شده بود.  گھ بھ نسترن مشکوک شده بودنی مرضایعل -

از ..  از کشور خارج شده و باھمونم برگشتھ ی جعلتی کھ با ھودنیگرفتھ بودن و فھم
 تا جاده نتوی و شماره پالکت و رد ماشنی وثوق بھشون گفتھ بود مدل ماشای گویطرف
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 تو منطقھ بوده و سمی کرده پلی اونجا فرار ماز  ھم نسترنیوقت.  کرج گرفتھ بودنمیقد
 .  کردندایبا منفجر شدن اونجا ھم جامون رو پ.  کردهرشونیدستگ

 
 : دستش را مشت کردتی با عصبانیمان
 
 ..  کار کردنی مون چی با زندگنیبب..  ھا یلعنت.. کاش بدن بھ خودمون  -
 
 : گذاشتی مانی شانھ ی با لبخند دستش را رواوشیس
 
 !  دکترادی یبھت نم -
 
 ؟یچ -
 
 ! یکتک کار -
 
 ی افھی قدنی باداوشیس.  شدرهی خاوشی با حرص بھ سی لبخندش کش آمد و ماننیامیبن

 : اھستھ تر گفت،ی مانیعصبان
 
 ! ؟ی رو تنھا بزارضی شھ حاال ما دو تا مری دکتر میاقا -
 

 . دی چرخی منشانی نگاه پر از تعجبش، بنیامی شدند و بنرهی لحظھ بھم خچند
 

 : آمدنیی تخت پای فقط سرش را تکان داد و از رویمان
 
 ! کتک بزنمھی دی بانی بھ اگھیبزار سر پا شھ؛ فکر کنم د!  ازش حرف نکش فقطادیز -
.  رفتونری از اتاق بی بدون خداحافظی کرد و ماندنی بلند شروع بھ خنداوشیس
 .  کردی نگاھش مجی نشده بود، گشانی کھ متوجھ حرفھا و نگاه ھانیامیبن
 
 و سرد ی جدی افھیدوباره برگشتھ بود بھ ق.  تخت نشستی روی مانی جااوشیس

 مدت آماده کرده بود تا بھ نی کھ در ایی حرفھاد،ی کھ کشیقیبا نفس عم.. خودش 
 : بزند را بھ زبان آوردنیامیبن
 
 ی از مھال و اتفاقای خواستگارانیجر..  گفتمی و بھ مانزی من ھمھ چنیامیبن.. خب  -

 ..  بعدش
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 ھا ی سوختگی گرفت و بھ دستانش کھ جانیامی بنی شوک زده ی را از چشمھانگاھش
 : مانده بود، انداختشیرو
 
اون .. ه  ذاری آدم می تو زندگی بدی اتفاقاھی سرنوشت یی وقتاھی..  نیامی بنی دونیم -

   آخرشھ نھ؟گھیُمردن د..  ادامھ ندم گھی اما درم؛ی بمی گیقدر کھ م
 

 : ادامھ داددی کھ کشی جواب نشد و با آھمنتظر
 
 گھی خوام دینم..  مو کنمیاما من دوست دارم زندگ..  ھی چمتی دونم تو تصمیمن نم -

 شامدیپ..  بودم، اما مقصرش نھ دی کھ من مسببش شایاتفاق.  اتفاق کنمھی ریخودمو درگ
 خوام بازم اشتباه قبل رو تکرار ینم.  پنج سال کھ ھدر شد، مقصرش منمنیاما ا.. بود
 بھم فرصت ای فقط گفتم خداد،ی کشی داشت تھ مدمی بازم امھ اون لحظھ ھا کیتو. کنم

 ...   فرصت بھم داده شده ونیحاال ا. بده اشتباھمو جبران کنم
 

 : زل زدنیامی شفاف بنی بار بھ مردمک ھانیرد و ا را بلند کسرش
 
 دونم راه یم. ارمی خوام کم بی بار نمنیا.. مثل سابق ..  خوام از اول بسازم یم -

 کھ در حق ارغوان کردم، ی ظلمدمیتازه فھم.. ارمی یکم نم..  دارم اما شی در پیدراز
اونم .. َ مرده ھی اشتباه نی بزرگترنیا.. من کم اوردم .  اون بدتر بودیچھ قدر از لجباز

 ..  دوست داشتنیتو
 
 

 : دی دی را مییبای زیای روریتصو.  جان گرفتشی لبھای کم کم رولبخندش
 
 نیا. ی حرفت ھستیثابت کن کھ پا.. مخصوصا تو دوست داشتن.. اریتو ھم کم ن -

 و ی زدیفحر.  مسخره ھدرش ندهی بھونھ ھانی با ایالک..  تھی زندگی نقطھ نیبھتر
 ..  حرفت باشیمردونھ پا

 
 : نگذاشتاوشی خواست دھان باز کند و سنیامیبن
 
کھ خودشم .  اشتباه بچگونھ ستھیحس مھال .. بھ خود مھال ھم .  ھم گفتمیمن بھ مان -

 زن ھی..  زن ھیاونم .. آدما حق اشتباه کردن دارن نھ؟ مھال ھم آدمھ ..  شک داره یحت
 دی از قبل ھواشو باشتری بیلی خط،ی شرانی ایتو.  ھم حساس و شکننده ستیلیکھ خ

 یطی ھر شرایبزار بفھمھ تو.. ی ھستی گاه محکمھی تکوبزار بدونھ ت.. یداشتھ باش
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مطمئنم اونم ..  یستادی کھ پشتش مثل کوه ایی تونیبازم ا..  اگھ پس بزنھ تو رو یحت
 ..   عشق درستھی..  شھ یعاشقت م

 
. دی تپی کھ نامنظم بود، با ارامش مشی پی قھی برعکس چند دقنیامیقلب بن ضربان

 .  کردیشتری آرامش کمک بنی ھم بھ ادی کھ کشینفس
 
 قرار نیامی صورت بنی روبروقای خودش را خم کرد و صورتش دقی کماوشیس

 :گرفت
 
 زود سرپا شو باشھ؟...  یکی ی ھمھ، ھمھ برای برایکی -
 در ی اخمھادنیبا د.  را تکان دھدشی کرد انگشتان پای سعنیامی حرف، بننی گفتن ابا

 : اش شدی متوجھ ناراحتاوشیھم رفتھ اش؛ س
 
..  نداره یپات مشکل خاص..  می زدی بودم با دکترت حرف منجای اروزی من دنیامیبن -

من ..  شھ ی دونم سختھ اما درست میم..  یمثل دست مان.. اما ..  خوب شھ ری ددیشا
 .. ی خودتم تالش کندیمطمئنم با

 
 : خارج شدندنیامی از دھان بنی ھا بھ آرامکلمھ

 
 ..   راستموی تونم تکون بدم، پاینم -
 
 ..  نیامیبن -
 
  واقعا ھست؟ -
 
 : با خنده خودش را بلند کرداوشیس
 
 ! ستیآره کھ ھست، اما عقلت فکر کنم ن -
 

 چپ تا ی ران و پای راستش تا باالی کنار زد، پانیامی بنی شد و ملحفھ را از روبلند
 : زانو در گچ بود

 
 بودا، تا اون ی کارتون پلنگ صورتنیفقط مثل ا..  یکی ی انمی ا،یکی نی انیبب -

 ! انگشتات گچ گرفتن
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 ی را حس نمشیدست خودش نبود، پا.  خودش را تکان دھدی کرد، کمی سعنیامیبن
 ری کھ متوجھ منظورش شد، دستش را زاوشیس. ت نداشیکرد و اعتماد بھ حرف کس

 :ندی را ببشی پاھانیامی بلند کرد تا بنیکتفش گذاشت و کم
 
 !  ھر دو تاش ھستیدی دس؟ی راحت شد رئالتیخ -
 
 : بالش گذاشتی دوباره سرش را رونیامیبن
 
 ..  کنمیچرا پس حسش نم -
 
 نیا..  راحتالتیخ..  شھ یمن مطمئنم درست م.  فکر نکنیالک..  ی بنستی نیچیھ -

 جد در جدشون نای اگھی دی دونیم.. کارش درستھ ..  لشونھیفام..  ھم بودیدکتر مان
 ! ژن دارن! دکترن

 
 :ستادی سرش ای باالنیامی را مرتب کرد و با آه بنملحفھ

 
.  نشوری درگی تموم شده ، الکی بھ خوبیحاال کھ ھمھ چ. فکر احمقانھ نکن -

 ..  فتادهی و اتفاق بدترب نمیخداروشکر ھمھ مون زنده ا
 

 افتاد، ترس در ی نسترن بود مری کھ اسیی ساعتھاادی بھ یوقت.  بوداوشی با سحق
 .  کردیجانش رخنھ م

 
 !  رهی نخواد بعدھا انتقام نسترن رو از ما بگگھی دیکیاز کجا معلوم  -
 
 : کرددنی بلند شروع بھ خنداوشیس
 
 ! اسمشم بزارن بدبخت ھا!  بسازنالی سرھی ازمون گھی ددیاون وقت با -
 
 اوشی سالی کھ خیلبخند.  لبش نشستی اش رویشگی ھم باالخره لبخند کج ھمنیامیبن

 :را راحت تر کرد
 
 ..  استراحت برات الزمھ..  رونی ندازه بی منو مادی یاالن دکتر م.. بخواب  -
 

 اش یشانیتب کرد و با لبخند دو انگشتش را کنار پ مرنیامی تن بنی را روملفحھ
 :گذاشت
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  سیخداحافظ رئ -
 

دستش بھ .  اورد و بھ سمت در اتاق راه افتادنیی پانیامی انگشت را بھ سمت بندو
 :دی را شننیامی بنی بود کھ صدادهی نرسرهیدستگ

 
 ..  یواسھ ھمھ چ..  اوشی سیمرس -
 

 : گفتنیامیبن.  شدنیامی نگاه بنی رهی دوباره برگشت و خیوقت
 
 .. ُ من مرده بودمی کردیاگھ تو کمک نم -
 
 ی سالمتدنیبا د.  بزند و از اتاق خارج شودیگری داد لبخند دحی فقط ترجاوشیس
 یبا لبخند.  دوشش برداشتھ شدی از رویمی بار عظیی گوش،ی و گفتن حرفھانیامیبن

 . تازه اش قدم برداشتری تقد بود، بھ سمتیگری تر از ھر وقت دیکھ واقع
 
 

*** 
 :  و ھشتمستی بفصل

 
 یلی ھر دو خیباورش برا.  شدی ارام فشرده منیامی بنی پنجھ انی باران مانگشتان

 یری آنھا مسی براد،یای بشی از آدمھا ممکن بود پیلی خی برادی کھ شایاتفاق. سخت بود
 ی با آھنیامیبن.  بود اتاق را ترک کرده بودی اھی چند ثانرضایعل.  انتقام شده بودیبرا

 . ن باران نگاه کردی بھ صورت غمگد،یکھ کش
 
 ..  ی نبودانیتو ھم تو جر..  کھ افتاده باران یاتفاق -
 

 : گرفتنیامی نگاھش را از دست بنباران
 
 اون مدت یتو..  باشھی آدمنی کردم اون ھمچیاصال فکرش رو ھم نم..  نیامینھ بن -

 ..   کردم دوستھیفکر م.  کردمنانیبھش اطم.. من ...  قدر کمک کرد نیبھم ا
 
 .. ی کردی منانی قدر زود اطمنی ابھی بھ غردینبا -
 
 ..  اوھوم -
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 :دی گرفت و پرسی رنگ نگراننگاھش

 
   منم ھمدستش شدم؟یعنی..  نیامیبن -
 

 : نشستنیامی لب بنی روخنده
 
  گفت؟ی چرضای کھ علیدید..  اون ازت سواستفاده کرده ؟ی شدوونھید.. نھ بابا  -
 

 بھ سمتش برگرداند و شتری سرش را بی کمنیامیبن.  بودی باران ھنوز پر از اشفتگنگاه
 :با لبخند گفت

 
 ی بابا؟ بھ من کارانی سر جرادتھی. ی نکردی کارچیتو ھ. وثوق ھست.. نگران نباش -

 رو قتی خوان تمام حقیاونا م..  ی آگاھیداره  بار رفتم دادگاه و استیداشتن؟ اما دو
 . بدونن کھ درست قضاوت بشھ

 
 ...   دونمیم -
 
 کم و کاست ی بود رو بنتونی کھ بیفقط ھر چ..  نکن خودتوتی خود اذیپس ب -

  باشھ؟.. براشون بگو 
 

 نزنده بود اما یحرف.  بار چشمانش پر از غم بودنیا.  فقط سرش را تکان دادباران
 ست کھ ھمسر باران با یانتی خیی جدانی بود کھ باعث ادهی از زبان نسترن شننیامیبن

 .  نسترن، مرتکب شده استکیتحر
 
  ؟یبا بھنام حرف زد -
 

  نھ، سرش را تکان دادی فقط بھ نشانھ اوردی سرش را باال بنکھی ابدون
 
وصا کھ حاال مخص. دیاما با ھم حرف بزن..  خوام دخالت کنمیمن نم.. یاشتباه کرد -

 یاگھ تونست. باھاش حرف بزن.  شده بودکی نسترن بھ خاطر انتقام بھت نزدیدیفھم
 نره ادتی نویا.. اگر نھ ، باز من ھستم.. بھ خاطر خودت و بچھ ات .. بھش فرصت بده 

  باشھ؟.  من برادرتم ،یاش بیی و ھر جافتھی بیھر اتفاق. 
 



 216 

 نی ادنی جز شنزی چچیھ. باران نقش خورد ی لبھای رونانی پر از ارامش و اطملبخند
 دست باران ی را ھم روگرشی دست دنیامیبن.  نبودری حال االن او، دلپذیحرفھا برا

 در بودند کھ ی رهیھر دو خ.  بھ در خوردی بزند، ضربھ ایگذاشت و تا خواست حرف
 .  شدندق وارد اتااوشی و پشت سرش سیاول مان

 
 ی از خودش نشان نمادی کھ زیطنتی با شاوشی با باران، سی از سالم و احوالپرسبعد

 :داد، رو بھ باران گفت
 
 .   شما برو استراحت کنم،ی مواظبش ھستگھیباران جان ما د -
 

 مشکوک سھ مرد کھ ینگاه ھا.  نگاه کردنیامی و بعد بھ بناوشی متعجب بھ سباران
 .  برودرونیاق ب را بردارد و از اتفشیھمراه با لبخند بود، باعث شد، ک

 
 کھ ھم خنده اش گرفتھ بود نیامیبن.  زداوشی بھ سی چشمکی کھ در را بست، مانباران

 :دی کرد، پرسیو ھم علت رفتارشان را درک نم
 
  چتونھ شما؟ -
 
 : خندانش نشاندی بھ چھره ی اخماوشیس
 
 !میدی کوچولو خواب دھیفقط برات ..  یچیھ -

 اما اوشیس.  کرددنی بلند شروع بھ خندی ماند؛ی کھ با تعجب باال پرنیامی بنیابروھا
 : شدکشی نزدیھمان طور جد

 
 !  بودمدهی ندی و ھپلفی قدر کثنی من تو رو انیامی وقت بنچیھ -
 

 ی سھی با خنده کیمان.  شددهی کششی ھاشی بھ صورت و رنینامی دست بناخداگاه
 ! را نشانش دادیبزرگ

 
 ....  ما.. حموم ...  متیببر..  می خوایم...  ایب -
 

 نگاه بھ ھر دو کرد و سرش را با تاسف نیامیبن.  حرفش را ھم بزندی نگذاشت باقخنده
 :تکان داد

 
 ! نی کار رو نکرده بودھی نیھم -
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 : آرام دست بھ پشتش برد و گفتاوشیس
 
 ! ی دو ھفتھ س حموم نرفتقایپاشو خجالت بکش امروز دق -
 
 : شد، گفتی ھمان طور کھ بھ زحمت بلند منیامیبن
 
   وحشتناک شدم؟یعنی قدر نیا -
 

 : کردی جدا منیامی دست بنوکتی آرام سرم را از آنژیمان
 
 ! ی تارزان شدھیشب!  خودتو کھیدیند! آره -
 
 ! خوبھ کھ -
 
 : آرام پشت گردنش زداوشیس
 
 .. پاشو خجالت بکش! خوبھ؟ -
 
 :رفتھ اش شد گچ گی پاھای رهی خنیامیبن
 
   کار کنم؟ی رو چنایاخھ ا -
 

 ! بزرگ دستش اشاره کردی سھی برد و بھ کشی صورتش را جلویمان
 
 ! اون با من -
 

 دهی ھم کشمارستانی ساکت بی ھر سھ مرد جوان، تا راھروی ھای خنده و شوخیصدا
 کھ در ی گذشتھ و اتفاقاتی نشستھ بود و بھ روزھای صندلی کھ باران روییجا.  شدیم
 ی دارش، محھی افتاد، قلب جری نسترن مادیھر بار .  کردی منتظرش بود فکر مندهیآ

 . سوخت
 

 او زده است، ممکن بود باعث مرگ ی کھ بھ زندگی بود جز زخمدهی کھ فھمحاال
 .  شدی مزاریبرادرش ھم بشود، از خودش ب
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 از طرف امیپ.  باعث شد، قفل صفحھ اش را باز کندلشی موبای گوشامی پیصدا
 .  بدھدیمثل چند بار قبل خواستھ بود، بھ او فرصت دوباره ا. ھمسرش بود

 
 دستش بھ اری اختیب. انداختفشی را قفل کرد و داخل کی دوباره گوشد،ی کھ کشی آھبا

او مادر ..  پر از حسرت در وجودش پا گرفتیندیحس خوشا.  شددهیسمت شکمش کش
 لبش ی رویلبخند..  منت ی محبت بیعنی..  ی گذشت و فداکاریعنیشده بود و مادر 

فکرش .  گذشت را داشتنی ارزش اش ، ای کودک و زندگنیحتما ا. شکل گرفت
  باعث شد، حس

 ..  کھ از وجود اوستی نوزاددنیلذت در آغوش کش.  پر از لذت شودندش،یخوشا
 

*** 
 

ش بھ در اتاق  بود اما چشمگرانی دی ھای کننده و احوالپرسدواری امی بھ حرفھاگوشش
 ی و بیاز ترس خواب الودگ.  بوددنشی تاب دی بد،ی ای گفتھ بود ماوشی سیاز وقت.. 
 نی را بروز نداده بود کھ مبادا مسکن ھا و ارام بخش ھا، نگذارند اشی درد بد پا،یحال

 .  بفھمدیلحظھ را بھ خوب
 
 

فقط .  شدی لحظھ ھم پاک نمکی نشستھ بود، شی لبھای روی ارادری کھ غیلبخند
 .. دیای بگذرند تا او بی تمام نشدنی ھاقھی دقنیدوست داشت ا

 
 دهی اش کوبنھی قرار بھ سی شد؛ قلبش بی مدهی کششیاھای بار ذھنش بھ گذشتھ و روھر

 سالھ اش نی چندی کرده بود مثبت فکر کند و بھ دوستی مدت سعنیتمام ا.  شد یم
 . اعتماد داشتھ باشد

 
 ی محکم مدیحاال کھ بود؛ پس با.  باختی مدینبا.  آوردی کم مدی بود، نبااوشی با سحق

 نگاه مھربان ش،یاھایتھ رو.  شدی نمشی مھال براھی کس شبچیھ.  آورد یماند و کم نم
 . و معصومش بود

 
 کھ بھ خاطر او؛ قلب مھال را رنجانده بود؛ از ی زشتی ماند و خاطره ی کنارش مدیبا
 .  کردی پاک مادشی
 

 ی کھ برااوشیس.  نشدی کھ منتظرش بود خبریاما از کس.  آمدند و رفتندھمھ
 : گفتستاد،ی کنارش ایخداحافظ
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   بمونم؟شتیمن امشب پ -
 

 : گفتی مانن،یامی از بنقبل
 
 ! ی خوای پرستار مھیتو خودت .  مونمینھ من گفتم امشب م -
 

 : گفتنیامی باز شد و رو بھ بناوشی سلبخند
 
 ! نی با ای اچارهیب.  برات متاسفمنیامیبن -
 

 : زد و ارام تر گفتنیامی بھ نگاه بنیچشمک
 
 ! یی تابلویلیخ -
 

 طول ی ساعتمین.  کردی و باران ھم خداحافظبای نداد و با زنیامی بھ بنی حرففرصت
 در حال بدرقھ یوقت.  را قانع کند؛ بھ خانھ بروندنیامی مادر و خواھر بن،ی تا ماندیکش
 : برگشت و گفتنیامی آنھا بود؛ بھ سمت بنی
 
 می نتی نره گفتم نھاادتی! نجامی اگھی ساعت دمی نتی کنم ؛ نھادی خرنیی رم پایمنم م -

 ! گھیساعت د
 

در کھ بستھ .  شدنیامی بنی باعث خنده ش؛ی چشم و ابروی و اشاره ی مانی جدلحن
 ی بالش گذاشت و برایوارام سر ر.  بھ قلبش ھجوم اوردندجانی و ھیشد، خوشحال

 ..  را بستشیارام کردن قلب پر از آشوبش، چشمھا
 ی از موھای شده، دستھ ایچیبا دست باندپ.  چند لحظھ مردد بھ در نگاه کردمھال
 یاگر کس.  بھ راھرو خلوت انداختیدوباره نگاھ.  را داخل شال کشاند گوششیباز

 !  گفت؟ی مدیدر اتاق بود چھ با
 

 .  کندی دورنی از اشی گذاشت بی نمییرویاما ن.  قدم بھ عقب رفتکی مانیپش
 

بزاق دھانش را فرو داد .  کندی اتاق چھ منی دانست پشت در ای خوب میلی خخودش
 کرد و زیگوش ت.  بھ در زدی بار معطل نکرد و ضربھ انیا. و قدم رفتھ را برگشت

 یاما باز جواب.  در زدی جرات گرفت و محکم تر انگشتش را روامد،ی نیی صدایوقت
 . امدین
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 ری جیدر بھ با صدا.  در نشسترهی دستگی لحظھ مکث کرد و ارام دستش روچند
.  شدی نمدهی دی و کسیزی تر برد؛ اما چکی نزدیسرش را کم.  گشوده شد،یآھستھ ا

 . ستی در اتاق نی را اسوده کرد کھ کسالشی خنیھم
 

 سبز رنگ ی در باز شد، نگاھش در تور مردمک ھای در را ھل داد و وقتیکم
 : نگذاشتنیامی بنی شد و خواست در را ببندد اما صداریغافلگ.  افتادری گیمنتظر

 
 ..  کجا خانم -
 

 . دی شال کشری را زشی و دوباره موھادی خشک شده اش کشی لبھای را روزبانش
 
 ..سالم -
 
 :دی خودش را باالتر کشی کمنیامیبن
 
 ...  یخوش اومد.. بفرما  -
 

 : بھ در اشاره کردنیامی مھال کھ باال امد، بنسر
 
 ..درو ببند -
 

 برگشت یبھ زحمت کم. قدرت حرکت نداشت.  مھال؛ وزنھ بستھ بودندی بھ پاھاانگار
 . و در را بست

 
  ؟یستادیچرا ا -
 

 بی عجیپر از حس ھا.  برداردی قدمشی توانست سر تکان بدھد و نھ از جای نھ ماما
 : داد و کامال صاف نشسترونی نفسش را بنیامیبن.  بودبیو غر

 
 !نجا؟ی ایای شھ بیم..  تونم بلند شم یمھال من نم -
 

سرش را باال کرد و باالخره .  قلب دخترک نشستانی بود کھ منیامی لحن بنانی میحس
 و با انگشت بھ جان ِ نخ دی تخت خودش را کشیتا دو قدم. مغزش فرمان حرکت داد

 .  دستش افتادیباند رو
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  ؟یخوب - 
 

 را با نیامی کلمھ نشستھ بود، سر بننی کھ پشت ای کلمھ واضح بود، اما غصھ ایمعن
 .  مھال کشاندی اشک را پشت پلکھای انداخت و قطره ھانییتاسف و درد پا

 
ھم از تو شرمنده ام ھم ..  اصالشھیروم نم..  سختھ برامیلی منو ببخش خنکھیگفتن ا -

 ..  شرمنده ام...  جاشون بزارمی تونم حتی ان خودم رو نمکی.. پدر و برادرات
 

 ھی شبقایقلبش دق. دی لرزان مھال دی را از چانھ ی کھ باال رفت، سقوط قطره اسرش
 ..   کنده شدشیھمان قطره، از جا

 
اما ..  دیببخش..  دونمیم..  سختھیلی دونم خیم..  نکنھی کنم گریخواھش م.. مھال  -

 ..   کنمیخواھش م..  نکن تیتو رو خدا خودتو اذ
 

 کھ ی از روزقای کھ دقییاشکھا.  کرددتری مھال را شدی ھی فقط، گرنیامی بنیحرفھا
 اندازدی برونیمرخص شده بود، از چشمانش قھر کرده بودند تا نتواند غم را از قلبش ب

. 
 : صورتش دوختھ شد پر غصھ، بھنیامی بننگاه

 
 ..  کنم ھم پاتی مھی گرنمی شیبھ خدا منم م..  نیمنو بب... مھال جان  -
 

 نشست، اما با نیامی لب بنی رویلبخند تلخ.  باال بردی سر مھال را کمن،یامی بنی جملھ
 ی و زخمدهیتازه صورت رنگ پر. لرزش چانھ اش، مھال شوک زده نگاھش کرد

 : بغض را ھمراه بزاق دھانش فرو دادنیامیبن. دی دی می را بھ خوبنیامیبن
 
 ..   کنمیخواھش م..  نکن ھیگر...  یمرس -
 

 کنارش برداشت و بھ سمت زی را از می دستمال کاغذی را دراز کرد و جعبھ دستش
 :مھال گرفت

 
 ..  پاک کن -
 

ت  با دسنیامی دستش را عقب ببرد، بننکھی اما قبل از ادی چند برگ دستمال کشمھال
 . دی مچ دستش را گرفت و بھ سمت خودش کشگرش،ید
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 و دی کشرونیدستمال را از دست مھال ب.  پر شدن،یامی بندنی کشنی قدم فاصلھ با ھمدو
 :دی از اشک دختر جوان کشسی صورت خیخودش رو

 
اصال ارزش . ارزش نداره.. فھیاما ح.. ی شی دونم اروم میم...  ی کنی مھی گرفھیح -

 ..  نداره
 

 : گرفتنیامی افتاد و دستمال را از دست بننیی مھال پاسر
 
 ..  یمرس -
 
 ! بابت ِ ؟ -
 

 .  لبانش بودی رونیامی کج بنیشگی بار لبخند ھمنی سر باال کرد و امھال
 
 ! حالت واقعا خوبھ؟ -
 

 : تخت زدی با دست رونیامیبن.  کردنیی با خجالت سرش را باال و پامھال
 
 تونم رو حرفش حرف یمنم فعال نم!  ساعت وقت دادهمی داداشت ننجا؟ی اینی شیم -
 ! کنمی میالبتھ بعدا تالف! ارمیب
 

 . دی تخت بنشی تا رودی بزرگتر شد و دست مھال را کشلبخندش
 
 ..  مھال منو نگاه.. بھتر شد.. خب  -
 
- ..  
 
 ..  مھمھ.. منو نگاه کن ..  کنم یمھال خواھش م -
 

 ھم نیامی کرد بھ بنی سعد،ی دزدی و ھمان طور کھ نگاھش را م مھال باالتر امدسر
 .نگاه کند

 
 ! ؟ی بخشیمنو م -
 
 : را باز کردشی زحمت لبھابھ
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 ؟ی چیبرا -
 
واسھ ..  ی کھ کردیی ھاھیواسھ گر..  ی کھ شدیتیواسھ اذ..  کھ افتاد ییواسھ اتفاقا -

 !؟ی بخشیم..  یھمھ چ
 
- ....  
 
 ! اره مھال؟ -
 
 ؟یتو چ -
 
 ! من؟-
 
 ..  ی بخشیمنو م.. اوھوم  - 
 
 ! ی نکردیتو کار! ؟ی چیبرا -
 

 :  شدنیامی پر از حرف بنی مردمک ھای رهی بار خنی امھال
 
 ...  اشتباهیلیخ..  مقصر بودم یلیمن خ.. چرا  -
 
 ..  نگو..  الی خیب -
 

 نیی کھ لبخند زد، سر مھال پانیامیبن.  لحظھ ھر دو فقط چشم شدند و نگاه کردندچند
 :افتاد

 
 یھر چ.  خوام حرف دلمو بھت بزنمیم..  باھم میبزار رو راست باش..  مھال نیبب -

مسخره کھ ..  بره رونی شھ از دلم بینم... دوست داشتن کھ خب ..  یواقع.. ھست
شده  ام ندهی و ادیام. بھش فکر کردم.  رو دوست دارمیکی ھمھ مدت نیبعد از ا. ستین

 شھی کھ ھمھی جورھیدوست داشتنت ..  تونمینم..   بزارمش کنار؟؟ نھیبعد بھ راحت.. 
 دوست دارم حس مو..  خوبھ یلیاما خ.. محبتھ .. عشقھ .. ھی دونم اسمش چینم. ھست

.. 
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 مھال رفت و انگشتانش کم کم دستش را در آغوش ی شده یچی بھ دست باندپنگاھش
 ادامھ نیامیبن. اما نتوانست دستش را پس بکشد. شد قلب مھال پر انی میحس. گرفت

 :داد
 
 خوام ینم.. می بسازتی تو واقعاھامونوی تا رویدوست دارم، تو ھم باھام باش... مھال  -

 یم.  چھ قدر ناراحت کننده ستطتی دونم شرایم.  کنمتتیاذ.  کنمریفکرتو درگ
 حالت بھتره، ھ،ی ، فرصت خوبی کنم ھر وقت فکر کردیخواھش م.. اما .. فھممت 

 ! باشھ؟...  می با ھم حرف بزنایب
 

 ی ھای بھ کبودرهی کرد و مھال خی باند حرکت می روی بھ ارامن،یامی گرم بنیدستھا
 بلند قلبش ی کھ باعث تپش ھایحس.  داشتیبیحس عج.  مانده بودنیامی دست بنیرو

 !  تر ، آرامشش بودبیشده بود و عج
 

 اش نکرده بود، بلکھ یبرخالف تصورش، نھ تنھا ناراحت و عصب ن،یامی بننوازش
سرش را بلند کرد و با بھت بھ صورت پر از .  کردجادی را در وجودش ایکشش خاص

حس .  تکرار شدشی ان روز تلخ، برایتمام صحنھ ھا.  شدرهی خنیامیآرامش بن
 دنبالش ی نگران کھ بای بھ مردداعتما! مشترک تمام آن لحظھ ھا، حس گرم اعتماد بود

 پا ری درد او، غرورش را زی کھ بھ خاطرش کتک خورده بود و برایمرد. آمده بود
 . گذاشت و التماس کرد

 
 : کردشی صدا،ی با نگراننیامی چشمش سر خورد و بنی اشک از گوشھ ی قطره

 
 ..  مھال -
 
 -  ....  
 
 ..   خوام ناراحتت کنمینم.. ببخش  -
 

 شیھنوز با حس ھا. دی چرخی زبانش نمی رویکلمھ ا.  فقط سرش را تکان دادمھال
 .  رفتیکلنجار م

 
 و قطرات اشک را با دست پاک دی مھال کشی گونھ ی انگشت شصتش را رونیامیبن

 :کرد
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..  گم ی نمی کلمھ رو بھ ھر کسنیباور کن من ا..  کنم یخواھش م..  نکن ھیگر -
 التماس کنم خوبھ؟

 
 نیامیبن.  تکان دادی آری مھال شکفت و سرش را بھ نشانھ ی لبھای رویکم رنگ لبخند

 .  خواھشش بودن،ی تریلبخند مھال، خواستن. چند لحظھ با بھت نگاھش کرد
 
 نایخوبھ ؟ بذار ا..  بوسم یاصال دستو و پاتو م..  افتم یبھ پات م..  کنمیالتماست م -

 !  رو ھم انجام بدم؛ دلت شاد شھ
 

 : رفتنیی را کھ خم کرد، مھال از تخت پاسرش
 
 ! ی کنی کار میعھ چ -
 
 !  کنم پرنسسیدستتو ماچ م -
 

 باز ی آرامینگاھشان در ھم مانده بود کھ در با ضربھ .  ھر دو پر رنگ تر شدلبخند
 : بھ چھره اش نشاندیاخم.  لبخند ھر دو گشتانی م،یشد و نگاه پر از سوال مان

 
 !  قت مالقات تموم شده ودییبفرما! بلھ  -
 

 در را یمان.  بودرهی خی با ھمان لبخند، بھ ماننیامیبن.  دستپاچھ بھ سمت در رفتمھال
 : گفتی رفت، با ھمان اخم ساختگرونی مھال بی باز کرد و وقتشتریب
 
 !  سراغ حضرت واالامی ی من،ییبرسونم خانوم رو تا پا -
 

. دیبا آرامش چشمانش را بست و دراز کش..  تر قی عمن،یامی بستھ شد و لبخند بندر
 .. نداشتیگری دی آرزوچیاالن در ان لحظھ ھ

 
 

*** 
 : و نھستی بفصل

 
 کی بھ باران اوشینگاه س.  ِ قھوه مشام ھر دو را پر کرده بودنیری تلخ و شعطر

 چشم از قطرات باران گرفت یوقت.  کافھ مشخص بودی شھی بود کھ از پشت شیزیر
 : ارغوان زل زد، ارام گفتیو بھ سر افتاده 
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 ..  ومدمی جا ننی ابایپنج سال و ھفت ماھھ تقر -
 

 بار نیا.  شدرهی خاوشی گرفت و بھ صورت سدی چشم از فنجان کوچک سفارغوان
 : افتادنیی بود کھ چشمش پااوشیس
 
 ...   حلقھ رو انداختم تو دستت و تو،ی صندلنی ھمی کھ روی بعد از اون بارقایدق -
 
 .  مھمان صورتش شدی و لبخندآه
 
 سالھا باھاشون نی تمام ای کھ توییداشتھ ھا..  انی قشنگیخاطرات چھ قدر داشتھ ھا -

 !  ِ بدی بدھی..  ھم دارن ی بدھیاما .. خوش بودم
 
 : بدون ترس و با عشق.  ارغوان نگاه کردی قھوه ای بار بھ مردمک ھانیا

 
 ی واقعی قدر قشنگن کھ تو رو از زندگنیا.  موننی کھ مثل سراب منھی شون ایبد -

 ینی و مشکالتش رو نبی توشون، اما زندگی غرق شی دی محیترج.  کننیات دور م
 ...  مثل من.. 
 

چھ .  کرددنی دو پوستش شروع بھری زی خوبی دور فنجان حلقھ شد و گرماانگشتانش
 : حس کندکی لحظھ ھا را از نزدنیقدر دوست داشت ا

 
..  مینی بشنجایا..  گھی دی سھ شنبھ ھی..  گھی بار دھی چھ قدر دوست داشتم ی دونینم - 

 و من از میسر مشکالت جامعھ بحث کن...  ی و تو از برنامھ ھات بگمیقھوه بخور
 ی رو بھ من بدکتی کی سھم شکالت رو و تومی و قھوه بخورمیحرف بزن..  بگم ستیپ

 .. 
 

 باعث لبخند ش،ی لبھای کھ از فنجان گرفت و بھ ارغوان داد، لبخند کمرنگ روچشم
 : مغموم ارغوان شدی چھره ی رویمحو

 
 ری مسی اشتباه کنھ تا تودی انسان بای گفتی مشھی ھمادمھی.  اشتباه کردمیلیمن خ -

اما نھ ..  کشونھ ی کھ اشتباه ست کھ ادمو بھ باال می گفتی مادمھی.  رهیدرست قرار بگ
 خوام دوباره ینم.  خوام اشتباھمو تکرار کنمیمن نم..  شھ ی کھ تکرار میاون اشتباھ

 مشکالت و یدوست دارم تو..  با تو بودن باشم شنگ قی مشت خاطره ھی ریاس
..  دونم سختھ یم.. اماھی ِتو روی نھ توی واقعیبا تو..  ھا بمونم اما با تو باشمیریدرگ
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من دوستت ..  کنمی بارم بھت ثابت منی بار بھت ثابت کردم اھی... اما ..  ھمھ اتفاق نیا
 .. فتھی بیھر اتفاق..  باشھ یھر طور.. دارم 
..  شروع بھ رقص کرد تا کنار لبش ی چشم ارغوان بھ آرامی از گوشھ ی اشکی قطره

 شد؛ شتری ارغوان کھ لرزشش بیچانھ .  با چشم رد قطره را گرفت و لبخند زداوشیس
 دستان یبھ خودش جرات داد و دستش را از دور حصار گرم فنجان رھا کرد و رو

 : اعتماد ارغوان گذاشتیسرد و ب
 
 کھ بتونھ ستی نی مشکلچی ھ،ی تو کنارم باشیوقت..  تونم ی م،یاگھ بھم فرصت بد -

. ی کنی مدای باشم کھ تو ھم کنارش ارامش پیبزار من مرد.. بسازه سر راھم، سد 
 نی بھ،ی بازوونھی مسخره و دھی اگھ بھ نظر بقیبزار دوباره دوست داشتنمون حت

 تا تمام طول ھفتھ، می باشنجای شنبھ ھا اھ سمایبزار مثل قد..  رهیخودمون شکل بگ
 ..  ریخودتو ازم نگ... ت  دارم بھ بودنازیارغوان من ن..  داشتھ باشم یانرژ

 
 باال رفت و اوشیانگشت شصت س.  را بدرود گفتی زندگاوشی کنار دست سی اقطره

 : شددهی چشم ارغوان کشریز
 
 مونی کنم بزار فصل زندگیخواھش م..  دهی پر از امشیاما بھار. بارون قشنگھ  -

  باشھ؟..  زیی پای تویحت..  شھ یورق بخوره و بھار
 

 بار نی ااوشیس.  صورتش ثابت شدی لرزان و پر از اشک ارغوان روی ھامردمک
 :با خنده گفت

 
 و لیتوقع داشتم االن با دل.. ی کنھی دختر بچھ ھا گرنی مثل اادی یاصال بھت نم -

 ! رونی بیمدرک و منطق و لگد پرتم کن
 

ودش خ. دی کشی نفس اسوده ااوشیس.  باز شدی ارغوان کھ پر از غرور بھ لبخندیلبھا
 : ِ آرام جانش شودکی نزدشتری خم کرد تا بی کمزی میرا رو

 
 ..  بازمیبگو بھم دوستم دار -
 
 د،ی کشی مرونی از جعبھ بی کرد و ھمان طور کھ دستمالریی صورت ارغوان تغی آنبھ

 : اش نشستیشانی پی ھم رویاخم
 
 ..  ی دارنانی بھ خودت اطمیلیخ -
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 دو نفره زی کافھ را بھ سمت می ھای مشتری سر ھمھ اوش،ی بلند سی خنده ھایصدا
 بزند و ی از لبخند شتری ارغوان نگذاشت، بیژست مغرورانھ .  کنار پنجره کشاندی

 . دی بود، کشاوشی سی کھ برای را بھ سمت قسمتکشی کیآرام با چاقو شکالت رو
 

 یعنی.  کنمی ھنوز بھ تو فکر میعنی..  دوستت دارم یعنی حرکتش نی ااوشی سیبرا
 .. دوست داشتن ھنوز ھم ھستیفرصت برا

 
*** 
 :   آخر ؛ شش ماه بعدفصل

 
  
 

 ھم زمان با اوشیانگشتان س. ختی سنگ قبر ری اب را ارام آرام روی بطریمان
 یھنوز ھم بعد از شش سال برا.  شدی مدهی سنگ کشی نوشتھ ھایحرکت آب، رو

 اطراف ی توجھ بھ خاک ھای باوشیس.  نبود، اھورا نباشدری کدامشان باور پذچیھ
 :دی را در آغوش کششی نشست و زانوھانی زمیسنگ، رو

 
..  خوبھ زی ھمھ چیوقت..  خوشمیمخصوصا وقت.. انگار ھست..  جوره نبودنش ھی -

 ..   کنم اونم کنار ماستیاحساس م
 

 مکث یخندش کم لبیرو.  سنگ را با محبت نوازش کردی عکس حک شده رویمان
 :کرد و با حسرت و بغض گفت

 
 ھی.  کھ بودیی مو بدم و برگردم بھ اون وقتایحاضرم زندگ..  مھیتنھا حسرت زندگ -

 ..  شد برگشت عقبیکاش م..  برام مثل مرگ مادرمھیطور
 
 ھم کھ تا آن لحظھ با کمک نیامی و بنی باعث شد ماند،ی کشاوشی کھ سی بلندیآھ

 اوشیسر س.  بفرستندرونی بی بود، حسرت قلبشان را شکل آھستادهی سر پا اشیعصا
 : اشاره کردنیامیباال رفت و بھ بن

 
  ؟ینی بشی خوایم.. سختتھ  -
 

 : لبش نشستی رونیامی کچ بنلبخند
 
 ...  نھ خوبھ -
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 : گفت،ی بھ سمت مانی نگاھمی مکث کرد و بعد از نیکم
 
  ؟ی نگرفتمی ھنوز تصماوشیس -
 
  م؟یتصم -
 
 ! گھیارغوان د -
 

 : با خنده گفتیمان
 
 ی سھ شنبھ منی دو تا تا آخر عمرشون ھمنیمن مطمئنم ا! فعال از اول شروع کردن -

 !  خورن و تمامیرن دو تا قھوه م
 
 : و اما خودش فقط لبخند زددندی بلند خندی و ماننیامیبن
 
 ! می ھم راحتیلی داره؟ خی منھ؟ بھ شما چھ ربطیشما چرا ھمش سرتون تو زندگ -
 
 : جا بھ جا شدی کمنیامیبن
 
 !  کنمی من قبولت ماوشیس -
 

 : آوردنیامی بنی لبھای خنده را رو،ی و ماناوشی متعجب سنگاه
 
 !آموزش متقاعد کردن دخترا! گھی دیبھ شاگرد -

 : انداخت و شماتت بار گفتنیامی بنی بھ سر تا پای نگاھیمان
 
 ! یھمون واقعا استاد -
 

 : گفتاوشی با ھمان لحن رو بھ سی بلند شد و ماننیامی ببنینده ھا خیصدا
 
 ی مون کردن ھی دونم چھ مرگشھ باز سھ روزه خودش و مھال عاصیمن نم -

 .  گھیبگو بزار اون پات سالم شھ د.  میری بگی عروسمیری بگیعروس
 
 : اشاره کردی سرش را باال کرد و با سر بھ ماناوشیس
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 !   کار دارهگھی ماه دھی! ستیاره؟ خونھ ات کھ آماده ن -
 
 : شانھ انداختی تفاوتی اما با بنیامیبن
 
 ! صحبت کردم باھاش!  مادرمشی خونھ پمی ریم -
 
  ؟یمگھ خب ھول -
 

 : شد گفتی کھ بلند می در حالیمان
 
 عصا و نی از دست اارهی ی در منشوی داره پالتی جراحگھی ماه دھی... ھمونو بگو  -

 ..   شھیاون گچم راحت م
 
 : بلند شداوشیس
 
 ..  تابستون!  گھ خبیراست م -
 
 با دو قدم بلند، خودش را کنارش رساند و کمک اوشی توجھ راه افتاد، سی کھ بنیامیبن

 .  سنگ قبرھا راحت تر راه برودنیکرد تا ب
 
 !  پا اصالنی باشھ با ھممی عروسگھی دی خواد ھفتھ یدلم م -
 

 : شددهی از پشت سرشان شنی مانیصدا
 
 ! بھ جھنم.. مسخره  -
 
 !ی خوشحال باشدی ھم بایلیخ -
 
  واسھ؟ -
 
 ! ازدواجمون -
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 یھنوز چند قدم مانده بود بھ کنار جدول ھا.  زد و سرش را تکان دادی پوزخندیمان
عجب  با تیمان. ستادی ھم انیامی بناوش،ی سی دفعھ اکی ستادنیقطعھ برسند کھ با ا

 :گفت
 
  شد؟یچ -
 

 ری و مسستادی کنارش ایمان.  شده بودرهی خنشی مات و مبھوت بھ ماشاوشی ساما
 !  برف پاک کن بودی رویکاغذ. دی رسنی ماشی جلوی شھینگاھش را گرفت و بھ ش

 
 : با ترس گفتیمان. دی شنوی قلبش را می فقط صدااوشیس
 
 !  ؟ھیچ... نیا -
 

 : قدم را برداشتنی اولنیامیبن.  فرو دادن بزاق دھانش ھم سخت بودیحت
 
 ..  می برنیایب..  خب شما ھم یلیخ -
 

 بھ نیامیبن.  بودشی ھنوز مات و مبھوت سرجااوشی قدم برداشت، اما سکی ھم یمان
 :سمتشان برگشت و با اخم گفت

 
 ...  اوشیس...  بابا گھی دایب -
 
 نیھر سھ نفر کنار ماش.  شروع بھ حرکت کردندشیره پاھا چند بار پلک زدن باالخبا

 : بود، زدستادهی کنارش ادهی کھ رنگ پراوشی ارام بھ ارنج سنیامی بندند،یرس
 
 ..  اوشیبرش دار س -
 
 ری بھ زینگاھ. دی کشرونی کھ انگار منتظر دستور بود، دست برد و پاکت را باوشیس

 : بلند گفتی کرد کھ مانشیو رو
 
 .. سی بھ پلمی بدمیببر....  دست نزن اوشینھ س -
 نی اش را بھ کاپوت ماشھی تکنیامیبن.  نگاه کردنیامی و بعد بنی بھ ماندهی ترساوشیس

 :داد
 
 ..  حاال بازش کن..  می بریباشھ م -
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  سی پلشی پمیببر..  باز نکن اوشیس..  ھی باز کن چینھ بابا بن -
 
 : نگاه کردی سرزنش بار بھ ماننیامیبن
 
 ...  دیشا..  ھی چمیحاال ببن -
 

 : گفتاوشی بھ سرو
 
 .. ایبازش کن س -
 
 : گفتنیامی نگاه کرد، دوباره بننیامی و بنی مردد بھ پاکت و بعد ماناوشیس
 
 ! ستیبمب کھ توش ن..  ھی چمینیبب..  اوشیبازش کن س -
 
 اش حبس شده نھینفس در س.  دوباره بھ پاکت نگاه کرد و ارام درش را باز کرداوشیس

 .  شدی در ذھنش مرور مشیتمام خاطرات شش سال پ. بود
 

 داخلش یزی چیگری دیجز برگھ . ندی سرش را خم کرد تا داخل پاکت را ببی کمیمان
 اش یشانی پانی میی برگھ، اخم ھادنی ارام برگھ را در اورد و با داوشیس. نبود

 :دی پرسدی با تردیمان. نشست
 
  اوش؟ی سھیچ -
 
 ی می انداخت و ھمان طور کھ برگھ را بھ سمت مانی و ماننیامی بھ بنی نگاھاوشیس

 :گرفت ، گفت
 
 !  دونمینم -
 

 بھ سمت نیامی کدام متوجھ حرکت ارام بنچی گرفت و ھاوشی برگھ را از دست سیمان
 خواند ھر لحظھ صورتش ی ھمان طور کھ برگھ را میمان!  نشدندنی ماشگرید

 .  شدیمتعجب تر م
 

 ی رونیامی نگاه کردند کھ بننی بھ داخل ماشدهی کھ بستھ شد، ھر دو ترسنی ماشدر
 . دی خندی جلو نشستھ بود و با تمام وجود میصندل
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 کھ حاال دستانش را نیامی بار غضبناک بھ سمت بننی دوباره برگھ را نگاه کرد و ایمان

 . نگاه کرد.  باال گرفتھ بودمی تسلیبھ نشانھ 
 
 !شھ؟ی برگ ازمان؟ی اھی شد؟ چی ؟؟ چیمان -
 

 و بھ ندازدی بنی کاپوت ماشی برگھ را روی عصبانی باعث شد ماناوش،ی سسوال
 :دی کوبشھی بھ شیمان. دی خندی ھنوز منیامیبن.  نشستھ بود برودنیامی کھ بنیسمت

 
 ..  وونھید..  ی شعور دار؟یتو عقل دار.. ؟ی روانھی چنیا -
 

دوباره .  قبال از داخل، درھا را قفل کرده بودنیامی رفت، اما بنرهی بھ دستگی ماندست
 : گفتتی زد و با عصبانشھیمحکم بھ ش

 
 ..  نمیباز کن در و بب - 
 
 : شدی مانکی برگھ در دست نزداوشیس
 
 ...   باباھی چنی چت شد؟ ایمان -
 
 ...  احمق..  بپرس وونھی دنی از ا؟ی پرسیاز من م -
 
 : گفتنیامی رو بھ بناوشیس
 
  ؟؟ی تو گذاشت؟ی دونی ؟ تو موونھی دھی چنیا -
 
 : داد و با خنده گفتنیی را پاشھی شی کمنیامیبن
 
 ! خبر خوش -
 

 : زدشھی دوباره بھ شتی با عصبانیمان
 
   ؟ی دستھ گلتو جمع کن؟یری بگی عروسی دادریھمونھ گ! خبر خوش و کوفت -
 
 ! گھی کھ باباش منم دستھ گلھ دیبچھ ا -
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 یمان.  مات و مبھوت بھ برگھ نگاه کرداوشی رفت و سشھی با حرص بھ سمت شیمان
 دست اوشیس. دی خندی ھنوز منیامی داخل ببرد و بنشھی شنی داشت دستش را از بیسع
 :دی کنار کشی را گرفت و کمیمان
 
  شھ؟ی آزمایبرگھ ..  نیا...  نمیواستا بب -
 
 ..  بلھ -
 
  شھ؟ی داره بابا منی ایعنی...  یعنی -

 : شدرهی خنیامی با حرص بھ لبخند بزرگ بنیمان
 
 ..  بلھ -
 
 : تر دادنیی پای را کمشھی ارام شنیامیبن
 
 ! مھال ھم زنمھ.. بچھ مھ ! بابا گناه نکردم کھ -
 

 : از ساعدش گرفتاوشی خواست بھ سمتش برود کھ سیمان
 
  اره واقعا؟ -
 

 :  با حرص بھ سمتش برکشتیمان
 
 !  ھی باردارشی برگ جواب ازمانیا.. یاری ی در می بازجی چرا گگھیآره د -
 

 : گفتاوشی بکشد کھ ساوشی را از دست سشی خواست بازویمان
 
 ..  واستا -
 

 : را بھ دستش دادنی ماشچیی سوبعد
 
 ! من پشتتم..  اری سرش بی خواستیی برو ھر بالایب -
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 نی در ماشعی ھم کھ متوجھ شده بود، سرنیامیبن.  باز شدچیی سودنی با دی مانی ھااخم
 : آمدرونی بنیرا باز کرد  لنگ لنگان از ماش

 
 !  کھ االننی خوشحال شدیبا.. بابا چتونھ  -
 

 : بھ سمتش رفت و گفتیمان
 
 !  چھ قدر خوشحالمی فھمی میکتک خورد! گھیخوشحالم د -
 
 کرد دور ی می ھمچنان سعنیامیبن.  کردی بود و نگاه مستادهی انھی دست بھ ساوشیس

 :اوردی نشی فشار بھ پانیامی داشت تا بنی ھم ارام قدم بر میشود و مان
 
 ..  ھی چھ کارنیا..  شعور یب.. اخھ احمق  -
 
 ..   بابانی بشزی خواستم سورپرایم -
 
 ! گھیباعث افتخاره د -
 
 ..   بچھ مھنیا.. خب .. زنمھ  -
 
 ..   خونھ اتشی بردی می کردیماالن؟ صبر .. پر رو .. یغلط کرد -
 

 : دادھی بھ پشتش تکد،ی رساوشی بھ سی برود و وقتشتری نگذاشت بنیامی بنی ھاخنده
 
 ..   کنھی چالق داره دنبال می پانیمن با ا!  داداش بھ دادم برس خب ایس -
 
 : گفتی با خونسردشھی برعکس ھماوشیس
 
 ! ستمیبرو خداروشکر کن، من برادر زنت ن.. حق داره  -
 

 نیامیبن.  کردی نگاه منیامی بھ بنرهی خرهی بود، خستادهی کھ حاال کنارشان ایمان
 :دی را بوسشی را با دست گرفت و گونھ ھایصورت مان

 
 ..  ی زودنی بھ ای شیی دای کردی کردمت بده؟ اصال فکرش رو میی داایب -
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 نیامی بنی ھم ھمپااوشی بار سنی گرد شده اش را بھ او دوخت و ای چشم ھایمان
 دور تر، ی کمی بھ لبخند باز شود و حتشی ھم لبھایشروع بھ خنده کرد تا کم کم مان

 ..  تر شددهی ھم لبخندش کشیاھی سنگ سی حک شده رویلبھا
 ....  انیپا

 ٩۵/٢/٨ اعتماد  سارا
 : سندهی آخر نوحرف
 .. زانمی عزسالم

 و انتقادات شنھادھای بابت نظرات و پیمرس..  کھ ھمراھم بودنی از تمام دوستانممنونم
بابت تمام .  داستان کھ دوباره کنار شما باشمنی بود ای خوشحالم بھونھ ایلیخ. خوبتون

 بھ دلتون یی تلخ بود، جایی جادیببخش.  خوامی ھا معذرت میمشکالت و کم کار
تتون  وقنی نباشھ کھ اخرش بگی تا اون حددوارمیام. نیمتاسفم اگھ ناراحت شد. نشست

 ... نیرو تلف کرد
 ی و کمک ھادی جدی ھادهیا.  ممنونمیلی خانم گل و خواھرم خمی دوست خوبم مراز
 . بھم کردنیادیز
   تشکر از ھمھ شما دوستان خوبمبا

 chahartofangdar:  کانالادرس
 saara225:سندهی نوتلگرام

 tabe_talkh@ymail.com لی میا
 sarahashemi37:  نستاگرامیا

 


